
DIPLOMOVÁ PRÁCÁ

Veronika Hoczmannová
Vedúci práce: prof.Ing.arch.Ján Stempel
FA ČVUT ZS 2019/2020

Multifunkčná budova v Košiciach



Ďakujem Jánovi Stemplovi a Ondrejovi Benešovi  za vedenie, 
konzultácie  a cenné rady, rodine a priateľom za podporu.



OBSAH

DOKLADOVÁ ČASŤ

ANALYTICKÁ ČASŤ

HISTÓRIA
Širšie vzťahy - mesto Košice
Bližšie vzťahy - vybrané územie

STAV ÚZEMIA
Využitie územia,UP
Doprava
Okolitá  zástavby

NÁVRHOVÁ ČASŤ

Problematika územia
Koncept a charakteristika objektu
Situácia širších vzťahov
Úsek 1
Úsek 2
Situácia blížších vzťahov
Pôdorysy
Rezy
Pohľady
Detail fasády
Vizualizácie

ZÁVER
Zoznam literatúry





                                                              
l 

 
 
Prohlášení autora 
Prohlašuji, že jsem předloženou diplomovou práci vypracoval samostatně a že jsem uvedl 
veškeré použité informační zdroje v souladu s „Metodickým pokynem o etické přípravě 
vysokoškolských závěrečných prací.“ 
 
V Praze dne  08.01.2020                                                                             podpis autora-diplomanta 
  
 
                                                                                             
Tento dokument je nedílnou a povinnou součástí diplomové práce / portfolia a CD. 

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE 
FAKULTA ARCHITEKTURY 
 
AUTOR, DIPLOMANT: Bc.Veronika Hoczmannová 
AR 2019/2020, ZS 
 
NÁZEV DIPLOMOVÉ PRÁCE:  
(ČJ)  MULTIFUNKČNÁ BUDOVA V KOŠICIACH 
 
(AJ)  MULTIFUNCTIONAL BUILDING IN KOŠICE 
 
JAZYK PRÁCE: SLOVENSKÝ 

 
Vedoucí práce:          
 
Oponent práce: 

 
 prof.Ing.arch. Ján Stempel                                          Ústav: Ústav navrhování I. 
 
 

Klíčová slova 
(česká): Košice, multifunkčná budova, revitalizácia, verejný priestor 

Anotace 
(česká): 

Predmetom diplomového projektu je návrh troch multifunkčných budov, z 
toho jedna je vypracovaná podrobnejšie, zvyšné dve sú spracované hmotovo. 
Projekt rieši aj revitalizáciu okolitého verejného priestoru, ku ktorému sa 
vybraný pozemok vzťahuje. 

Anotace (anglická): 

The aim of the diploma thesis is to design three multifunctional buildings, one 
building is solved completely, the other two are solved in mass form. The 
project also concerns about revitalization of the surrounding public space 
that is in relation with the chosen location. 

Ing.arch. Šimon Vojtík, Ph.D. 
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ÚVOD
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Pri výbere témy svojej diplomovej práce som  hľadala miesto, ktoré by potrebovalo 
architektonický zásah a ku ktorému mám osobný vzťah.  Pozemok v centre mes-
ta Košice, na križovatke Nám. osoboditeľov a Južnej triedy, ktorý som si vybrala, mi 
prišiel ako vhodný výber a zároveň veľká výzva vzhľadom ku kontextu mesta. Je 
škoda, že takto veľký pozemok v takejto jedinečnej lokalite  už tri desaťročia zostáva 
nevyužitý.  Návrh troch multifunkčných budov na tomto mieste  vidím ako východisko 
a reakciu na enormne veľké monofunkčné budovy v okolí pozemku z čias socializmu, 
ktoré v dnešnej dobe kvôli svojej architektúre a ignorácii kontextu mesta chátrajú a 
ťažko hľadajú využitie.
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ANALYTICKÁ ČASŤ





POČIATKY A STREDOVEK 
Prvé doklady o živote človeka na území Košíc 
siahajú až do doby kamennej. Archeologické 
nálezy dokazujú, že územie Košíc bolo nepretržite 
obývané slovanskými obyvateľmi od avarsko-slo-
vanského obdobia až do 13.storočia. Prvá písom-
ná zmienka o meste pochádza z r.1230,v tomto 
období boli Košice vyvinutou osadou s farským 
kostolom. V r.1241 došlo k vpádu tatarov do mesta, 
kvôli čomu došlo k značnému úbytku obyvateľst-
va. Následne boli do Košíc povolaní nemeckí 
kolonisti, aby doplnili chýbajúce obyvateľstvo v 
meste a začali s výstavbou. Nemci založili nové 
kolonizačné mesto so šošovkovitým námestím,k-
toré bolo budované kolmo na staršiu zástavbu 
pôvodnej osady a vytvorili uličnú sieť historického 
jadra. Mestské hradby boli vybudované v r.1260 až 
1290, do mesta sa dalo dostať cez 3 brány - Dol-
nú a Hornú,ktoré sa nachádzali na oboch koncoch 
námestia a cez tretiu bránu umožnujúcu príchod 
zo západu. Od r.1290 už Košice niesú nazývané 
osadou ale mestom.
V r.1347 udelil mestu Ľudovít I.Veľký tzv. Veľké 
privilégium, vďaka čomu boli Košice povýšené na 
druhé miesto v hierarchii uhorských kráľovských 
miest, prvý bol Budín. V r.1369 dostali Košice od 
kráľa erbovú listinu, erb Košíc bol prvým znakom 
udeleným právnickej osobe.
V období vrcholného stredoveku dochádza k 
výraznej modernižačnej stavebnej aktivite. Po 

Košice – hlavné mesto Horného Uhorska. Hufnágelova veduta mesta z atlasu vedút a plánov miest od 
Georga Brauna a Abrahama Hogenberga (vydaný 1617 )
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HISTÓRIA - MESTO KOŠICE
požiary v r.1380 sa rozhodlo o vybudovaní novej 
katedrály - Dóm sv.Alžbety, vystavaný do r.1508. 
Dóm je dnes najvýchodnejšie postavenou gotickou 
katedrálou v Európe.

NOVOVEK
V apríli 1556 vznikol v meste obrovský požiar,došlo 
k zničeniu kostolov,kláštorov,radnice,mestských  
brán a bášt, drevených častí opevnenia,celých ulíc 
južnej a západnej časti mesta.
Košická univerzita,ktorá vznikla v 17.storočí,bola 
vtomto období najvychodnejšou univerzitou v 
Európe. 
Vo vojne s Turkamia pri stavovskom povstaní,ktore 
prebiehalo v polovici 17.storočia , sa stali Košice 
najvýznamnejšou vojenskou pevnosťou,ktorú mal 
cisár. Ako predsunutá vojenská základňa bola vy-
budovaná Košická citadela v dolnom predbráni. Tá 
bola po dobytí Košíc čiastočne zdemolovaná.
Pri ďalšom stavovskom povstaní,kedy mesto padlo 
do rúk Františka II.Rákociho, bolo v r.1710 vybudo-
vaný vonkajší okruh opevnenia. V tejto dobe trpeli 
Košice morovou epidémiou, na počesť obetí bol v 
r.1723 vztýčené barokové súsošie Immaculaty na 
mieste bývalého popraviska. 
Za obdobia mier, v r.1711-1848 došlo k obnove 
zdemolovaného a vyľudneného mesta. Na južnom 
predmestí bol vybudovaný Kostol svätého Ducha, 
ktorá nadväzoval na tradíciu stredovekého vojnami 
zničeného kostola so špitálom z 13.storočia. Práve 



Košická citadela popri mestskom bastiónovom 
opevnení  ( 01 )

Veduta Wilhelma Petera Zimmermanna, okolo 
roku 1600

mapa Košíc, 18.storočie. Na mape vidno staré opevnenie mesta s predmestiami, 
tzv.”hušťáky”
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jeho výstavbou bola započatá obnova pred-
mestského areálu. Košice postupne stratili svoj 
štatút pevnostného mesta a nepotrebná citadela 
bola do konca 18.storočia úplne zbúraná. Jej časti 
boli použité na dláždenie verejného priestranstva 
mesta. Pri Dolnej a Hornej bráne boli ako jedne 
z prvých v Habsburskej monarchii vybudované 
vojenské kasárne, kde bolo v polovici 18.storočia 
ubytovaných 2000 vojakov.

19. A  20.STOROČIE
V polovici 19.storočia došlo k postupnej likvidácii 
mestských hradieb,čo umožnilo nový rozvoj 
mesta. Po vzore mnohých európskych miest 
vznikli na miest eniekdajších hradieb široké triedy 
s pásmom zelene.Tieto okružné triedy prepájali 
centrum mesta s jeho predmesiami. Na novo boli 
postavené kostoly, divadlo,plavecká,jazdecká a 
hudobná škola, v r.1814 vznikla na dnešnom Nám.
osloboditeľov prvá mestská nemocnica. Po r.1918 
boli tieto štvrte zasanované a nahradené sídlis-
kovou zástavbou. Vodovod a kanalizácia boli do 
mesta zavedení až v r.1908.
Začiatkom 20.storočia sa v Košickej architektúre 
prejavil vplyv budapeštianskej a viedenskej se-
cesie. V tomto období vznikla secesná kaviareň 
Slávia, najväčší administratívny komplex v meste 
- Vojenské veliteľstvo, korčuliarsky pavilón alebo 
aj prvé mestské kino Uránia        ( 1909 ;  zbúrané 
1940 ).
Za prvej prvej republiky nastalo obdobie pros-
perity, bola započatá výstavba obytných domov 



mapa Košíc, r.1869
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pre štátnych zamestnancov (Malá Praha), súbo-
ry činžovných domov na dnešnej Palackého a 
Štefánikovej ulici, a oblasti medzi niekdajšími pred-
mestiami boli zastavané rodinnými domami. 
Ku Košiciam boli v 60. a 70.rokoch pričlenené 
dovtedy samostatné okolité obce. Za socialis-
tickej éry prebehla v meste rozsiahla asanácia a 
následná výstavba panelových sídlisk. Zbúrané boli 
rodinné domy v oblasti medzi niekdajšími predme-
siami a mestom, stará železničná stanica, budova 
bývalého hotelu Schalkház a tri meštianske domy 
na Hlavnej ulici. V doprave nastal rozvoj, bolo vy-
budovaných mnoho nových električkových tratí a 
došlo aj k realizácii východného okružného komu-
nikačného ťahu do koryta Mlynského náhonu, kde 
dovtedy tiekla voda z rieky Hornád.
V r.1969 bol otvorený obchodný dom Prior,ktorý 
nahradil zbúrané domy na Hlavnej ulici,o 2 roky 

neskôr bol otvorený hotel Slovan ktorý vznikol na 
mieste niekdajšieho hotelu Shalkház, dnes známy 
ako Hotel Doubletree by Hilton, o ďalšie 2 roky bola 
otvorená nová železničná stanica.
Námestie osloboditeľov,do ktorého ústi Hlavná 
ulica z južnej strany, mala byť podľa plánov z 
80.rokov premenená na moderné betónové 
centrum s mimoúrovňovou dopravou v podzemí. 
Nakoniec sa však kvôli nedostatku financii projekt 
nerealizoval. Medzi objekty občianskej vybavenosti 
ktoré zostali nedostavané patril aj Dom techniky, 
situovaný v centre mesta na Nám.osloboditeľov.
V tejto dobe sa takisto rozvíja povedomie o pami-
atkovej ochrane, v r.1970 je komplex Dómu,Ka-
plnky sv.Michala  a Urbanovej veže vyhlásený 
za národnú kultúrnu pamiatku a v r.1978-2014 
dochádza k rekonštrukcii katedrály.
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mapa Košíc, r.1912

PO 1989
Po nežnej revolúcii mesto prestáva výrazne rásť, 
posledným rozostavaným je sídlisko Ťahanovce,k-
torého dostavba končí v r.1997. V 90.rokoch vzniká 
na okraji mesta rozsiahle trhovisko, tzv.” Blšák” 
,ktorý plní rolu hlavného nákupného strediska až 
do príchodu veľkých nákupných centier ( prvé NC 
Tesco vystavané v r.1999 ). V súčasnosti už blšák 
nefunguje, mesto je presýtené hypermarketmi a 
nákupnými centrami, ktoré nemajú dlhú životnosť 
a často po pár rokoch krachujú.
V polovici 90.rokov sa Hlavná ulica rekonštruu-
je- mení sa vodovod a kanalizácia, privádza sa na 
stred ulice malý potôčik a vzniká archeologické 
múzeum pozostatkov Dolnej brány mestského 
opevnenia.

V súčasnosti prebieha od r.2015 stavebný rozmach 
najmä v centre Košíc, kde sa znovu zastavujú 
parcely na miestach bývalého opevnenia. Nové 
bytové a administratívne budovy vznikajú hlavne 
v oblasti hornej časti Hlavnej ulice, a to pri Starej 
radnici a Mlynskej Bašte. V dolnej časti Hlavnej 
ul., na Nám.osloboditeľov bolo na mieste niek-
dajšej citadely v r.2011 vystavané veľké nákupné 
centrum Aupark spolu s administratívnou časťou. 
V súčasnosti na tomto území prebieha niekoľko 
stavebných projektov výškových administratívnych 
a bytových objektov.
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Košice -ortofoto, r.2018
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HISTÓRIA - VYBRANÉ ÚZEMIE

Vybraná parcela k zastavaniu sa nachádza v centre Košíc, presnejšie na Nám.osloboditeľov na území 
niekdajšieho mestského opevnenia,kde bola v 17.storočí vybudovaná,následne pri útokoch vojsk len o pár 
rokov neskôr čiastočne zdemolovaná, Košická citadela. 

Mapa r.1854
Po zbúraní mestského opevnenia dochádza k vytvoreniu tzv.”ringu” okolo historického  jadra mesta, vzni-
kajú široké okružné triedy so zelenámi pásmi a novou zástavbou,ktorú tvoria významné občianske stavby.

Mapa r.1869
V dolnej časti územia,do ktorého ústi Hlavná ulica, sa po zbúrani hradieb postupne formuje verejný priestor 
a na rozsiahlom voľnom priestranstve,ktoré zostalo nezastavané po niekdajšej pozícii hradieb a citade-
li,vzniká Alžbetino námestie (dnešné Nám.osloboditeľov).Na juh od tohto námestia sa rozprestiera obyt-
no-priemyselná štvrť zvaná Alžbetino mesto.



17

Mapa r.1912
Na Alžbetinom námestí je r.1909 postavení prvé mestské kino Uránia (Uránia mozgó), zbúrané v r.1940. 
Dnes sa približne na tomto miesto nachádza pamätník padlým sovietskym vojakom.
Do r.1909 fungovala v meste konská a parná železnica, medzi rokmi 1909-1913 došlo k elektrifikácii a 
mesto bolo bez mestskej dopravy.

 približné vyznačenie územia plochy riešenej v návrhuLEGENDA

Mapa r.1938
Alžbetino námestie bolo premenované na Legionárske námestie. V meste už naplno premávajú električky. 
Urbánna štruktúra mesta zostáva rovnaká.
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Mapa r.1949
Legionárske námestie je na oslavu osloboditeľov po 2.svv premenované na Nám.osloboditeľov. Kino 
Uránia je v 40.rokoch zdemolované.

Mapa r.1965
Po nástupe komunizmu dochádza k  stavebnému rozvoju. V r.1971 nahradil budovu Shalkházu z 19.storočia 
vysoká budova hotelu Slovan (A).V r.1987 je otvorený obchodný dom Dargov (B). 
v 60-70.rokoch je 2-3.podlažná zástavba (C) na južnej strane námestia z konca 19.storočia zbúraná,mení 
sa urbanistická štruktúra miesta a v priamej blízkosti historického jadra je vystavané panelákové sídlisko.

A
B

C
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Mapa r.1971

Mapa r.2019



HISTORICKÉ FOTOGRAFIE
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Fotografie mapujú stav a vývoj námes-
tia prvú polovicu 20.storočia. Rozsiahle 
námestie bolo stredopodobom roznych 
spoločenských akcii - v´daka veľkej volnej 
ploch ebolo možné usporadúvať trhy. 
Do 40.rokov minulého storočia sa na 
námestí nachádza stavba kina,prvá  na 
území slovenska. Budova vola neskor 
zbúraná. Po druhej svetovej vojne bol na 
pamiatku vystavaný pamätník oslobodi-
telským vojakom, a z prádznej plochy sa 
postupne stalo parkovisko pre autá.
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pohľad na obchodný dom Dargov,postavený r.1987, foto:2004

pohľad na zástavbu na rohu Hlavnej ul. a Nám.osloboditeľov, foto:70 roky 20.st



24

letecký pohľad na park,ktorý sa kedysi nachádzal na námesti
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pohľad na obchodný dom Dargov,postavený r.1987, foto:2004

pohľad na zástavbu na rohu Hlavnej ul. a Nám.osloboditeľov, foto:70 roky 20.st
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pohľad na výstavbu obchodného centra Aupark na Nám.osloboditeľov. Naľavo budova Horizontu, napravo nedo-
stavané kongresové centrum  z r.1984 (zbúrané 2013), vpozadí paneláková zástavba. foto:2010
TASR,dostupné na: https://www.tvkosice.sk/video/5992eaf44526ca612b74a251 (cit.16.06.2019)



SÚČASNÝ STAV ÚZEMIA
V r.2013 bola zchátralá nedostavaná budova kon-
gresového centra na tomto pozemku po dlhých 
rokoch konečne zdemolovaná. Momentálne sa 
tu anchádza prázdna trávnata plocha.  Kedže sa 
nachýdza na križovatke dôležitých ciest a je tu 
zastávka MHD,denne prejde okolo pozemku veľké 

2 rôzne architektonické štúdie na riešenom pozemku - polyfunkčné objekty, ktorých súčastou mal 
byt hotel,kancelárie,šport,obchody.

UP- stav zmien a doplnkov, 2017
mestské a nadmestské vybavenie
obytné plochy viacpodlažnej zástavby
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množstvo ľudí. V r.2008 malo pôvodným majitelom 
pozemku dôjť k demolícii objektu, vyrásť tam mal 
neskôr nový hotel- kvôli kríze však od projektu up-
ustilo. Napriek tomu,že sa v okolí pozdlž ul.Štúrovej 
hojne stavi, na tento pozemok sa zatial nič nechystá.



Pohľad na pozemok zo stredu križovatky.

Pohľad na pozemok od predpriestoru Auparku.
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Automobilová doprava

ďalšie dôležité dopravné ťahy okolo centra mesta

zámer v území( riešený pozemok) 

prepojenie medzi rýchlostnou cestou-mestským okruhom
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DOPRAVA



MHD

bus
električka
mhd zastávka
železničná a autobusová stanica
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Pešia dostupnosť 10min

Pozemok s nachádza v centre mesta, je peši dos-
tupný priamo k historickému centru. Do 10min. je 
moýné sa dostať na hlavnú vlaková a autobusová 
stanicu. Priamo na pozemku sa nachádza auto-
busová zastávka kde stojí  veľké množstvo auto-
busov. Vo vzdialenosti 50m od pozemu sa nachádza 
aj elektirčková zastávka smerujúca na juh.
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Detailná dopravná situácia v okolí pozemku

Pozemok je z dvoch strán obklopený frekventovanou 
štvorprúdovou komunikáciou ktorí ho separuje od 
centr amesta a okolitého diania. Najväťčie množstvo 
pohybu generuje trojnásobná autobusová zastávka 
priamo na hranici pozemku,kde zastavje približne 
3/4 autobusov z celej mestskej hromadnej dopravy. 
Z južnej strany je pozemok obkolesený len miest-
nou obsulžnou komunikáciou ktorá slúži najmä pre 
potreby obyvateľov okolitých panelákov.



Výška zástavby
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1.np

2-3.np

4.np

5-7.np

13.np

zámer

OKOLITÁ ZÁSTAVBA



01 - hotel Double Tree Hilton
02 - obchodné centrum Dargov
03 - obchodné centrum Aupark, veža Aupark
04 - hotel Centrum
05 - budova “Horizontu” (sídlo ČSOB)
06 - vysoká socialistická zástavba panelových domov
07 - historická zástavba
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01

02

04
06

07

07

06

06

06

06

06

05

03

03



Budova “Horizontu”, susedí s riešenou parcelou po východnej strane, dnes pobočka ČSOB.
V r.2016 mala prejsť rekonštrukciou,zamer sa ale neuskutočnil.
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Multifunkčný komplex budov - administratíva s obchodnými priestormi. Momentálne vo výstavbe.

Obchodné centrum Aupark -obrovská stavba zaplnila miesto kedysi prázdnej plochy námestia. Na jej 
východnom konci sa nachýdza výšková časť s 13.np a kancelárskymi priestormi.
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NÁVRHOVÁ ČASŤ



PROBLEMATIKA ÚZEMIA
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Návrh projektu je situovaný na okraji his-
torického centra Košíc, na území bývalého 
mestského opevnenia a citadely. Široký pás 
,ktorý zostal po zbúraní hradieb prešiel v prie-
behu času a striedaniu rôznych historických 
období radikálnymi zmenami. Nešetrný príst-
up k historickej pamäti mesta najmä v časoch 
komunistického režimu, pokračujúc do mod-
ernej doby spôsobil zánik rádu a jednoznačnej 
štruktúry, ktoré toto miesto malo. Výsledkom 
je nesúrodá urbanistická štruktúra , vznik 
početných solitérov, ktoré na seba nenad-
väzujú merítkovo, výškovo, objemovo. Je to 
miesto, križovatka, kde sa stretáva historická 
dvojpodlažná zástavba, socialistické solitéry 
enormných rozmerov, socialistické sídlisko s 
rozvoľnenou štruktúrou, a novodobé obchod-
né centrum. 

Pozemok, na ktorom sa návrh projektu na-
chádza, je v súčasnosti zchátralý a zanedbaný. 
Do r.2013 sa na ňom nachádzala ruina nedo-
stavaného kongresového centra, ktorá bola 
na žiadosť mesta zdemolovaná. Pozemok sa 
nachádza na významnej križovatke, pri jeho 
severnej hranici prechádza dôležitá dopravná 
tepna - mestský okruh, a v jeho bezprostred-
nej blízkosti je niekoľko zastávok mestskej 
hromadnej dopravy. 
Vybraný pozemok teda tvorí  akési rozhranie 
medzi pokojnou obytnou rozvoľnenou štruk-
túrou panelákov, rušným pohybom mesta a 
vyústením osy historického centra  - Hlavnej 
ulice. 
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ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O POZEMKU
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1603/83    2033m2        
1603/89    2687m2        
1603/92      490m2   
   

1603/85    2016m2       

Zastavaná plocha a nádvorie
Zastavaná plocha a nádvorie
Pozemok, a ktorom je postavená inžinier-
ska stavba - cestná,miestna a účelová 
komunikácia,lesná,poľná cesta,chod-
ník,nekryté parkovisko a ich súčasti
Zastavaná plocha a nádvorie

Celková plocha : 7416 m2

40m40m40m40m40m

MVSR, GKÚ ...
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KONCEPT  A CHARAKTERISTIKA OBJEKTU
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Cieľom návrhu je ukotvenie miesta a jasné 
zadefinovanie urbanistických vzťahov v okolí 
križovatky, zjednodušenie, zjednotenie a 
sprehľadnenie verejného priestoru v okolí 
vybraného územia  a v nadväznosti na his-
torické centrum, umiestnenie rozličných mes-
totvorných  funkcií do navrhovaných objektov, 
ktoré naplno využijú potenciál lokality.

Návrh tvoria tri  hmotovo, výškovo a merítko-
vo rovnaké objekty s rovnakým vzájomným 
odstupom. Výška objektov je zarovnaná s 
výškou  susedných  budov - budova Horizon-
tu, vstupná časť obchodného centra Aupark a 
hotel Centrum. Tvar objektu na nároží reaguje 
na tvar ulice  a šikmým natočením vytvára 
smerom k hotelu Centrum námestíčko. Je to 
zároveň miesto, kŕčok, ktorým je prepojená 
hlavná pešia trasa medzi centrom mesta a 
obytnou sídliskovou časťou.

Všetky 3 objekty sú navrhované ako multi-
funkčné budovy. Prízemie objektov tvorí ak-
tívny parter s prenajímateľnými komerčnými 
plochami, reštauráciou a v nárožnom objekte, 
v mieste najfrekventovanejšieho pohybu ľudí, 
s tržnicou v prízemí a 2.np objektu. 

Členenie fasády je pravidelné, zároveň reagu-
je na funkcie vo vnútri objektu a prispôsobuje 
sa im. Fasáda objektu materiálovo použitím 
lícového muriva odkazuje na bývalé mestské 
opevnenie a citadelu, ktorá sa na území na-
chádzala.
Spoločný základ pre všetky 3  objekty tvoria 
2 podzemné podlažia spoločných hromad-
ných garáží so 180 parkovacími miestami a 
samostatným technickým zázemím pre každú 
budovu. Dve krajné objekty sú vo vyšších na-
dzemných podlažiach riešené hmotovo, pod-
robnejšie je pri návrhu riešený stredný objekt.  

Objekt je tvorený dvomi jadrami, ktoré prebie-
hajú vo všetkých nadzemných podlažiach ob-
jektu. V jednom jadre sa nachádza hygienické 
zázemie každého podlažia, druhé jadro tvorí 
hlavnú vertikálnu komunikačnú trasu v ob-
jekte. V prízemí sa nachádza reštaurácia a 2 
prenajímateľné jednotky, 2-4.np tvoria pre-
najímateľné kancelárske priestory. Tie môžu 
slúžiť samostatne a nezávisle od seba via-
cerým nájomcom alebo aj jednému nájomcovi. 
V 5.np sa nachádza vo východnej časti pre-
najímateľný kancelársky priestor, v západnej 
časti konferenčné priestory - auditórium a 
školiace miestnosti. V 6.np sa nachádzajú len 
konferenčné miestnosti - výstavné priestory, 
ktoré sú prepojené s auditóriom, hlavný vstup 
do auditória a kaviareň.

Nosná konštrukcia objektu je tvorená železo-
betónovými nosnými stenami, a to ako dve 
nosné jadrá vo vnútornej dispozícií objektu a 
nosné obvodové steny.



SITUÁCIA
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01 - obchodný dom Dargov
02- hotel Hilton
03-historická zástavba
04-obchodné centrumAupark
05-pamätník vojakov Sovietskej armády
06- pamätník neznámeho protifašistického bojovníka
07- hotel Centrum
08- budova Horizontu
09-paneláky

prenajímateľné kancelárie

šport

aktívny partér

konferenčné priestory

bývanie

PARTER:

•	 komerčné priestory •	 komerčné priestory
•	 reštaurácia

•	 tržnica

riešený pozemok

električková trať

návrh - podrobnejšie riešené

návrh - hmotové riešenie
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ÚSEK 1  - stav

P 01

P 01

Napojenie Hlavnej ul. a Nám.osloboditeľov

P 02

P 02
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žulové kocky

asfaltasfalt žulové kocky

cyklocesta - asfalt zámková dlažba

H
la

vn
á 

ul
.

električková trať



ÚSEK 1  - návrh

P 01

P 01

-predlženie pešej zóny Hlavnej ul.
-materiálove zjednotenie povrchov
-zrušenie parkoviska
-zjednotená úroveň

P 02

P 02

46

žulové kocky

žulové kocky

cyklocesta - asfalt

cyklocesta - asfalt

zámková dlažba

zámková dlažba

H
la

vn
á 

ul
.



ÚSEK 2 - stav
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Nám.osloboditeľov
-miesto - línia bývalého opevnenia mesta
-línia prerušená širokým dopravným priestorom,ktorý 
je pre koľajovú dopravu,ktorá miestom prechádza, nad-
merne široký 
-rôzne materiálové riešenie povrchov

asfalt

-dopravný priestor
-chodníky pre peších

-chodníky pre peších

žulové kocky

električková trať



ÚSEK 2 - návrh
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-dopravný priestor
  pre automobily

-chodníky pre peších
-dopravný priestor
  pre električky

asfalt žulové kocky

-zjednotenie pásu/línie miesta bývalého opevnenia
-materiálové zjednotenie povrchov
-zúženie dopravného priestoru pre električkový pás na 
minimálnu potrebnú šírku



SITUÁCIA BLIŽŠÍCH VZŤAHOV - stav
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riešený pozemok

električková trať



SITUÁCIA BLIŽŠÍCH VZŤAHOV - návrh
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PÔDORYS 1.NP
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1.01
1.02
1.03
1.04
1.05
1.06
1.07
1.08
1.09
1.10
1.11
1.12
1.13 
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
1.21

reštaurácia
kuchyňa
vstup - personál
odpad
sklad
sklad
zázemie - personál
wc muži
wc invalid
wc ženy
upratovanie
vstup
recepcia
zázemie - recepcia
vstup do garáží
priestory na prenájom
zázemie - zamestnanci
sklad
priestory na prenájom
zázemie - zamestnanci
únikové schodisko

130   m2
60,7  m2

10  m2
8,6  m2
11,8 m2
8,5  m2
22  m2

23,8  m2
4,5  m2

19  m2
5,7  m2
7,8  m2

36,7  m2
8,5  m2
6,4  m2

83,7  m2
14  m2

10,8  m2
122  m2

16,6  m2
5  m2
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1:200
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4.01
4.02
4.03
4.04
4.05
4.06
4.07
4.08
4.09
4.10
4.11
4.12
4.13 
4.14
4.15
4.16
4.17
4.18
4.19
4.20
4.21
4.22
4.23

hlavné schodisko
recepcia
sklad
wc ženy
upratovanie
wc invalid
wc muži
kancelária
kancelária
jednacia miestnosť
kancelária
kancelária
kancelária
kancelária
sklad
únikové schodisko
kuchynka
balkón
kancelária
kancelária
kancelária
kancelária
kancelária

11,6  m2
38,5 m2

10 m2
11 m2

5,7 m2
4,5 m2

19 m2
23,8 m2
49,3 m2
41,8 m2
22,5 m2
22,5 m2
22,5 m2
41,8 m2
14,6 m2
10,5 m2
29,7 m2
23,2 m2
41,8 m2
22,5 m2
22,5 m2
22,5 m2
41,8 m2

PÔDORYS 2-4.NP
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5.01
5.02
5.03
5.04
5.05
5.06
5.07
5.08
5.09
5.10
5.11
5.12
5.13 
5.14
5.15
5.16
5.17

hlavné schodisko
recepcia
sklad
wc ženy
upratovanie
wc invalid
wc muži
jednacia miestnosť
školiaca miestnosť
školiaca miestnosť
sklad
auditórium
zázemie auditória
únikové schodisko
kuchynka
balkón
otvorené kancelárie

11,6  m2
38,5 m2

10 m2
11 m2

5,7 m2
4,5 m2

19 m2
23,8 m2
49,3 m2

60 m2
19,3 m2

97 m2
22,5 m2
10,5 m2
29,7 m2
23,2 m2

173 m2

PÔDORYS 5.NP
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´

´

6.01
6.02
6.03
6.04
6.05
6.06
6.07
6.08
6.09
6.10
6.11
6.12
6.13 
6.14

hlavné schodisko
šatňa
sklad
wc ženy
upratovanie
wc invalid
wc muži
kaviareň
výstavné priestory
sklad
únikové schodisko
kuchynka
balkón
otvorené kancelárie

11,6  m2
38,5 m2

10 m2
11 m2

5,7 m2
4,5 m2

19 m2
23,8 m2
49,3 m2
19,3 m2
10,5 m2
29,7 m2

23,2  m2
173 m2

PÔDORYS 6.NP
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BILANCIE

1.NP

hrubá  podlažná plocha:     750m2
užitná podlažná plocha:      623m2

2NP

hrubá  podlažná plocha:     760m2
užitná podlažná plocha:     625m2

3.NP

hrubá  podlažná plocha:     760m2
užitná podlažná plocha :     625m2
    
4.NP

hrubá  podlažná plocha:      760m2
užitná podlažná plocha:     625m2

5.NP

hrubá  podlažná plocha:      760m2
užitná podlažná plocha:      670m2
 
6.NP

hrubá  podlažná plocha:      760m2
užitná podlažná plocha:     490m2

Celková hrubá podlažná plocha:          4550m2          
Celková úžítková podlažná plocha      3658m2
Kubatura:                                                       9885m3

SPOLOČNÉ PODZEMNÉ GARÁŽE
-1.PP, -2PP

Celková hrubá podlažná plocha:          7974 m2          
Celková úžítková podlažná plocha      7196 m2
Kubatura:                                                    28706m3



PÔDORYS - PODZEMNÉ GARÁŽE

-1.PP počet parkovacích miest celkovo: 180

5 10 20

 -2.PP

REZ 
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REZ A-A´
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REZ B-B´
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POHĽAD SEVER
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POHĽAD VÝCHOD
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POHĽAD JUH
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POHĽAD ZÁPAD
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DETAIL FASÁDY
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S1

kačírek tl.100mm
HI asf.pás  tl.4mm
TI EPS  tl.250mm
poistná HI asf.pás  tl.4mm
spádová vrstva -keramzibeton tl. 50-180mm
železobetónová stropná doska  tl. 300mm
  

S2

lícové murivo Boston, VANDERSANDEN tl.100mm
prevetrávaná medzera  tl.40mm
TI EPS   tl.200mm
železobetónová stena tl.250mm
interiérová omietka  tl.15mm

P1

marmoleum tl.4mm
lepidlo  tl.0,2mm
samonivelačná stierka  tl.10mm
betónová mazanina(vystužená,oká 100/100, Ø6mm)  tl.55mm
separačná PE fólia tl.0,8mm
kročejová izolácia Steprock ND tl.60mm
železobetonová stropná doska tl.300mm
omietka
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DETAIL 1 - NADPRAŽIE OKNA
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1:10

P1

kotviaci profil

odvetrávacia tvarovka

hliníkové okno

okenné rolety

kotviaca spona



DETAIL 2  - PARAPET OKNA
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kotviaci profil

odvetrávacia tvarovka

hliníkové okno

lícové murivo 
( 210x100x65mm )

kotviaca spona

1:10



VIZUALIZÁCIE
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Axonometria - pohľad na Nám.osloboditeľov
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