






I.   ÚVODNÍ ÚDAJE :

PŘESTAVBA PRŮMYSLOVÝCH AREÁLŮ A ZÓN - BOX FACTORY OLOMOUC
Identifikace:     Bývalý areál pivovaru, Nová ulice, Olomouc
Potencionální investor:   Flora Development a.s.
Stupeň zpracované dokumentace:   Studie
Datum zpracování:     19.5.2014



II.   SOUHRNNÁ PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA :

CÍL PROJEKTU 
Hlavním cílem projektu je vytvořit multifunkční areál, který má poskytnout široké veřejnosti 
volnočasové, umělecké a kulturní centrum pro všechny věkové kategorie, avšak s důrazem na 
mladší generaci. Program projektu poskytl jasnou koncepci a definici cílů, které by měla tato 
infrastruktura dosáhnout. Poskytl řadu možností, využití a prostor, tvořící funkční program 
pro nové i stávající budovy a také pro přilehlé pozemky. Za tímto účelem bylo definováno pět 
hlavních programových oblastí:
- Administrativní objekt s přilehlým objektem s levným dočasným ubytováním ( B&B)
- Základní umělecká škola se sálem s kapacitou 130 míst
- Workshop centrum spolu s Creative Labs s obchody (podpůrné podnikatelské kanceláře)
- Rekonstrukce objektu sladovny - Umělecké centrum
- Sportovní centrum s přilehlou venkovní plochou pro skatepark a sportovní aktivity

URBANISTICKÉ SOUVISLOSTI
Řešené území se nachází ve městě Olomouc. Jedná se o areál bývalého pivovaru u Nové Ul-
ice, který se nachází na kraji širšího centra města. Poloha tohoto průmyslového areálu se 
nachází až nezvykle blízko centra města a zároveň se nachází v těsné blízkosti areálu parku 
Flora, který je bezpochyby pýchou města. Je tomu tak kvůli přilehlé železniční trati, která 
byla přímo napojena na pivovar z důvodu zásobování, což byl klíčový fakt pro toto umístění. 
Dalším důvodem byla poloha druhého, hlavního olomouckého pivovaru, který se nachází na 
druhé straně města a byl napojen na druhou, hlavní železnici města. Dnes je areál jen tichou 
vzpomíkou na svoji průmyslovou minulost a jeho celkový stav zcela jistě spadá do kategorie 
tzv. “BROWNFIELDS”. Jak je patrné z fotodokumentace, celé území bylo nedávno asanováno 
od objektů pivovaru, kromě budovy sladovny a byl zde postaven objekt nový - Hotel IBIS (in-
vestor - FLORA DEVELOPMENT a.s.)
Areál je tedy v současnosti vyklizen, zakonzervován a nachystán pro novou výstavbu.
Dalším důležitým faktem je to, že tento areál svojí uzavřeností vytváří bariéru na jedné z 
hlavních tepen městské hromadné dopravy s dvěma přilehlými obytnými celky. Obyvatelé 
jsou nuceni celý areál obcházet nebo si zkracují cestu podél železniční trati. Tato varianta je, 
jak jsem sám zjistil, na denním pořádku. Všechny tyto problémy se ve svém projektu snažím 
řešit. Odstraněním bariér v území chci docílit “otevření areálu” veřejnosti a tím tyto obytné 
celky propojit.



ARCHITEKTONICKÝ VÝRAZ
Navrhuji čtyři nové objekty a provádím rekonstrukci objektu sladovny. Nově vzniklé ob-
jekty reagují na původní zástavbu pivovaru a ke sladovně se vážou uličními osami a zároveň 
ji výškově nepřehlušují. To znamená, že sladovna byla zachována jako dominanta a proto 
podlažnost v žádné z navrhovaných budov nepřevyšuje 6 podlaží. Pro moje řešení bylo 
stěžejní, že jsem se nové objekty rozhodl postavit z přepravních lodních kontejnerů, které 
jsou stále častěji uplatňovány nejen ve stavebnictví, ale i v architektuře jako základní stavební 
prvek  - modul. Tím mi bylo umožněno propsat odlišné provozní diagramy do jednot-
livých objektů s rozdílnými funkcemi, při jednoduchém skládání jednoho kontejneru na 
druhý. Z toho důvodu jsem se rozhod nečlenit hmoty horizontálně, ale vertikálně, vrstvením 
kontejnerů na sebe. Členitosti fasády je dosaženo rastrem oken a zároveň barevným prove-
dením fasády jednotlivých objektů, kde každá barva reprezentuje jinou funkci objektu.
Záměr rekonstrukce budovy sladovny se snaží o minimální zásahy do budovy a zachování její 
unikátnosti. Má poskytnout prostory pro další umělecké, výstavní i komerční aktivity, které 
by mohly posílit vytvoření rozsáhlého prostoru s širokým rozsahem víceoborových kul-
turních aktivit. Zároveň společně s dalšími budovami, stavěnými v rámci tohoto projektu, by 
měla celá výstavba doplnit stávající vybavení města, které zde chybí.
Celkové vyznění hmot se snaží o dojem hravosti a oprošťuje se od fádního okolí svou 
barevností a členitostí jednotlivých objektů. Tento efekt je zvolen z důvodu přitáhnutí po-
zornosti, zejména mladých lidí.  Atraktivnosti  se snažím docílit jak členěním hmot, tak 
barevným provedením fasád. Barevnost objektů byla zvolena tak, aby určitým způsobem 
vystihovala funkci a povahu objektu. Pro administrativu s ubytovnou, která je nejblíže hlavní 
ulici byla přidělena barva modrá i z toho důvodu, že jsem nechtěl aby tento první objekt na 
hlavní ulici moc “křičel”. Následně navazuje fialový objekt umělecké školy, kde byla barva 
zvolena jako přechod mezi modrou administrativou a na druhé straně zelenou fasádou ob-
jektu s obchody. Také má studenější odstín aby do hlavní ulice tolik nedominovala. Následně 
objekt obchodů se zelenou fasádou, která slouží jako kontrast mezi barevností přilehlých 
objektů s fialovou a červenou fasádou, se jasně odděluje od přilehlých workshopů a tím de-
finuje svoji funkční odlišnost. Červený nádech fasády workshopů byl zvolen jako kontrast k 
přilehlé fasádě sladovny. Poslední objekt, sportovní centrum, je laděn do žlutého provedení 
fasády, jakožto ukončení pohledového gradientu všech fasád a zároveň proto, že je tuto barvu 
lepší použít u menších objektů, kvůli její barevné intenzitě oproti okolí.



DISPOZIČNÍ ČLENĚNÍ JEDNOTLIVÝCH OBJEKTŮ
Objekt č. 1 : 
Administrativní objekt s přilehlým objektem s levným dočasným ubytováním ( B&B)
Administrativní objekt :
1.PP   -  technické zázemí budovy
1.NP   -  vstupní podlaží s atriem, recepcí a jednací místností
2-5.NP   -  kancelářské prostory - open space, oddělená kancelář                                     
   čajová kuchyně
6.NP   -  stravovací podlaží  s kuchyní, jídelnou, barem a terasou

Ubytovna ( B&B):
1.PP   -  technické zázemí budovy
1.NP   -  vstupní podlaží s halou, recepcí, prádelnou a jídelnou
2-3.NP   -  ubytovací podlaží :   2x pokoj - 4 lůžka
                                          2x pokoj - 2 lůžka
Objekt č. 2 :
Základní umělecká škola se sálem s kapacitou 130 míst:
1.PP   -  technické zázemí budovy
1.NP   -  vstupní podlaží s halou a recepcí
    foyer se šatnou a místností pro cattering
    2 x galerie - výstavní prostor
    sál - 130 míst
2.NP   -  4x malá učebna - výuka - hudební nástroje
    2x velká učebna - výuka 
    sál - zázemí účinkujících + technické prostory - zvukař
3.NP   -  4x malá učebna - výuka - hudební nástroje
    2x velká učebna - výuka 
    sál - technické prostory - osvětlovač, projekce



4.NP   -  2x malý atelier - umění 
    1x velký atelier - umění
    1x multifunkční studio - literárně - dramatické obory 
5.NP   -  2x malý atelier - umění 
    zázemí pracovníků školy
    1x multifunkční studio - literárně - dramatické obory 
6.NP   -  kancelář - ředitel + sekretářka 
    ekonomické oddělení + archiv
Objekt č. 3 :
Workshop centrum spolu s Creative Labs s obchody (podpůrné podnikatelské kanceláře):
Creative Labs s obchody: 
1.PP   -  technické zázemí budovy
1.NP   -  vstupní podlaží s halou a obchody + obchody ve zbylém parteru
2-3.NP   -  hala
    2x pronajímatelná obchodní plocha 
4.NP   -  2x pronajímatelná kancelářská plocha
5-6.NP   -  2x pronajímatelná kancelářská plocha - kurátoři umění

Workshop centrum: 
1.PP   -  technické zázemí budovy
1.NP   -  vstupní podlaží s halou a recepcí 
    foyer s aulou, šatnou a galerií
2.NP   -  IT studio + PRINT studio
3.NP   -  2x atelier
    hlavní dílna (2 patra)  +  dílna (1 patro)
4.NP   -  2x atelier + terasa
5.NP   -  atelier + technické zázemí sladovny
    terasa přístupná z 6. NP



6.NP   -  atelier + terasa

Sladovna :
1.PP   -  technické zázemí budovy
    zázemí kapely
    správce sladovny - security , úklid
    sklad galerie
1.NP   -  vstupní podlaží s halou a pokladnou/ info
2.NP   -  hlavní výstavní prostory - sila sladovny - hudební a výstavní sál 
3-4.NP   -  hudební silo - hlediště
    výstavní silo - výlez na balkon
5.NP   -  zázemí osvětlovači/ zvukaři + tech. místnost sladovny 
    výstavní silo - ochoz
6.NP   -  hala + vstup do klidového prostoru
7.NP   -  klidový prostor
8.NP   -  hala + krytá terasa + terasa - venkovní expozice, výlez - vyhlídka

Objekt č. 4 :
Sportovní centrum:
1.PP   -  technické zázemí budovy

1.NP   -  hlavní vstup (čistý provoz):
    vstupní hala s recepcí barem a masážním salonem
    šatny - ženy/ muži
    sportovní sál - floorball, footsall, házená, volejball
    vstup pro diváky (špinavý provoz):
    vstupní hala + fast food
2.NP   -  hlavní část objektu (čistý provoz):



    gym + fitt bar
    aerobic a fittness sál
    část pro diváky (špinavý provoz):
    tribuny
3.NP   -  hlavní část objektu (čistý provoz):
    servisní technický kolektor objektu   
KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
Objekty jsou založeny na základových pasech s deskou vyztuženou KARI sítí s oky o rozměru 
100x100mm. Následně jsou vytvořeny vany po obvodu kladení kontejneru pro granulátový 
podsyp z pěnového skla, na který jsou kontejnery uloženy. Po obvodu jsou kontejnery osa-
zeny na bloky z pěnového skla 400x400x600mm. Před osazením kontejneru je jeho spodní 
strana opatřena hydroizolačním nástřikem proti vzlínající vlhkosti. Granulátové lože z 
pěnového skla poskytuje nejen tepelnou a hydroizolační ochranu, ale hlavně servisní prostor 
pro vedení všech technických přípojek. Podzemní podlaží jsou provedena jako hydroizolační 
vana a taktéž jsou založeny na pasech. Typ základové konstrukce byl zvolen z důvodu dobré 
únosnosti zeminy nacházející se v areálu pivovaru. Vytápění objektů bude prováděno pomocí 
tepelných čerpadel - vzduch/voda. 
Vnitřní konstrukce vertikalních obvodových konstrukcí kontejneru je opatřena stříkanou 
izolací PUR. Ta je následně ošetřena protipožárním obkladem GRENAMAT, který je opatřen 
systémovou stěrkou - BETONEPOX.
Vnější konstrukce vertikalních obvodových konstrukcí kontejneru je opatřena stříkanou izol-
ací PUR v menší vrstvě. Ta je opláštěna titanzinkovým systemovým obkladem RHEINZINK.
Následně je proveden vnější fasádní rošt pro zavěšenou prosklenou fasádu z probarvovaného 
skla s jednoduchým zasklením. Fasáda bude tvořena hliníkovými okny osazenými do nos-
ného fasádního roštu. Jednoduché zasklení. U=5,65W(m2K)
Vnitřní okna objektu jsou navržena jako dřevohliníková s izolačním trojsklem,           
U= 0,63W(m2K)
Stínění objektů je řešeno pomocí předokenních hliníkových žaluzií umístěných ve vzduchové 
mezeře dvojité fasády.
Odvodnění objektů je řešeno pomocí drenážních spar a pomocí systémového odvodňovacího 
systému BIRCO.
Střešní konstrukce jsou řešeny ve dvou variantách a to jako servisní a užitkové plochy. 
Plochy užitkové mají vyšší atiku a jsou navrženy s jinou skladbou - provedení s betonovými 
dlaždicemi na distančních terčích o rozměrech 500x500x40mm.
Plochy servisní mají atiku nižší a jsou navrženy se skladbou - provedení s vyrovnávací vrstvou 
kačírku.



   
FAKULTA ARCHITEKTURY VUT V BRNĚ, 2013/2014 
DIPLOMOVÁ PRÁCE - BOX FACTORY - OLOMOUC 
TABULKA  BILANCÍ  
   
 
BILANCE ZASTAVĚNÝCH PLOCH  
ZASTAVĚNÁ PLOCHA NADZEMNÍCH PODLAŽÍ (m2) 3599
ZASTAVĚNÁ PLOCHA PODZEMNÍCH PODLAŽÍ (m2) 3509
   
BILANCE HPP m2
HPP NADZEMNÍCH PODLAŽÍ  12906
HPP PODZEMNÍCH PODLAŽÍ 8531
HPP ZÁSTAVBY CELKEM 21437
   
BILANCE OBESTAVĚNÉHO PROSTORU m3
OBESTAVĚNÝ PROSTOR NADZEMNÍCH PODLAŽÍ 44152
OBESTAVĚNÝ PROSTOR PODZEMNÍCH PODLAŽÍ 25593
OBESTAVĚNÝ PROSTOR CELKEM 69745
PŘEDPOKLÁDANÁ CENA STAVBY (8000,-Kč/1m3)     557 960 000 Kč
   
BILANCE FUNKČNÍHO VYUŽITÍ  m2
HPP FUNKCE (výstavní plochy) 629
HPP FUNKCE (cukrárna) 79
HPP FUNKCE (pronajímatelné plochy – kanceláře) 650
HPP FUNKCE (pronajímatelné plochy – ateliéry) 392
HPP FUNKCE (dílny) 249
HPP FUNKCE (sály) 354
HPP FUNKCE (pronajímatelné plochy - obchody) 682
HPP FUNKCE (učebny) 1032
HPP FUNKCE (ubytování - pokoje) 166
HPP FUNKCE (sportovní plochy) 587
UŽITNÁ HPP CELKEM 4820
HPP GARÁŽÍ (PARK. PLOCHY VČ. KOMUNIKACÍ) 7533
KAPACITY  
POČET PARKOVACÍCH STÁNÍ CELKEM / Z TOHO PRO IMOBILNÍ 198 / 10
 
  


