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Údaje pre vkladanie zadania do AIS (copy z osobitnej prílohy)

TÉMA : Hraničiarska ul. Čunovo – prestavba verejného priestoru
Hraničiarska street Čunovo – reconstruction of public space

ANOTÁCIA ZADANIA :
Formou urbanisticko-architektonickej štúdie (UAŠ) a projektu stavby (PS) 
navrhnúť riešenie prestavby verejného priestoru – Hraničiarska ul. Čunovo
Základný obsah a rozsah zadania :
časť A: UAŠ - návrh riešenia : 

- prieskum priestoru, vyhodnotenie podkladov, vymedzenie problémov 
- komplexné urbanisticko - architektonické riešenie 1:1000, 1:500, 1:250 
- návrh povrchov, mobiliáru, malej architektúry, výtvarné dielo 1:50, 1:25, 1:10

časť B: PS - projekt stavby : 
- stavebno - architektonická časť; 1:250, 1:200
- princíp  odvodnenia priestoru – schéma 1:250, 1:200
- princípy bezbariérovosti preistoru 1:250,1:200
- konštrukčné a architektonické detaily, 1:25, 1:10,1:5

časť C: sprievodná správa, tabuľky, iné prílohy
Podrobná špecifikácia obsahu a rozsahu zadania je uvedená v Prílohe k Zadaniu.
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VEREJNÝ PRIESTOR 
OBCE  ČUNOVO

ulica Hraničiarska

VZOROVÉ ZADANIE

D



CIELE  ZADANIA

Komplexný architektonický návrh a projekt 
ústredného verejného priestoru

obce Čunovo
s uplatnením najnovších trendov tvorby verejných priestorov 

zameranej na:

- vytvorenie komunikatívneho prostredia stretávania sa verejnosti 
- využitie verejného priestoru pre aktívny život obyvateľov obce

- elimináciu negatív globálneho otepľovania, zadržiavania vody...
- bezbariérovosť, bezpečnosť...

- zvýšenie estetických parametrov priestoru...
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kataster
a
ortofotomapa
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Základný podklad – dig. technická mapa mesta 

miestny úrad
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Virtuálnu exkurziu môžete absolvovať v dostatočnej podrobnosti na google street.

Zdroj : GOOGLE



UKÁŽKY

bc. prác   verejný priestor

Záhorská Bystrica 2017/18

príbuzný lineárny tvar priestoru

Časť  A      urbanisticko – architektonické riešenie
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Ukážka analytická časť
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Komplexný návrh
Kožehubová, I. ved. doc. A.Sopirová

Komplexný návrh
D.Švikruhová,  ved. T. Hanáček

Pôdorysy 1:500 / čb alebo farebné podanie

Architektonický rez / profil ulice

vizualizácia

návrh mobiliáru
M.Pavlík, ved.doc. Sopirová
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Ukážka návrhu s využitím
sklopených pohľadov 
na fasády budov 
ktoré vymedzujú priestor
archív : BK

Urbanistická štúdia Z.Bystrica, FA SVŠT 1990, 
autori :  Kováč,B., Šarafín,M., Taraba,S., Kašičková, P., Bezák,B.
Ideový návrh na pretvorenie priestranstiev obce, 
príklad manuálnej grafiky perspektívneho zobrazenia,
archív : BK

Inšpirácie podania návrhu

Axonometria verejného priestoru
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UKÁŽKY

Časť B   - projekt stavby
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tzv. výkres tvaru 
kótovanie pôdorysu

1:200, 1:250...

Ukážka prezentácie 
materiálového riešenia  
1:200, 1:250

detail kladu dlažieb 
1:100, 1:50
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Položky stavby - VÝKAZ VÝMER - mustra  



Prof. Ing. arch. Peter Vodrážka, PhD. - Pistoriho palác
Schéma polohy REZOV

Rezy dokumentujúce charakteristickú spádovosť

Schéma odvodnenia   prevýšený rez      1: 50 / 10
D

Rez vrstvami a detail rezu
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Situácia stavby
Polohopis detailov        detaily m1:25, 1:10, 1:5...  

Ukážky detailov

Pozn.
Detaily kldu dlžby 
z nepravidelných formátov 
prírodného kameńa je 
možné prezentovať 
manuálnou technikou



PS 2  
UKÁŽKA  BC. PRÁCE  
detaily 1:20-5 
podľa povahy 
podrobnosti detailu
K. Chalányová, 
Nám. A.Sládkoviča 
Krupina, 2012
ved. A.Sopirová, 

1

2

3
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ŠPECIFIKÁCIA
ZADANIA

základné
spoločné požiadavky
pre
všetky bc. zadania 
s problematikou verejného priestoru

Špecifikácia je prílohou k Zadaniu, nevkladá sa do AIS
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A. ČASŤ – URBANISTICKO - ARCHITEKTONICKÉ 

RIEŠENIE

A1 - ANALYTICKÁ ČASŤ 

1.  Prieskum priestoru, podklady

terénny prieskum lokality, foto, zabezpečovanie podkladov, inventarizácia 

podkladov, 

2. Problémový výkres ( opt.1:1000, resp. mierka podľa povahy zadania) –analýza, 

limity priestoru

(napr. OP sietí TI) – postačuje   schéma bez mierky 

3. Širšie vzťahy – urbanistická schéma podľa ÚPN mesta alebo zóny

A2 - NÁVRHOVÁ ČASŤ     

4. Koncept - dve varianty urban. arch. riešenia (1:1000, resp. mierka podľa povahy 

zadania ),  

5.   Návrh riešenia – výber časti územia 

- pôdorys ako komplexné urban. arch. riešenie 

– čitateľnosť druhovosti povrchov,  plasticity, 

zelene, dopravy a pod. (1:500, resp. mierka podľa povahy zadania)

- architektonické priečne rezy (1:100 resp. mierka podľa povahy zadania )  

- návrh dizajnu vybraných prvkov mobiliáru a malej architektúry (1:5 – 1:50), 

- mobiliár napr. :  lavička, odp. kôš, stojan na bicykle, picia fontánka a pod

- svietidlá – zodpovedajúci katalógový výber ( citácia výrobcu, kópia prvku)

- malá architektúra :  podľa potreby návrhu, napr. kiosk

- výtvarné dielo : podľa potreby návrhu, napr. fontána, plastika –

možné v spolupráci s predmetov Výtv. dielo v architektútre

- min. 2 perspektívy z ľudského horizontu ( vizualizácie priestoru)

- min. 2 axonometrie / vtáčie perspektívy ako náhrada modelu

B.ČASŤ PROJEKT STAVBY 
výber  územia z riešenia v časti A  a jeho rozkreslenie 

do konštrukčno-technického riešenia a detailov

6. B1 - PROJEKT STAVBY 1 

- komplexné technické riešenie návrhu (pôdorys 1:500 resp. mierka podľa povahy 

zadania)

(prekótovanie, vyznačenie spádov a sklonitostí, zásady koordinácie hornej 

a spodnej 

stavby - so sieťami technickej infraštruktúry )

- pôdorys materiálových položiek s tabuľkou výkazu výmer materiálov 

a kamenorezu

(1:500 resp. mierka podľa povahy zadania)

- podrobné technické riešenie 1:100 vybranej časti

- priečne rezy s prevýšením ( napr 1:100/10)

- pôdorysná schéma odvodnenia priestoru výškové usporiadanie     

- pôdorysná schéma osvetlenia

7. B2 - PROJEKT STAVBY 2

- detaily 

- pôdorysná schéma návrhu riešenia priestoru s vyznačením

- polohy detailov (počet určuje riešenie, min. styky materiálov a pod.)

- miest, v ktorých je potrebné osobitné bezberiérové riešenie

- vybrané architektonicko – konštrukčné detaily 1:20 – 1:5 

C.PRÍLOHY
8.    SPRÁVA

- popis súčasného stavu a problémov                                   1A4

- popis návrhu riešenia                                                          2A4

- technická správa ku stavebno-konštrukčnému riešeniu      3-4A4 

- tabuľka – základné bilancie a ukazovatele návrhu              - do dodanej tabuľky
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POŽIADAVKY  NA  ADJUSTÁCIU  PRÁCE
ČASŤ A 

Analytická časť

Prieskum - spracovanie formou separátu (terénne škice a  záznamy)

Problémový výkres - postačí v manuálnom prevedení 

Návrhová časť

farebná grafika, počítačové resp. manuálne techniky, prezentácia cez PC

ČASŤ B

čiernobiela grafika vo formátoch násobku A4 

ČASŤ C - prílohy

Portfólio - formát  A3

- časť A : kompletná  farebná prezentácia výkresov

- časť B : výber min 2 A3

- obal portfólia bude v rámci grafiky obsahovať rozpisku zadania
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POZNÁMKY :
-sprievodnou súčasťou bakalárskej práce je Ateliérový seminár II.

-študent, ktorý si zvolí tému bc. práce s problematikou verejného priestoru,  si zapíše (pokiaľ tak ešte nemá alebo vymení ak má 1_AS_A2_AU“ ) predmet

1_ASU2_AU   Ateliérový seminár II. – U2

- garantkou seminára je doc. Vitková

- V seminárnej práci študenti analyzujú podobné riešenia doma aj v zahraničí, najnovšie trendy v riešení.

- Kategória verejné priestory spadá pod inžinierske stavby. Preto v rámci seminárov inštruktážnou formou sú študenti oboznamovaní so špecifikami  metód 

a techník navrhovania verejných priestorov, s ich konštrukčno – technickými princípmi, špeciálnymi témami (zeleň, mobiliár, zadržiavanie vody, energetický zber, 

osvetlenie,  bezpečnosť a bezbariérovosť, participatívne otázky v riešení verejných priestorov a pod.).  



FORMÁTOVANIE  VÝKRESOV 
časť B – projekt
Riešenie umiestniť tak, 
aby vyšli podľa možnosti celé formáty. 
Ak je taký formát veľký,  skracujú sa okrajové formáty 
horný rad a ľavý stĺpec a to buď na polovicu
alebo tretinu formátu

Vo výkrese detailov v mieste pre legendy 
umiestniť aj schému s polohou detailov

VZOR POVINNEJ ROZPISKY ZADANIA
Touto rozpiskou bude opatrený každý výkres.
Veľkosť musí (v prípade po vytlačení)
zabezpečovať čitateľnosť všetkých údajov. 
Spravidla sa umiestňuje sa v pravom dolnom roku výkresu 

V časti B sa zásadne umiestňuje vpravo dolu cca cez celú šírku formátu

V mieste loga FA môže byť názov ústavu alebo  vertikálneho ateliéru.

Červené časti vyplniť podľa potreby

V časti A aj B každý výkres s pôdorysom 
je opatrený SEVERKOU ľubovoľnej grafiky. 
Podľa možnosti smeruje sever k hornému okraju výkresu.
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Zadanie Záhorská Bystrica 
bolo prezentované v obci
a bol vydaný 
zborník študentských prác


