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informační a kulturní 
centrum Píšť. Živoucí důkaz, 

že i na venkově mohou 
vyrůst výjimečné a jedinečné 

stavby.

Stavba MS kraje  
Stavby občanské vybavenosti



Projekt nového informačního a kulturního 

centra v Píšti v česko-polském pohraničí  

ležel na stole 10 let než se ho vedení obce 

rozhodlo zrealizovat. samozřejmě, že když se 

na něco těšíte 10 let, jsou vaše očekávání  

veliká. Ve veřejné soutěži si obec vybrala  

za dodavatele stavby bystroň Group, která  

nabídla nejvyšší kvalitu za nejnižší cenu.

V centrální části dvoutisícové obce Píšť ležící na severozápad od ostravy 

se v blízkosti obecního úřadu nacházely dvě hospodářské budovy, které 

byly v dezolátním stavu. Vedení obce se rozhodlo na jejich místě postavit 

nové moderní kulturní a informační centrum. centrum se mělo stát no-

vým přirozeným srdcem života v obci a zároveň kvalitní architekturou po-

zvednout atraktivitu a jedinečnost Píště. nová budova vycházela z tradič-

ní místní architektury a byla navržena v souladu s požadavky 21. století.

stavba nového kulturního a informačního centra započala demolicí pů-

vodních objektů. Po ní následovala výstavba nového objektu. Po založe-

ní stavby, vybetonování základových patek a vylití základové desky byly 

vybudovány svislé a vodorovné konstrukce. nosné zdi byly postaveny  

z kvalitních keramických tvarovek, stropy jsou z železobetonu. Z důvodu 

maximálních energetických úspor byla celá budova zateplena. obvodové 

zdivo bylo zatepleno vrstvou minerální vlny s tenkovrstvou omítkou. 

Hlavní sál má sedlovou střechu, přičemž impozantní dřevěná konstrukce 

krovu je v interiéru viditelně přiznaná a vytváří silnou autenticitu daného 

prostoru. Převýšený prostor sálu a knihovny je prosvětlen dvěma rozměr-

nými světlíky. mohutné světlíky patří společně s prosvětlenými nikami na 

vnějšku budovy k architektonickým dominantám centra. Přízemní část 

objektu je kryta mírnou pultovou střechou s krytinou z titanzinku. Všech-

ny výplně otvorů v objektu jsou dřevěné. 
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NÁZEV PROJEKTU: informační a kulturní centrum Píšť 
INVESTOR:  obec Píšť

PROJEKTANT: knesl a kynčl architekti s.r.o., brno 

REALIZÁTOR: stavební skupina bystroŇ Group a.s. 

DOBA REALIZACE: 2017 – 2018

ROZSAH PRACÍ: Generální dodavatelství stavby informačního  

a kulturního centra, výstavba opěrné zdi, přípojka nn, přípojka ply-

nu, přípojka vodovodu, vodovod, přípojka kanalizace splaškové,  

kanalizace splašková, přípojka kanalizace dešťové, kanalizace dešťová, 

příprava území, zpevněné plochy, oplocení. 
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1.  Piazzeta.  nové centrum sestává ze dvou částí, které svým vzájemným 

uspořádáním formují nový veřejný prostor – piazzetu. 

2.  Fasáda s nápaditými nikami.  běloskvoucí fasáda ozvláštněná svě-

telnou hrou geometricky uspořádaných nik tvoří výrazný architekto-

nický prvek exteriéru.

3.  Sedlová střecha.  impozatní odhalené dřevěné krovy v hlavní části 

budovy působí velmi dramaticky.

4.  Přísálí s bufetem.  Velké přísálí umožňuje organizaci středně velkých 

společenských setkání.

Vnitřní prostor je rozdělen sádrokartonovými příčkami. interiér zahrnuje 

kulturní sál se zázemím a informační centrum s knihovnou a čítárnou, 

přízemní část budovy slouží jako přísálí s bufetem. Přísálí je orientováno 

na odvrácenou stranu od komunikace a s venkovní nekrytou terasou je 

opticky propojeno velkým prosklením s okny a dveřmi.

elektrorozvody v objektu jsou ve standardu měď s dodanými úspornými 

LeD svítidly. objekt je vytápěn plynem. V budově jsou osazeny vysoce 

účinné vzduchotechnické rekuperační jednotky, které jsou v souladu  

s ecodesign požadavky 2016 resp. 2018. 
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6.  Vzhled tradiční venkovské stodoly.  objekt s bílou fasádou, sedlovou 

střechou a obřími světlíky ukrývá kulturní sál, infocentrum a knihovnu..

Vzhledem k centrální poloze stavby uprostřed obce bylo nutné po celou 

dobu výstavby centra eliminovat dopady na okolí, zejména zvýšenou 

prašnost a hlučnost v místě staveniště. ke snížení prašnosti bylo průběžně 

zajišťováno kropení vodou, hlučné stavební práce byly vykonávány výhrad-

ně přes den a stávající obslužné komunikace byly udržovány v maximál-

ní možné čistotě tak, aby stavba co nejméně obtěžovala obyvatele obce.  

Z důvodu maximální ochrany životního prostředí byly před započetím 

stavby z dotčeného území odstraněny staré ovocné stromy a přesazena 

okrasná zeleň, která byla po dokončení centra použita k ozelenění areálu. 

Výsledná stavba působí velkolepě. novostavba s celkovou užitnou plochou 

1 150 metrů čtverečních je hmotově větší a objemově připomíná spíše 

původní stodolu. kvalita původního architektonického návrhu byla pod-

tržena mimořádným řemeslným zpracováním a kvalitními materiály. nové 

centrum velmi zdařile zapadá tvarem, použitými materiály i barevností do 

architektury obce i vesnického rázu okolní krajiny. 

informační a kulturní centrum bylo slavnostně otevřeno v prosinci 2018, 

kdy zde byla podepsána deklarace u příležitosti 20. výročí spolupráce pří-

hraničních obcí Píště, Hatě, Šilheřovic a polských krzyżanowic. stavba po 

dokončení zaujala odbornou veřejnost i porotce prestižní soutěže stavba 

moravskoslezského kraje, kteří ji udělili první místo v kategorii stavby ob-

čanské vybavenosti roku 2018.

Více informací o společnosti bystroŇ Group se dozvíte na www.

bystrongroup.cz. můžete si také nechat zaslat Profil společnosti,  

ve kterém naleznete kompletní portfolio činností stavební skupiny 

bystroŇ Group včetně realizací našich prací. 

Profil si můžete objednat na telefonním čísle 777 813 873 nebo na 

mailu info@bystrongroup.cz.
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