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ANOTACE

Diplomová práce se zaměřuje na návrh 

polyfunkčního bytového domu v nové Jižní 

čtvrti města Brna v kontextu urbanistického 

vývoje této městské části na základě 

urbanistické a objemové studie Brno - nová 

Jižní čtvrť, vydané Kanceláří architekta 

města Brna. 

Brno, jakožto většina velkoměst, se potýká 

se suburbanizací, tudíž aktuálním tématem 

je řešit především zástavbu ve městě tak, 

aby lidé neměli potřebu odcházet za jeho 

hranice. 

Jádrem práce je návrh a výzkum 

pavlačového domu s umístěním pavlače na 

uliční fasádu. 

Nedílnou součástí jsou také analýzy, které 

byly vypracovány společně s kolegy Bc. 

Pavlem Hodkem, Bc. Davidem Menšíkem, 

Bc. Patricií Morávikovou, Bc. Evou 

Pastorkovou, Bc. Ľubomírem Pisarčíkem, 

Bc. Lenkou Remišovou, Bc. Petrem 

Skrušným, Bc. Michalem Solárem, 

Bc. Šimonem Štrbou a Bc. Ondřejem 

Žvakem, jako samostatná kniha.

CÍLE PRÁCE

Cílem práce bylo navrhnout jednoduchý, 

přesto moderní a originální dům do téměř 

samotného centra města Brna. 

Inspirovala jsem se v historii města Brna, 

kde se na počátku 19.století postavily 

pavlačové domy pro dělnictvo z venkova. 

Tento jednoduchý typologický koncept jsem 

převzala a netradičně použila pavlač na 

uliční fasádu. Tímto krokem práce zkoumá 

vhodnost umístění pavlače, zda ji připisuje 

přidanou hodnotu, či nikoliv. Pavlačové 

řešení také ubírá na intimitě a soukromí, 

které se snažím dostat do návrhu na jiných 

místech.
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LOKACE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

Řešená lokalita se nachází v Brně, městské 

části Trnitá vymezená ulicí Opuštěná a novým 

železničním uzlem města Brna. 

V dynamicky rozvíjející se Jižní čtvrti se v 

současné době nachází převážně zatravěná 

plocha nebo zanedbané budovy. 

Rozdíl severní a jižní části Brna je 

nepřehlédnutelný, je s tím spjatá problematika 

umístění Hlavního brněnského nádraží, která má 

velkou roli v rozvoji této čtvrti.

Přesun brněnského nádraží, které bude na místě 

dnešního Dolního nádraží, nabídne spoustu 

nových příležitostí. Zatravněné pozemky, 

neudržované budovy či autobazar uprostřed 

města tak budou minulostí.
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M 1:5000

ORTOFOTOMAPA
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M 1:5000

SITUACE ŠIŘŠÍCH VZTAHŮ

Na základě poskytnutého dokončujícího se regulačního 

plánu od KAM (Kancelář architekta města Brna, dále 

jen “KAM”) se nevypracovávala urbanistická studie 

území, ale zaměřilo se na návrh bloků B1 a B2. V první 

fázi ateliérových prací byla zásadní orientace v nově 

stanovených regulativech a situaci samotné. Úkolem bylo 

vybrat 2 bloky, které budou následně po vzoru myšlenky 

KAM, modifikovány do podoby, která umožní rozdělení 

bloků na 12 parcel, na kterých budou vyrůstat objekty v 

podobě diplomových prací studentů ateliéru.

V oblasti jižního centra jsme pro náš ateliér společně 

vybrali bloky B1a B2. Jedná se o bloky, které svírají tři 

důležité urbanistické osy. V první řadě je na jihu blok B2 

ohraničen pozemkem pro nové nádraží, ze západní strany 

jsou oba bloky ohraničeny nábřežím řeky Svratky a v 

neposlední řadě, na straně severní, je blok B1 lemován ulicí 

Opuštěnou. Výběr bloků nebyl zapříčiněn pouze zajímavou 

polohou, ale také díky faktu, že se oba bloky nachází ve 

složité situaci záplavového území, která musí být vyřešena 

úpravou koryta řeky a také samotnými zakládacími poměry. 

Díky této komplikaci se až do bodu veřejné soutěže na 

celkové řešení této oblasti, na rozdíl od jiných bloků v 

novém plánu, nebudou naše návrhy setkávat s

reálnými projekty na pozemku v jižním centru. Tento 

fakt byl zcela zásadní při zachování snahy o originální 

řešení pro danou oblast. Úpravou územního plánu, který 

vznikl v naší oblasti na základě workshopů předních 

architektů, spíše jako premisa reálného řešení, jsme 

se snažili sjednotit oba bloky, jejich geometrii, vylepšit 

poměry oslunění a upravit některá ohraničení a úhly ulic, 

která deformovala budoucí plány pro vzhled jednotlivých 

bulvárů. Výsledkem jsou dva bloky, rozdělené na 12 

parcel. Parcelizace počítala s širší škálou velikostí objektů 

a odvíjela se na základě významu budov, šířky ulice a 

samotné polohy domu. Budovy s vyznačeným významným 

nárožím do širokých bulvárů získaly pozemky největší. 

Středně velké pozemky byly určeny pro budovy na spoji 

menších ulic a pozemky nejmenší byly určeny pro budovy

ucelující jednotlivé bloky. Díky tomuto řazení se do užších 

ulic nedostávají budovy neadekvátního měřítka a samotné

ulice gradují k větším nárožním budovám, což napomáhá 

orientaci ve městě. Součástí každé parcely je část 

vnitrobloku, který v našem řešení může být zastavěn do 

výšky 1.NP a vytvořit tak jistou platformu pro vybudování 

většího množství parkovacích míst. Tento fakt umožňuje 

vyzdvižení zelených ploch vnitrobloku až do úrovně 

druhého nadzemního podlaží, což napomáhá přirozenému 

oslunění takových ploch a není v konfliktu s prostory

obchodního parteru v prvním nadzemním podlaží.

Takto rozdělené pozemky se staly předmětem losování. 

Nová bloková zástavba vznikne ve vazbě na nový park po 

uvolněném kolejišti a území kolem řeky Svitavy. Dopravní 

napojení území se realizuje na novém komunikačním 

systému, který vznikne přestavbou železničního uzlu Brno 

a napojením na stávající dopravní infrastrukturu. 

V blízkosti je veškerá občanská vybavenost, případně nově 

navržená, výborná napojenost na městskou hromadnou 

dopravu a cyklostezku. 
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STÁVAJÍCÍ  STAV
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M 1:500

SITUACE
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AXONOMETRIE
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I I I .  NÁVRH

Jak již vypovídá název typu domu, vše se 

odvíjí od pavlače. Nejdůležitější je její role, 

jelikož obsluhuje všchny bytové jednotky 

s přilehlým veřejným porstorem. Práce 

zkoumá její netradiční umístění na uliční 

fasádu jako možné řešení podlouhlých 

parcel s orientací uliční fasády na sever.

Přestože pavlač u lidí může vyvolat smíšené 

pocity, protože v 19.století tyto domy 

sloužily především pro dělnictvo, které se 

do města přistěhovalo z venkova, v dnešní 

době získává novou podobu a nové hodnoty. 

Dům svou hloubkou navazuje na přilehlé 

navržené objekty - z východní strany 

hloubka 10,3 m a ze západní 12,3 m. 

Celková délka parcely je 57 m. Výškové 

omezení vychází z šířky ulice - tedy 16 m 

po římsu (jedná se o sklopenou výšku) plus 

dvě možná odstoupená podlaží. V tomto se 

návrh přizpůsobuje sousedním návrhům 

- z východní strany je kaskádovité, gradující 

stupňování směrem k nároží a ze západní 

pouze jedno ustoupené podlaží. Samotný 

návrh tak respektuje okolí a zároveň 

umožňuje větší přístup světla protějšímu 

domu z jižní strany, jelikož má jedno celé 

ustoupené podlaží, ze kterého vychází dvě 

kostky a stupňuji se pozvolna k nároží.

Dům má celkem 7 nadzemních podlaží, z 

toho poslední dvě ustoupená. V přízemí se 

nachází hlavní vstup do budovy, odkud jsou 

přístupné popelnice, poštovní schránky, 

průchod ke garážím s kolárnou a kočárárna. 

Druhý (vedlejší) vstup slouží nejen 

rezidentům objektu, ale také návštěvníkům 

posilovny nebo wellness centra, proto 

je zde umístěna recepce se zázemím a 

toaletou pro zákazníky. Společná zahrada 

je přístupná jak z wellness, tak i z posilovny 

a rezidentům volně přístupná z levého 

schodišťového jádra. Společná zahrada je 

tvořena především sítí velkých květináčů, 

které uprostřed slouží jako komunitní 

zahrádky, ostatní slouží k umístění zeleně 

vyššího vzrůstu. Mezi tyto květináče jsou 

citlivě vloženy světlíky stejného průměru, 

které osvětlují zadní část garáže. 

Bytové jednotky jsou řešeny variabilně, od 

bytů 1+kk tzv. “young professional” až po 

triplexy 5+kk. 
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KONCEPT,  HMOTOVÉ SCHÉMA

Navržený dům se zaměřuje na možnosti 

variabilnosti bydlení v centru města. Jednoduchý 

koncept pavlače, které obsluhují všechny bytové 

jednotky,  je dominantou severní fasády. Hra s 

hmotou je viditelná na první pohled - dynamicky 

vzestupující věže z domu plynule přechází k 

sousednímu objektu, který má jako dominantu 

nároží. Souměrnost, která je zřetelná jak ze 

severní, tak z jižní fasády, je narušená gradací 

věží, které jsou umístěny asymetricky, rovněž 

také balkony vycházející z pavlačí. Levá strana 

plynule navazuje na sousední objekt. Pravidelné 

zapouštění hmoty vytvoří důležitou, přesto 

často opomíjenou intimitu venkovních prostorů 

přílehlých k bytovým jednotkám (zde lodžie). 

Návrh si klade za cíl nevyjímat se a stát se 

součástí městské zástavby. 
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Hmotově dům vychází z 

jednoduchého kvádru, který 

navazuje na přilehlé objekty. 

Odstoupením posledních dvou 

podlaží a jejich odskákáním 

se vytváří hra s hmotou domu. 

Zároveň  z něj vystupuje hmota 

parkování, jehož střecha slouží 

jako společná zahrada.

Odstoupená podlaží lehce 

narušují svou dynamikou 

jednoduchost hmoty a 

pravidelný rastr. Postupně 

se zvyšují směrem k nároží a 

nabízí výhled na město a do 

vnitrobloku.

Zapouštěním hmoty v 

pravidelném rastru je docíleno 

zvýšeného soukromí a intimity 

prostorů lodžií. Dochází tak 

k rozmělnění hmoty objektu. 

Z druhého podlaží vystupuje 

hmota prostoru wellness a 

posilovny, která na své střeše 

vytváří terasy k přilehlým 

bytovým jednotkám.

Pavlače na severní fasádě 

obsluhují všechny bytové 

jednotky. V přízemí hmota 

parteru ustupuje a rozšiřuje 

uliční prostor, stejně tak jako 

pavlače.

Nejen prostory na pavlači, ale 

i na střechách jsou určeny k 

umístění zeleně.  
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PAVLAČ

Jak již vypovídá název typu domu, vše se 

odvíjí od pavlače. V běžně chápaném významu 

je pavlač horizontální, může být otevřená, 

polootevřená, nebo zasklená komunikace, 

umístěná vně budovy. Nejdůležitější je však její 

role, jelikož obsluhuje všchny bytové jednotky s 

přilehlým veřejným porstorem. 

V brněnské sféře se začaly budovat pavlačové 

domy na konci 19.století pro dělníky, kteří 

přicházeli do města s vidinou získání práce 

v místních textilních fabrikách. V těchto 

domech vznikl hantec, neboli brněnské nářečí 

(kombinace češtiny, němčiny a jidiš). Už jen 

proto se dá říci, že od samotného počátku 

používání pavlače, vybízela k setkávání a 

komunikaci obyvatel. V této době se však v 

pavlačových domech nežilo dobře, byly špatné 

hygienické podmínky, často celá rodina na jednu 

bytovou jednotku (kterou většinou tvořila pouze 

kuchyň a dvě postele) a toaleta na konci pavlače 

společná pro celé patro. 

Nevýhodou pavlačových domů je částečná ztráta 

soukromí u místností orientovaných k pavlači.  

Pavlač má však na rozdíl od této nevýhody 

mnoho výhod. Možnost probrat denní události 

se sousedkou nebo pověsit prádlo patří mezi 

ně. V tomto případě pavlač vede na balkóny, 

které vystupují před její konstrukci. Jako další 

výrazný prostor, ke kterému pavlače vedou, je 

společenský prostor uprostřed, kde je vynechaná 

jedna bytová jednotka. Tento prostor nabízí 

kontakt jak s ulicí, tak s vnitroblokem. Lze ho 

využívat nejen pro setkávání více osob najednou, 

ale také například pro sledování filmů na plátně, 

nebo života ve vnitrobloku. 

Aby pavlač nebyla pouze utilitární, je dostatečně 

předimenzovaná tak, aby v teplejších měsících 

mohla poskytnout další obytný prostor 

obyvatelům domu pro setkávání, komunikaci se 

sousedy, posezení, věšení prádla,

nebo i uspávání dítěte v kočárku na čerstvém 

vzduchu. 

Je třeba také nezapomínat na starší osoby, 

pro které by tento typ bydlení mohl být 

vhodný. Starší lidé, kteří nejsou navštěvováni 

svými blízkými nebo blízké nemají, často trpí 

nedostatkem komunikace, která může vést k 

depresím. Posezení na pavlači, sledování života 

na ulici, komunikace se sousedy je jistě jednou z 

výhod pro starší obyvatele.
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použití dvou mírně 

odlišných materiálů pro 

vizuální rozdělení na veřejné 

a poloveřejné docílí chození  

obyvatel dál od oken 

obytných místností

prostor pro umístění 

květináčů, posezení, 

věšáků na prádlo

vchody do jednotlivých bytů 

nejsou příliš blízko u sebe

průchod z kuchyně na 

pavlač

rozhled z balkónů na celou 

ulici

průhled z obytných 

místností na pavlač, průhled 

z pavlače na ulici

prostor pro setkávání se a 

komunikaci
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PROVOZNÍ  ŘEŠENÍ

Navržený polyfunkční objekt má dva vstupy 

na krajích parcely. Východní vstup slouží jako 

hlavní, to znamená, že se zde nachází poštovní 

schránky nebo je odsud přístup k popelnicím. 

Západní vstup slouží nejen rezidentům, ale je 

zde také recepce náležící wellness a posilovně. 

Dále se v prvním podlaží nachází komerční 

plochy určené k pronájmu a garáž, která má 

celkovou kapacitu čtyřicet šest parkovacích 

míst, z toho je dvacet čtyři navrženo standardně, 

dvě místa určena pro invalidy a dvacet míst na 

zakladačích v zadní části platformy. Parkování 

na zakladačích je určeno pro domácnosti 

s větším počtem aut. Z garáže je možné 

zásobování dvou komerčních ploch. 

Wellness a posilovna jsou propojeny se 

schodišťovými jádry, vstup pro veřejnost je však 

pouze přes recepci. Rezidenti mají vstup do této 

části přes kartu. 

Z tohoto patra je přístupná společná zahrada, 

která je rozdělená na zóny - odpočinková 

zóna wellness, komunitní zahrádky, ohniště 

s posezením, venkovní workout hřiště a také 

dětská prolízačka, která je nejdál vzdálená od 

klidové zóny wellness. 

Ve třetím podlaží jsou situovány 2+kk s 

prostornou terasou. Bytové jednotky 1+kk ve 

čtvrtém podlaží jsou minimalních rozměrů, 

menší prostory bytu jsou vynahrazeny pavlačí 

a společenským porostorem, ke kterému vede 

pavlač z obou schodišťových jader. Tento 

prostor je přístupný pro všechny rezidenty. 

Poslední pavlač obsluhuje duplexy a triplexy 

posledních pater.
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vstupy do domu a 

posilovny, komerční plochy, 

parkoviště, technické 

zázemí

wellness, posilovna, 

společná zahrada, 

komunitní zahrádky

bytové jednotky 2+kk, 3+kk 

bytové jednotky „young 

professional“ 1+kk, 

společenský prostor 

bytové jednotky typu 

duplex, triplex - 4+kk, 5+kk
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PŮDORYS 1.NP

1.01 vstup do domu, wellness, recepce 46 m²
1.02 schodišťové jádro s výtahem 23,4 m²
1.03  chodba     5,7 m²
1.04 sklepní kóje    27 m²
1.05 toaleta    4,4 m²
1.06 zázemí pro recepci   4,8 m² 
1.07 garáž                  1193 m²
1.08 kavárna    84,5 m²
1.09 pronajímatelný prostor  56 m²
1.10 pronajímatelný prostor  27 m²
1.11 popelnice    10,5 m²
1.12 hlavní vstup    26,4 m²
1.13 schodišťové jádro s výtahem 23,4 m²
1.14 chodba    9,2 m²
1.15 kočárkárna    16 m²
1.16 technická místnost   31,5 m²
1.17 technická místnost   76,2 m²
1.18 náhradní zdroje elektřiny  20,1 m²
1.19 kolárna / průchod z garáže  38,3 m²
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Diplomová práce, bc. Veronika Muzikářová

PŮDORYS 2.NP

2.01 schodišťové jádro s výtahem 23,4 m²
2.02 chodba    21,3 m²
2.03  toaleta     5,2 m²
2.04 sklad - zahrada   20,2 m²

2.05 vstup - posilovna, wellness 54 m²
2.06 recepce    13,2 m² 
2.07 zázemí pro recepci   6,2 m²
2.08 dámské šatny   18 m²
2.09 sprchy     10,5 m²
2.10 toalety    8,8 m²
2.11 pánské šatny    18 m²
2.12 sprchy     10,5 m²
2.13 toalety    8,8 m²
2.14 chodba, sprchy   37,5 m²
2.15 sauna     22,5 m²
2.16 sprchy, ochlazovací bazének 21,5 m²
2.17 pára     10,4 m²
2.18 odpočinková zóna   65,7 m²
2.19 venkovní odpočinková zóna 88 m²
2.20 úklidová místnost   5,7 m²
2.21 sklad - posilovna   12,4 m²
2.22 posilovna    295 m²
2.23 prostor pro odkládání pomůcek 19,2 m²
    celkem  638 m²

2.24 schodišťové jádro s výtahem 23,4 m²

2.25 venkovní posilovna   150 m²
2.26 společná zahrada    950 m²
 (komunitní zahrádky | dětské 
 hřiště | posezení)
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Diplomová práce, bc. Veronika Muzikářová

PŮDORYS 3.NP

3.01  schodišťové jádro s výtahem 23,4 m²
3.02  pavlač s balkóny   120 m²
3.03 schodišťové jádro s výtahem 23,4 m²

3.04 zádveří, chodba   12 m²
3.05 záchod    1,5 m²
3.06 koupelna    5,7 m²
3.07 dětský pokoj    11,6 m²
3.08 ložnice    12,5 m²
3.09 obývací pokoj s kuchyní  27,3 m²
3.10 terasa     24,5 m²
    celkem  70,6 m²

3.11 závětří     6,1 m²
3.12 koupelna    4,4 m²
3.13 záchod    1,4 m²
3.14 ložnice    13,2 m²
3.15 obývací pokoj s kuchyní  33,8 m²
3.16 terasa     40,7 m²
    celkem  59,1 m²

3.17 závětří     6,1 m²
3.18 koupelna    4,4 m²
3.19 záchod    1,4 m²
3.20 ložnice    13,2 m²
3.21 obývací pokoj s kuchyní  33,8 m²
3.22 terasa     40,7 m²
    celkem  59,1 m²

3.23 závětří     6,1 m²
3.24 koupelna    4,4 m²
3.25 záchod    1,4 m²
3.26 ložnice    13,2 m²
3.27 obývací pokoj s kuchyní  33,8 m²
3.28 terasa     40,7 m²
    celkem  59,1 m² 

3.29 závětří     6,1 m²
3.30 koupelna    4,4 m²
3.31 záchod    1,4 m²
3.32 ložnice    13,2 m²
3.33 obývací pokoj s kuchyní  33,8 m²
3.34 terasa     40,7 m²
    celkem  59,1 m²
 
3.35 zádveří, chodba   8,7 m²
3.36 koupelna    6,5 m²
3.37 záchod    1,5 m²
3.38 ložnice    13 m²
3.39 dětský pokoj    9,7 m²
3.40 obývací pokoj s kuchyní  26 m²
3.41 terasa     27,8 m²
    celkem  65,4 m²
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Diplomová práce, bc. Veronika Muzikářová

PŮDORYS 4.NP

4.01  schodišťové jádro s výtahem 23,4 m²
4.02  pavlač s balkóny   120 m²
4.03 společenský prostor   35,7 m²
4.04 schodišťové jádro s výtahem 23,4 m²

4.05 předsíň    5,3 m²
4.06 obývací pokoj s kuchyní  17,5 m²
4.07 koupelna    7,4 m²
4.08 ložnice     13,4 m²
    celkem  44,1 m²

4.09 předsíň    4,6 m²
4.10 koupelna    4,6 m²
4.11 hlavní obytná místnost  25 m²
    celkem  34,2 m²

4.12 předsíň    4,6 m²
4.13 koupelna    4,6 m²
4.14 hlavní obytná místnost  17,1 m²
4.15 lodžie     7,3 m²
    celkem  26,3 m²

4.16 předsíň    4,6 m²
4.17 koupelna    4,6 m²
4.18 hlavní obytná místnost  25 m²
    celkem  34,2 m²

4.19 předsíň    4,6 m²
4.20 koupelna    4,6 m²
4.21  hlavní obytná místnost  17,1 m²
4.22 lodžie     7,3 m²
    celkem  26,3 m²

4.23 předsíň    4,6 m²
4.24 koupelna    4,6 m²
4.25 hlavní obytná místnost  25 m²
    celkem  34,2 m²

4.26 předsíň    4,6 m²
4.27 koupelna    4,6 m²
4.28 hlavní obytná místnost  25 m²
    celkem  34,2 m²

4.29 předsíň    4,6 m²
4.30 koupelna    4,6 m²
4.31 hlavní obytná místnost  17,1 m²
4.32 lodžie     7,3 m²
    celkem  26,3 m²

4.33 předsíň    4,6 m²
4.34 koupelna    4,6 m²
4.35 hlavní obytná místnost  25 m²
    celkem  34,2 m²

4.36 předsíň    4,6 m²
4.37 koupelna    4,6 m²
4.38 hlavní obytná místnost  17,1 m²
4.39 lodžie     7,3 m²
    celkem  26,3 m²

4.40 předsíň    5,5 m²
4.41  hlavní obytná místnost   25,2 m²
4.42 koupelna     4,6 m²
    celkem  26,3 m²
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Diplomová práce, bc. Veronika Muzikářová

PŮDORYS 5.NP

5.01  schodišťové jádro s výtahem 23,4 m²
5.02  přístup na střechu   7,3 m²
5.03 pavlač s balkóny   120 m²
5.04 schodišťové jádro s výtahem 23,4 m²

5.05 předsíň    8,6 m²
5.06 obývací pokoj s kuchyní  36,5 m²
5.07 prádelna / šatna   4,8 m²
5.08 ložnice     13 m²
5.09 koupelna    5,6 m²
5.10 lodžie     7,8 m²
6.11 chodba    2.9 m²
6.12 koupelna    7,3 m²
6.13 dětský pokoj    20,2 m²
6.14 dětský pokoj    21,4 m²
6.15 šatna     4,7 m²
6.16 terasa     19,2 m²
6.17 terasa     24,2 m²
    celkem  125 m²

5.18 předsíň    7,9 m²
5.19 záchod    1,9 m²
5.20 ložnice    13,2 m²
5.21 obývací pokoj s kuchyní  33,8 m²
5.22 lodžie     7,8 m²
6.23 chodba    1,7 m²
6.24 dětský pokoj    16,3 m²
6.25 dětský pokoj    11,2 m²
6.26 koupelna    7,3 m²
6.27 terasa     26,5 m²
6.27 terasa     24,4 m²
    celkem  93,3 m²

5.29 předsíň    7,9 m²
5.30 záchod    1,9 m²
5.31 obývací pokoj s kuchyní  49 m²
5.32 lodžie     7,8 m²
6.33 chodba    11,5 m²
6.34 dětský pokoj    14,1 m²
6.35 dětský pokoj    13,5 m²
6.36 koupelna    7,1 m²
6.37 terasa     14,4 m²
6.38 terasa     18 m²
7.39 společenská místnost  19,8 m²
7.40 ložnice    19,2 m²
7.41 koupelna    4,5 m²
7.42 záchod    2,3 m²
7.43 terasa     47 m²
    celkem  149 m²

5.44 předsíň    7,9 m²
5.45 záchod    1,9 m²
5.46 ložnice    13,2 m²
5.47 obývací pokoj s kuchyní  33,8 m²
5.48 lodžie     7,8 m²
6.49 chodba    1,7 m²
6.50 dětský pokoj    16,3 m²
6.51 dětský pokoj    11,2 m²
6.52 koupelna    7,3 m²
6.53 terasa     26,5 m²
6.54 terasa     24,4 m²
    celkem  93,3 m²

5.55 předsíň    7,9 m²
5.56 záchod    1,9 m²
5.57 obývací pokoj s kuchyní  49 m²
5.58 lodžie     7,8 m²
6.59 chodba    11,5 m²
6.60 dětský pokoj    14,1 m²
6.61 dětský pokoj    13,5 m²
6.62 koupelna    7,1 m²
6.63 terasa     14,4 m²
6.64 terasa     18 m²
7.65 společenská místnost  19,8 m²
7.66 ložnice    19,2 m²
7.67 koupelna    4,5 m²
7.68 záchod    2,3 m²
7.69 terasa     47 m²
7.70 terasa     23 m²
    celkem  149 m²

5.71 předsíň    6,7 m²
5.72 záchod    2 m²
5.73 obývací pokoj s kuchyní  36 m²
5.74 prádelna    4,9 m²
5.75 ložnice    14,4 m²
5.76 lodžie     7,8 m²
6.77 chodba    3,4 m²
6.78 koupelna    5 m²
6.79 dětský pokoj    13,4 m²
6.80 dětský pokoj    13,1 m²
6.81 šatna     5,6 m²
6.82 terasa     52,7 m²
    celkem         104,5 m²



41

Ústav navrhování, LS 2019/2020



42

Diplomová práce, bc. Veronika Muzikářová

PŮDORYS 6.NP

5.05 předsíň    8,6 m²
5.06 obývací pokoj s kuchyní  36,5 m²
5.07 prádelna / šatna   4,8 m²
5.08 ložnice     13 m²
5.09 koupelna    5,6 m²
5.10 lodžie     7,8 m²
6.11 chodba    2.9 m²
6.12 koupelna    7,3 m²
6.13 dětský pokoj    20,2 m²
6.14 dětský pokoj    21,4 m²
6.15 šatna     4,7 m²
6.16 terasa     19,2 m²
6.17 terasa     24,2 m²
    celkem  125 m²

5.18 předsíň    7,9 m²
5.19 záchod    1,9 m²
5.20 ložnice    13,2 m²
5.21 obývací pokoj s kuchyní  33,8 m²
5.22 lodžie     7,8 m²
6.23 chodba    1,7 m²
6.24 dětský pokoj    16,3 m²
6.25 dětský pokoj    11,2 m²
6.26 koupelna    7,3 m²
6.27 terasa     26,5 m²
6.27 terasa     24,4 m²
    celkem  93,3 m²

5.29 předsíň    7,9 m²
5.30 záchod    1,9 m²
5.31 pracovna    13,2 m²
5.32 obývací pokoj s kuchyní  33,8 m²
5.33 lodžie     7,8 m²
6.34 chodba    7,5 m²
6.35 dětský pokoj    14,1 m²
6.36 dětský pokoj    17,7 m²
6.37 koupelna    7,1 m²
6.38 terasa     14,4 m²
6.39 terasa     18 m²
7.40 společenská místnost  19,8 m²
7.41 ložnice    19,2 m²
7.42 koupelna    4,5 m²
7.43 záchod    2,3 m²
7.44 terasa     47 m²
    celkem  149 m²

5.45 předsíň    7,9 m²
5.46 záchod    1,9 m²
5.47 ložnice    13,2 m²
5.48 obývací pokoj s kuchyní  33,8 m²
5.49 lodžie     7,8 m²
6.50 chodba    1,7 m²
6.51 dětský pokoj    16,3 m²
6.52 dětský pokoj    11,2 m²
6.53 koupelna    7,3 m²
6.54 terasa     26,5 m²
6.55 terasa     24,4 m²
    celkem  93,3 m²

5.56 předsíň    7,9 m²
5.57 záchod    1,9 m²
5.58 pracovna    13,2 m²
5.59 obývací pokoj s kuchyní  33,8 m²
5.60 lodžie     7,8 m²
6.61 chodba    7,5 m²
6.62 dětský pokoj    14,1 m²
6.63 dětský pokoj    17,7 m²
6.64 koupelna    7,1 m²
6.65 terasa     14,4 m²
6.66 terasa     18 m²
7.67 společenská místnost  19,8 m²
7.68 ložnice    19,2 m²
7.69 koupelna    4,5 m²
7.70 záchod    2,3 m²
7.71 terasa     47 m²
7.72 terasa     23 m²
    celkem  149 m²

5.73 předsíň    6,7 m²
5.74 záchod    2 m²
5.75 obývací pokoj s kuchyní  36 m²
5.76 prádelna    4,9 m²
5.77 ložnice    14,4 m²
5.78 lodžie     7,8 m²
6.79 chodba    3,4 m²
6.80 koupelna    5 m²
6.81 dětský pokoj    13,4 m²
6.82 dětský pokoj    13,1 m²
6.83 šatna     5,6 m²
6.84 terasa     52,7 m²
    celkem        104,5 m²
 



43

Ústav navrhování, LS 2019/2020



44

Diplomová práce, bc. Veronika Muzikářová

PŮDORYS 7.NP

5.29 předsíň    7,9 m²
5.30 záchod    1,9 m²
5.31 pracovna    13,2 m²
5.32 obývací pokoj s kuchyní  33,8 m²
5.33 lodžie     7,8 m²
6.34 chodba    7,5 m²
6.35 dětský pokoj    14,1 m²
6.36 dětský pokoj    17,7 m²
6.37 koupelna    7,1 m²
6.38 terasa     14,4 m²
6.39 terasa     18 m²
7.40 společenská místnost  19,8 m²
7.41 ložnice    19,2 m²
7.42 koupelna    4,5 m²
7.43 záchod    2,3 m²
7.44 terasa     47 m²
    celkem  149 m²

5.56 předsíň    7,9 m²
5.57 záchod    1,9 m²
5.58 pracovna    13,2 m²
5.59 obývací pokoj s kuchyní  33,8 m²
5.60 lodžie     7,8 m²
6.61 chodba    7,5 m²
6.62 dětský pokoj    14,1 m²
6.63 dětský pokoj    17,7 m²
6.64 koupelna    7,1 m²
6.65 terasa     14,4 m²
6.66 terasa     18 m²
7.67 společenská místnost  19,8 m²
7.68 ložnice    19,2 m²
7.69 koupelna    4,5 m²
7.70 záchod    2,3 m²
7.71 terasa     47 m²
7.72 terasa     23 m²
    celkem  149 m²
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M 1:200

SEVERNÍ  POHLED

P2

P1

A - A'

B - B'

C - C'
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JIŽNÍ  POHLED

M 1:200

P2

P1

A - A'

B - B'

C - C'
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PŘÍČNÝ ŘEZ

M 1:200

P2

P1

A - A'

B - B'

C - C'
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PŘÍČNÝ ŘEZ

M 1:200

P2

P1

A - A'

B - B'

C - C'
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PODÉLNÝ ŘEZ

M 1:200

P2

P1

A - A'

B - B'

C - C'
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IV.  V IZUALIZACE
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POHLED Z  ULICE
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LODŽIE ,  POHLED Z  VNITROBLOKU
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PAVLAČ,  SPOLEČENSKÝ PROSTOR 
VE 4.NP
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KAVÁRNA
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V.  TECHNICKÝ POPIS

Dům je kombinací stěnového a skeletového 

systému založeného na bílé vaně a pilotech. 

Platforma, ve které se nachází parkoviště 

a parter, je staticky zajištěna nosnými 

obvodovými stěnami, nosnými stěnami průběžně 

procházejícmi, sloupovou sítí v místě parkoviště 

o osových rozměrech 8460 x 8800 mm a 

průvlaky. Ve 2.NP se nachází sloupy v posilovně 

pod nosnými stěnami. 

Základní modul (rozpon) průbězného podlaží je 

3900 mm. Poslední dvě podlaží jsou vyneseny 

obvodovými sloupy ve vzdálenosti 1500mm 

a společnými nosnými stěnami. Stropy jsou 

neseny průvlaky a deska bude vetknutá 

oboustranně. 

Konstrukce pavlače je přisazená, betonová 

(pohledový beton) a nesená ocelovými sloupky 

300 x 300 mm. Zábradlí ocelové, výplně z 

tahokovu. Pavlače jsou “schované” za dřevěnou 

konstrukcí - dřevěné latě Thermowood 

s mezerami po 80 mm jsou upevněny 

horizontálními prvky DOSTEBA. Vnější stěny 

budovy budou omítané vápenoštukovou omítkou 

bílé barvy, v místě parteru a odstoupených 

podlaží pohledovým betonem. 

Vnitřní část lodžií je opatřena dřevěnými prvky 

Thermowood. 

Veškerá okna jsou navržena jako hliníková s 

izolačním trojsklem.

Dům je příčně, tedy přirozeně provětráván, 

jelikož má každý byt okenní/dveřní otvory na 

severní i jižní stranu.

Dešťová voda je jímána do retenčních nádrží a 

využívána pro splachování toalet a zavlažování 

zahrady. 

Na jedné střeše se nachází fototermické 

kolektory, které přispívají k ohřevu teplé vody. 

Střechy triplexů jsou ukončeny extenzivní 

zelenou střechou. 

Vytápění objektu je navrženo jako bivalentní - 

tedy dvěma zdroji energie - kombinace kotle 

na biomasu a tepelného čerpadla. Automatický 

kotel s pneumatickým dávkováním pelet, 

které budou transportovány do technické 

místnosti z ulice, je v činnosti pouze v době 

nízkých venkovních teplot s možností podpůrné 

dodávky tepla z tepelného čerpadla.Tepelná 

čerpadla jsou navržena čtyři třídy A+++ s vrty, 

které budou 85 m hluboké. Dále se v technické 

místnosti nachází náhradní zdroj elektřiny, 

zařízení k přepojení dešťové a pitné vody a 

vzduchotechnika.
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DETAIL  ŘEZU ATIKOU

M 1:20
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stropní konstrukce žb 200 mm
jednovrstvá omítka 5 mm

vlna ze separační textilie
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oplechování TiZn plech tl.0,8mm
foliová HI SIKAPLAN D
OSB deska 12,5mm
věnec ve spádu

LEGENDA MATERIÁLŮ

železobeton C 25/30

tepelná izolace - minerální vlna

zdivo YTONG tl. 200 mm
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hydroizolace

tenkovrstvá silikonová omítka - bílá
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substrát DEK S 300

štěrk

vyzdívka atiky - Ytong tl. 200 mm

ar
m

ov
ac

í s
tě

rk
a

ostění z ohybáného černého
CORTENU - tl. 1 mm
vyplněno PIR tl. 40 mm
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m

kompozitní úhelník

vnitřní těsnící páska
- parotěsná

začišťovací profil s tkaninou

nízkoexpanzivní montážní
pěna

komprimační páska

začišťovací profil
s tkaninou

+22,000

0,000 = 286,000 m n.m. B.p.v.

+22,200

+22,500

+22,700

+23,000

podklad z pěnového skla 100 mm

předokenní rolety s ovládáním
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DETAIL  ŘEZU FASÁDOU

M 1:20

kompozitní úhelník

vnitřní těsnící páska
- parotěsná

začišťovací profil s tkaninou

nízkoexpanzivní montážní
pěna

komprimační páska

začišťovací profil
s tkaninou

tepelně izolační prah Compactfoam
vniřní parotěsná zábrana

vnější těsnící páska - vodotěsná

parapetní připojovací profil

cementový potěr tl. 120 mm, vyztužený KARI sítí 100/100/4

PE folie. 1 mm

nášlapná vrstva

kročejová izonace min. vláknitá deska 50 mm

železobetonová stropní konstrukce 200 mm

jenovrstvá omítka 5 mm

nízkoexpanzivní montážní
pěna 5%

+ 19,150

+ 19,050

+18,850

LEGENDA MATERIÁLŮ

železobeton C 25/30

tepelná izolace - minerální vlna

zdivo YTONG tl. 200 mm

hydroizolace

tenkovrstvá silikonová omítka - bílá

tepelná izolace  EPS

substrát DEK S 300

štěrk

0,000 = 286,000 m n.m. B.p.v.

ostění z ohybáného černého
CORTENU - tl. 1 mm
vyplněno PIR tl. 40 mm

zaokenní rolety s ovládáním

samonivelační anhydritová stěrka 40 mm
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vnitřní těsnící páska
- parotěsná

začišťovací profil s tkaninou

nízkoexpanzivní montážní
pěna

komprimační páska

začišťovací profil
s tkaninou

tepelně izolační prah Compactfoam
vniřní parotěsná zábrana

vnější těsnící páska - vodotěsná

parapetní připojovací profil

cementový potěr tl. 120 mm, vyztužený KARI sítí 100/100/4

PE folie. 1 mm

nášlapná vrstva

kročejová izonace min. vláknitá deska 50 mm

železobetonová stropní konstrukce 200 mm

jenovrstvá omítka 5 mm

nízkoexpanzivní montážní
pěna 5%

+ 19,150

+ 19,050

+18,850

LEGENDA MATERIÁLŮ

železobeton C 25/30

tepelná izolace - minerální vlna

zdivo YTONG tl. 200 mm

hydroizolace

tenkovrstvá silikonová omítka - bílá

tepelná izolace  EPS

substrát DEK S 300

štěrk

0,000 = 286,000 m n.m. B.p.v.
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VI .  ZHODNOCENÍ

Cíl práce byl prozkoumat návrh pavlačového 

bytového jako vhodnou možnost navrhnout 

do nové zástavby s orientací pavlače na 

uliční fasádu. Dům přirozeně zapadá do nové 

struktury městských bloků, pracuje s kontextem 

a historií města. Návrhnutý objekt nebude 

připadat všem jako ideální, jelikož se mnozí 

nestotožňují s orientací pavlač - ulice. Přesto 

však pavlač nabízí nové možnosti využití - 

možnost setkávání se se sousedy, věšení prádla, 

kontakt s ulicí, který je ještě více podbízen 

vysunutými balkóny a společenským prostorem, 

ke kterému vedou. Jistá míra narušení soukromí 

je vyrovnána přidaným dřevěným pláštěm přes 

pavlače, která bude ve večerních hodinách mírně 

nasvícena a tím bude stále vytvářet jistý život 

na ulici. Za denního světla je možné vidět siluety 

lidí procházet za touto konstrukcí, což přiměje 

mnohé k zastavění a zkoumání domu. 

Dům také nabízí různé velikosti bytů, což je ve 

městě žádoucí.
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