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TEXTOVÁ ČÁST

ÚVOD – STRUČNÝ POPIS ÚZEMÍ

Zadáním bakalářské práce je zpracovat pro potřeby bydlení plochu o 
rozloze cca 2 ha, která se nachází v brněnské městské části Komín. 
Ohraničena je ze severu ulicí Uhlířovou, z východu pěšinou ve stávající 
zahrádkářské kolonii, z jihu hranicemi parcel příslušných k ulici 
Houškové a ze západu ploty parcel na ulici Pastviny. Řešené území leží 
na západně orientovaném středně prudkém svahu.
Komín je výhodně strategicky umístěnou čtvrtí v rámci organismu 
města, zejména kvůli blízkosti centra i okolních lesů. Významným 
fenoménem Komína je řeka Svratka a nedaleká Brněnská přehrada. 
Příznivé je také velmi dobře zachované nízkopodlažní zastavění 
a malebný urbanismus kompaktní ulicové vsi. Čtvrť má doposud 
zachované centrum, náměstí s hospodami, kostelem a radnicí. 
Možnosti příměstské rekreace společně s perfektním napojením na 
MHD dělají z Komína jednu z nejlepších adres a lokalit pro bydlení.
Okolí řešené lokality utváří velké hmoty panelových bytových domů a 
základní školy Pastviny z přelomu 70. a 80. let 20. století, stejně tak 
řadové a samostatně stojící rodinné domy z let 90. Dnes se v řešeném 
území nachází poměrně dobře obhospodařovaná zahrádkářská kolonie 
se vzrostlými stromy. Za zmínku stojí také stromořadí při severním 
okraji řešeného území.

STAŤ – POPIS NÁVRHU

AUTORSKÉ MANTINELY
Vzhledem k tomu, že bakalářská práce byla zadána poměrně volně, 
s minimem regulativů, aby umožnila vyniknout velké pluralitě názorů 
mezi studenty, prvním krokem návrhu bylo vytvoření vlastních 
omezení, v nichž se má navrhované řešení pohybovat. Navržené 
mantinely mají odrážet autorovy názory, které se pojí se zadáním a 
které jsou celkem čtyři:

a. Zastavění nízkými domy
Ačkoli je výška zastavění v bezprostředním okolí řešeného 
území rozmanitá, původní zastavění v Komíně nepřesáhne tři 
nadzemní podlaží. Také vzhledem k umístění řešeného území 
na okraji města, bylo určeno, že navržené domy budou pokud 
možno nízké.

b. Zastavění kompaktní, osídlení husté
Z hlediska trvale udržitelného rozvoje (z důvodů sociálních, 
ekonomických i ekologických) je správné stavět v územních 
rezervách města, ale musí se tak dít kompaktně a hustě. 
Návrh odmítá řídce osídlené okraje našich měst a stanovuje 
minimální požadovanou hustotu osídlení 150 ob. / ha.

c. Zahrádkářské kolonie zachovat

Návrh vychází z přesvědčení, že fenomén zahrádkářských 
kolonií je plnohodnotná součást příměstské rekreace, která 
má tradici nejen ve střední Evropě, ale všude po světě, a 
která získává v posledních letech na oblibě. Potíž je pouze 
se stávající formou, umístěním a rozsahem zahrádkářských 
kolonií.

d. Kriticky zhodnotit normy
Předpoklad je, že dodržením stávajících platných norem 
nevzniká automaticky kvalitní architektonický a životní 
prostor. Řada norem vychází ze situace, která již dnes není 
aktuální, další množina nařízení a doporučení se snaží 
stávající problémy řešit, avšak často neúčinně. Proto se 
práce opírá v některých částech spíše o povedené zahraniční 
realizace, než o platné normy. Porovnáním příkladů ze 
zahraničí s domácí legislativou vznikne námět k závěrečné 
diskuzi.

INSPIRACE
Návrh vycházel z principů dvou významných realizací:

a. Nová čtvrť Newhall „BE“ ve městě Harlow (hrabství Essex, 
Spojené království) od architektky Alison Brooks, finalista 
soutěže RIBA Stirling Price 2013.
Návrh bydlení pro dobře situovanou vyšší střední třídu ve 
Velké Británii klade důraz na vytváření kompaktních ulic a 
na vyváženost soukromých a veřejných prostor. Kombinuje 
rozličné typy domů od bytových domů, přes řádové domy 
až po samostatně stojící vily. Rozloha referenční parcely 
ve městě Harlow se blíží rozloze území řešeného v této 
bakalářské práci.

b. Zahrádkářská kolonie ve městě Naerum (Dánsko) od 
architekta Carl Theodor Sorensena, z roku 1952
Zahrádkářská kolonie je tvořena eliptickými parcelami, 
každá z nich je soukromou zahradou. Prostor mezi parcelami 
je veřejný. Genialita návrhu spočívá v hranici mezi 
soukromým a veřejným prostorem. Ta je tvořena stříhaným 
živým plotem. Plocha mezi zahrádkami je tedy parkově 
upravený, čitelný a perfektně průchozí prostor.

ŘEŠENÍ URBANISTICKÉ
Navrženy jsou čtyři typy domů, které se liší uspořádáním v rámci 
ulice, vztahem k okolí a velikostmi obytných ploch. Je to typ B – 
bytový dům, typ C – kombinace atriového a řadového domu, typ 
R – řadový dům a samostatně stojící vila, typ V. Každý z typů nabízí 
jiné bydlení. Skladba obyvatelstva, které zde bude bydlet, bude tedy 

také poměrně pestrá. Každý typ domu má v sobě zakomponovaný 
soukromý venkovní prostor, jako hodnotu, která kvalitu bydlení zvýší.
Typy domů se opakují a jsou po pozemku rozmístěny tak, aby 
reflektovaly stávající terén i tvar hranice řešeného území. Pozemek 
je rozdělen podélně (ve směru východ – západ) na přibližné třetiny, 
v nichž jsou vedeny osy navržených ulic. Domy typu C a R jsou 
umístěny v řadách a vytváří tak kompaktní ulice. Pro zachování co 
největší celistvosti a co nejlepší čitelnosti prostoru není ulice členěna 
obrubníky, jak bývá zvykem, na chodníky a vozovku. Všechny plochy 
jsou zarovnány do jedné úrovně. Ačkoli jsou splněny požadavky na 
šířky jízdních pruhů, jejich průběh je naznačen spíše pocitově, zejména 
rozdílnými povrchy dlažby a rozmístěním mobiliáře a lamp veřejného 
osvětlení. Před každým domem je možné zaparkovat, navíc se při 
severním okraji pozemku nachází rozsáhlejší povrchové parkoviště.
Typy B a V stojí solitérně. Bytové důmy stojí ve smyslu navržených 
ulic, vila leží na konci zastavěného území obrácena do parku a zaujímá 
tak výsadní postavení.
V rozmístění domů můžeme sledovat gradient klesající kompaktnosti 
zástavby od města směrem do krajiny a současně gradient stoupající 
podlažnosti navržených typů ve stejném směru. Tímto je zajištěna 
rovnoměrná hustota osídlení a současně plynulý přechod města do 
krajiny.
Domy na okrajích řešeného území jsou natočeny zahradami ke 
stávající zástavbě. Tím je vytvořeno jakési měkké sousedství mezi 
novou zástavbou a okolím. Nárazníkovou zónu mezi navrženou čtvrtí a 
okolní krajinou tvoří nové nájemní zahrádky a park. Plocha vegetace, 
která zabírá cca 1/3 řešeného pozemku, nejen zvýší atraktivitu a 
kvalitu bydlení v místě, ale také umožní smysluplně využít místa 
s prudkým terénem bez nutnosti enormních zemních prací.
Centrálním prvkem navrženého parku je vyhlídková terasa, plató 
s mobiliářem. Zbytek parku je koncipován jako pobytová louka na 
stráni se solitérními stromy a logicky rozmístěnými lavicemi. Cestu 
vzhůru parkem usnadňují pěšiny v pozvolném sklonu.
V úpatí kopce se nacházejí nové zahrádky. Každá z navržených 
ploch je v majetku města a zahrádkářům je pronajímána. Ve výčtu 
povinností každého pronajímatele je kromě řádného hospodaření na 
zahradě také správná péče o živé ploty, jež vytváří po dánském vzoru 
předěl mezi soukromým prostorem zahrady a veřejným prostorem 
parku. Výška plotů by neměla přesáhnout 1,5 metru, aby bylo území 
stále přehledné a aby netvořilo pohledovou bariéru mezi parkem a 
nově postavenou čtvrtí.

ŘEŠENÍ ARCHITEKTONICKÉ
Rozličné typy domů nabízí rozdílné bydlení. I když je v návrhu 
celá škála bytových jednotek, záměrně zde nejsou navrženy byty 
minimální i vzhledem k vysoké atraktivitě lokality. Nejmenší byty 
v bytových domech jsou navrženy jako 2+1 o 69 m2, největší byty 
jsou velkorysé 5+1 o užitné ploše 122,4 m2. Každý z bytů má balkón či 

zahradní terasu. Také další typy domů jsou vždy spojeny s venkovním 
soukromým prostorem. Typ C má soukromý dvorek, typ R má dvě 
terasy a zahradu, která je od sousedů oddělena zděným plotem. Vila 
má poměrně velkou zahradu také pohledově izolovanou od okolních 
ulic.
Hmota každého typu domu je prostorově zalomena ve vertikálním či 
horizontálním směru, aby se zmenšilo měřítko ulice, což může přispět 
k jejímu zklidnění a obytnosti.
Vnitřní dispozice jsou navrženy velkoryse, aby byl prostor jednotlivých 
místností pokud možno pravidelný, čitelný a dobře využitelný. Velikosti 
obývacích místností a pokojů jsou navýšeny na úkor ložnic, koupelen 
se záchody a komunikačních prostor. Ve všech typech je navržena 
dostatečná světlá výška, aby byly místnosti vzdušné a příjemné. 
Otvory jsou plánovány zevnitř ven, reflektují předpokládané vnitřní 
uspořádání. To se projevuje zejména ve výšce parapetu nad podlahou 
a orientací oken na výšku nebo horizontálně.
Fasáda bytového domu je členěna podle klasického principu na sokl, 
tělo a římsu. Římsa je však minimalizovaná a otvory jsou umístěny 
nepravidelně. Takto byl dům navržen, aby připomínal stavby, které 
vznikali v příměstských vesnicích v 18. a 19. století a které na jednu 
stranu napodobovaly vzory městských paláců, na druhou stranu však 
vycházely pouze z místních technických a materiálových možností a 
byly tedy rustikálně organicky nepravidelné.
Ostatní typy domu sokl nemají.

ŘEŠENÍ STAVEBNÍ
Konstrukce bytového domu je navržena jako železobetonová 
sendvičová konstrukce. Na fasádě je hladký pohledový beton. Sokl 
bude vyhotoven z jinak probarveného betonu do bednění z dřevěných 
desek. Od zbytku fasády se tedy bude lišit, jak barvou, tak hrubou 
povrchovou texturou. Konzoly bytového domu jsou ukotveny do svislé 
konstrukce systémovým řešením s přerušením tepelného mostu.
Nosná konstrukce zbývajících typů je z prefabrikovaných betonových 
dílců. Typ C se v návrhu opakuje 30 krát, typ R 31 krát a typ V 3 
krát, předpokládá se proto, že by prefabrikace mohla být ekonomicky 
výhodná. Konstrukce zmíněných typů bude tepelně izolována zvenčí. 
Pro dosažení lepších taktilních kvalit navržených domů je na povrchu 
tepelné izolace ještě štuková omítka tloušťky 50 mm do rabicového 
pletiva.
Barevnost nových budov určují odstíny bílé, které budou efektním 
pozadím pro barevné škály vegetace. Typ B je v soklu probarven 
krémově bílou (RAL 9001), v těle má barvu bílou (RAL 9010). Dům 
řadový a atriový (typy R a C) přebírají barevnost soklu bytového 
domu. Naproti tomu vily jsou čistě bílé, čímž je podtržena jejich 
jedinečnost v nové čtvrti.
Okna jsou pro všechny typy navržena hliníková s tepelně izolačním 



TEXTOVÁ ČÁST

dvojsklem v barvě perleťová bílá (RAL 1013).
Klempířské prvky na parapetech oken a plochých střechách (střešní 
krytina, oplechování atiky, podokapní žlaby) jsou z titanzinkových 
plechů v přirozené barevnosti.
Všechny domy jsou navrženy jako nízkoenergetické. Energetické 
úniky, které mohou být způsobeny členitostí hmot, jsou 
kompenzovány dostatečnou vrstvou izolace a nakupením jednotlivých 
typů do kompaktních řad.
Srážková voda je sváděna do dostatečně kapacitních retenčních 
nádrží, z nichž je opětovně využívána jako užitková voda. Zbytek 
zachycené vody je po malých přesně stanovených dávkách upouštěna 
do srážkové kanalizace. Dešťová voda dopadající na zpevněné plochy 
ulic je sváděna do štěrkem vyplněných vsakovacích jam a rýh, které 
jsou vyhotoveny jako součást četných ostrůvků vegetace.

BILANCE
Celková plocha pozemku: 21 078,2 m2

Zastavěná plocha: 14 528,2 m2

Plocha parku a zahrádek: 6 550,0 m2

Hrubá podlažní plocha nadzemních podlaží: 12 939,4 m2

Hrubá podlažní plocha podzemních podlaží: 0 m2

Celková hrubá podlažní plocha: 12 939,4 m2

Obestavěný prostor nadzemních podlaží: 34 660,3 m3

Obestavěný prostor nadzemních podlaží: 0 m3

Celkový obestavěný prostor: 34 660,3 m3

Předpokládaná cena nadzemní stavby (5 500 Kč/m3): 190 631 650 
Kč
Předpokládaná cena podzemní stavby (3 000 Kč/m3): 0 Kč
Celková předpokládaná cena: 190 631 650 Kč

Celkový počet nových obyvatel: 376
Počet obyvatel na hektar pozemku: 178,4
Počet obyvatel na hektar zastavěné plochy: 258,8

Parkování pro řešené území dle normy:
Počet parkovacích stání: 183 / z toho 9 pro osoby ZTP-ZTPP
Počet odstavných stání: 19 / z toho 1 pro osoby ZTP-ZTPP
Celkový počet parkovacích míst: 202

Parkování v referenčním příkladu Harlow, Newhall (hrabství Essex, 
Velká Británie):
Na ploše 14 340 m2 obdobně zastavěných jako předložený projekt - 
počet parkovacích míst 96 (přepočet na řešenou zastavěnou plochu 
97,25 parkovacích míst)

Parkování pro řešené území - návrh:
Počet parkovacích stání 97 / z toho 4,5 pro osoby ZTP-ZTPP
Počet odstavných stání 11 / z toho 0,5 pro osoby ZTP-ZTPP
Celkový počet parkovacích míst: 108 z toho 5 pro osoby ZTP-ZTPP

ZÁVĚR – DISKUZE

Navrhované řešení je v rozporu s několika platnými zákony 
a normami, zejména s vyhláškou 501/2006 Sb. O obecných 
požadavcích na využívání území a jeho paragrafem 25. Odstavec 2 
zmiňuje povinnost stavět samostatně stojící domy ve vzdálenosti 
minimálně 7 m od sebe, což je porušeno například při umístění domu 
typu V.
Umístění domu na hranici parcely, tak přirozené v historické městské 
zástavbě, je odstavcem 6 sice umožněno, ale jen za předpokladu 
vyloučení jakýchkoli otvorů ve fasádě na hranici pozemku. Toto 
pravidlo je ve studii porušeno na několika místech a fakticky by 
se dalo obejít jen za předpokladu, že budeme celé řešené území 
považovat za jednu parcelu, popřípadě všechny domy jako jeden dům. 
A to pravděpodobně nebude možné. Odstavec 7 popisuje minimální 
vzdálenost 3 m od místní komunikace, která prakticky znemožňuje 
vytvořit kompaktní obytnou ulici podobnou původnímu urbanismu 
Komína.

Nutno podotknout, že všechny součásti platné legislativy vznikly 
v dobré víře korigovat stávající problémy ve společnosti. Proces 
novelizace zákonů se však zdá být nedostatečně pružný na to, aby 
dokázal reflektovat aktuální potřebu společnosti, a zákony jsou 
proto takřka vždy odsouzeny k tomu, že jsou zastaralé. Tak například 
Paragraf 25 vyhlášky 501/2006 Sb. má zajišťovat dostatečné 
odstupy z důvodů hygienických, civilní ochrany, prevence závažných 
havárií, požadavků na denní osvětlení a oslunění apod. Estetické 
a výtvarně architektonické parametry v něm a v celé legislativě 
zcela chybí. Také proto není divu, že se dá vyhláška 501/2006 
Sb. považovat za zákon, který umožnil a paradoxně také způsobil 
řídké stavění na okrajích našich měst, tolik kritizované odbornou a 
v poslední době také laickou veřejností.

Ze závěru stati o parkování vyplývá, že je návrh v rozporu také 
s normou ČSN 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel.
Porovnáním s anglickým referenčním příkladem bylo zjištěno, že 
česká legislativa umožňuje a vyžaduje takřka dvojnásobný počet 
automobilů na území srovnatelného rozsahu. Zjednodušeně lze tedy 
říci, že tento zákon sice vychází vstříc automobilové dopravě, ale 
fakticky znemožňuje vytvoření obdobně kvalitního kompaktního 
zastavění, jaké známe ze zahraničních příkladů. Parkovací stání 
lze sice umístit pod povrch, do podzemních garáží, ale to je trvale 
neudržitelné, neboť je to neekonomické (značné investiční náklady), 

neekologické (degradace kvality půdy a jejich přirozených vlastností) 
a nakonec i nespolečenské (stavby pod zemí, kde se lidé nemohou 
potkávat). Navíc příklady ukazují, že čím vstřícnější legislativa pro 
automobilovou dopravu je, tím více narůstá počet vozidel v území. 
Exponenciální růst počtu automobilů může být problém nejen 
z hlediska životního prostředí, ale také z hlediska urbanismu. Naproti 
tomu v městech s nízkou tolerancí automobilové dopravy (Kodaň, 
londýnské City, Amsterodam) používají lidé méně automobilovou a 
více městskou hromadnou dopravu, což se zdá být pro fungování měst 
žádoucí.

V kontextu výše zmíněného je tedy nasnadě otázka, nakolik je správné 
stávající zákony dodržovat a nakolik se zabývat jejich relativizací. 
Reálné projekty musí být v souladu se stávající legislativou, aby 
vůbec byly schváleny příslušnými úřady a aby mohly být zrealizovány.  
Avšak teoretické akademické práce by měly přispívat diskuzi o 
správnosti platných zákonů a měly by proklamovat nesouhlas, pokud 
se ukazují jako chybné. Stejnou ambici se pokouší okrajově plnit 
předkládaná bakalářská práce.



UMÍSTĚNÍ ŘEŠENÉ LOKALITY V RÁMCI MĚSTA BRNA
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SMĚR MEDLÁNKY

SMĚR BYSTRC

PALACKÉHO VRCH
KOMÍNSKÁ CHOCHOLA

KOMÍNSKÝ VRCH

KAMENOLOM

MÚ BRNO - KOMÍN

KOSTEL SV. VAVŘINCE

ÚDOLÍ ŘEKY SVRATKY

ŘEŠENÉ ÚZEMÍ



INSPIRACE - ALISON BROOKS: NOVÁ ČTVRŤ HARLOW ‘BE’ VE MĚSTE NEWHALL(zdroj vyobrazení: http://www.alisonbrooksarchitects.com/projects/newhall/97/#)
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INSPIRACE - ALISON BROOKS: NOVÁ ČTVRŤ HARLOW ‘BE’ VE MĚSTE NEWHALL(zdroj vyobrazení: http://www.alisonbrooksarchitects.com/projects/newhall/97/#)



INSPIRACE - CARL THEODOR SORENSEN: ZAHRADNÍ KOLONIE VE MĚSTĚ NAERUM
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INSPIRACE - CARL THEODOR SORENSEN: ZAHRADNÍ KOLONIE VE MĚSTĚ NAERUM
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NAVRHOVANÁ SITUACE

hranice řešeného území

parkoviště

nájemní 
zahrádky

obytná ulice

perspektivní 
pohled 2

perspektivní 
pohled 1

perspektivní 
pohled 3

TYP R

TYP C

ul. Uhlířova

ul. Houškova

ul. Pastviny

TYP B

TYP V

park

vyhlídka

A

A‘

B

B‘



ŘEZOPOHLEDY, PERSPEKTIVNÍ POHLED 1

ŘEZOPOHLED AA‘

ŘEZOPOHLED BB‘

PERSPEKTIVNÍ POHLED 1



PERSPEKTIVNÍ POHLED 2



PERSPEKTIVNÍ POHLED 3



TYP B - POHLEDY, ŘEZ 1:200

TYP B - BYTOVÝ DŮM
celková užitná plocha: 670,7 m2

plocha balkónů a teras: 114,1 m2

zastavěná plocha: 291,7 m2

četnost v území: 5

pohled východní pohled jižní

pohled severní pohled západní schématický řez



TYP B - PŮDORYS 1. NP A 2. NP 1:200

Byt 5+1 - celk. užitná plocha 107,6 m2

B.1.1 ložnice  18,9 m2

B.1.2. pokoj  18,1 m2

B.1.3 pracovna  6,4 m2

B.1.4 koupelna, WC 8,2 m2

B.1.5 zádveří  4,0 m2  
B.1.6 obývací pokoj 32,4 m2 
B.1.7 kuchyň  19,6 m2

B.1.8 chodba  36,2 m2

Byt 2+1 - celk. užitná plocha 69,4 m2

B.1.9 koupelna, WC 6,4 m2

B.1.10 ložnice  8,1 m2

B.1.11 hala  8,6 m2

B.1.12 obývací pokoj 18,5 m2

B.1.13 zahrada  27,8 m2

Byt 3+1 - celková užitná plocha 90,8 m2

B.1.14 koupelna, WC 6,3 m2

B.1.15 ložnice  12,7 m2  
B.1.16 hala  14,6 m2

B.1.17 obývací pokoj 16,3 m2

B.1.18 kuchyň  15,4 m2  
B.1.19 zahrada  25,5 m2

Byt 5+1 - celk. užitná plocha 118,0 m2

B.2.1 ložnice  18,9 m2

B.2.2. pokoj  18,1 m2

B.2.3 pracovna  6,4 m2

B.2.4 koupelna, WC 8,2 m2

B.2.5 zádveří  4,0 m2  
B.2.6 obývací pokoj 32,4 m2 
B.2.7 kuchyň  19,6 m2

B.2.8 balkón  10,4 m2

B.2.9 chodba  36,2 m2

Byt 2+1 - celk. užitná plocha 52,0 m2

B.2.10 koupelna, WC 6,4 m2

B.2.11 ložnice  8,1 m2

B.2.12 hala  8,6 m2

B.2.13 obývací pokoj 18,5 m2

B.2.14 balkón  10,4 m2

Byt 3+1 - celková užitná plocha 75,7 m2

B.2.15 koupelna, WC 6,3 m2

B.2.16 ložnice  12,7 m2  
B.2.17 hala  14,6 m2

B.2.18 obývací pokoj 16,3 m2

B.2.19 kuchyň  15,4 m2  
B.2.20 balkón  10,4 m2

2. NP1. NP

B.1.1 B.2.1

B.1.3 B.2.3

B.1.2 B.2.2

B.1.4 B.2.4
B.1.5 B.2.5

B.1.7 B.2.7

B.2.8

B.1.6 B.2.6

B.1.8 B.2.9

B.1.10 B.2.11

B.1.11 B.2.12

B.1.9 B.2.10

B.1.16 B.2.17

B.1.14 B.2.15B.1.15 B.2.16

B.1.17 B.2.18
B.1.18 B.2.19

B.1.12 B.1.13

B.1.19

B.2.13 B.2.14

B.2.20



TYP B - PŮDORYS 3. NP 1:200

Byt 5+1 - celk. užitná plocha 122,4 m2

B.3.1 ložnice  18,9 m2

B.3.2. pokoj  18,1 m2

B.3.3 pracovna  6,4 m2

B.3.4 koupelna, WC 8,2 m2

B.3.5 zádveří  4,0 m2  
B.3.6 obývací pokoj 32,4 m2 
B.3.7 kuchyň  19,6 m2

B.3.8 balkón  10,4 m2

B.3.9 balkón  4,4 m2

B.3.10 chodba  36,2 m2

Byt 5+1 - celk. užitná plocha 94,8 m2

B.3.11 pokoj  6,4 m2

B.3.12 ložnice  8,1 m2

B.3.13 balkón  4,4 m2

B.3.14 zádveří  4,4 m2

B.3.15 koupelna, WC 8,7 m2

B.3.16 pracovna 7,4 m2

B.3.17 kuchyň  21,0m2

B.3.18 obývací pokoj 24,0m2

B.3.19 balkón  10,4 m2

3. NP

B.3.1

B.3.3

B.3.2

B.3.4
B.3.5

B.3.7

B.3.8

B.3.9

B.3.6

B.3.10

B.3.11

B.3.17

B.3.14 B.3.15 B.3.16

B.3.18

B.3.12 B.3.13

B.3.19



TYP B - CHARAKTERISTICKÝ ŘEZ KONSTRUKCÍ 1:50

- interiér
- dřevěné vlysy
- betonová mazanina
- PE folie
- tepelná izolace
-  hydroizolace
- betonový strop
- mezera pro uložení tzb
- podkladní beton
- štěrkopísek
- původní terén

- dřevěné vlysy
- vyrovnávací vrstva - betonová mazanina
-  separační vrstva - PE folie
- kročejová izolace - minerální plsť
- nosná konstrukce - ŽB deska
- vnitřní omítka vápenná štuková

- dřevěné vlysy
- vyrovnávací vrstva - betonová mazanina
-  separační vrstva - PE folie
- kročejová izolace - minerální plsť
- nosná konstrukce - ŽB deska
- vnitřní omítka vápenná štuková

- exteriér
- střešní krytina - TiZn plech
-  pojistná hydroizolace - PE folie
- tepelná izolace
- betonová spádová vrstva
- nosná konstrukce - ŽB deska
- vnitřní omítka vápenná štuková
- interiér

oplechování atiky - TiZn plech
oplechování atiky - TiZn plech

roleta ukrytá v t.i.

roleta ukrytá v t.i.

roleta ukrytá v t.i.

hliníkové okno s 
izolačním dvojsklem

hliníkové balkonové 
dveře s izolačním 

dvojsklem

pěnové sklo

systémové řešení 
konzoly s přerušením 

tepelného mostu

systémové řešení 
konzoly s přerušením 

tepelného mostu

beton bez povrchové 
úpravy

beton bez povrchové 
úpravy

skrytý svod - TiZn plech

- interiér
- vnitřní omítka vápenná štuková
- nosná konstrukce - železobeton
-  tepelná izolace
- pohledový beton
- exteriér

- interiér
- vnitřní omítka vápenná štuková
- nosná konstrukce - železobeton
-  tepelná izolace
- pohledový beton
- exteriér

oplechování parapetu - TiZn plech

parapet vnitřní - 
vápencová deska

parapet vnitřní - 
vápencová deska

zábradlí balkonu - 
pozinkovaná ocel



TYP C - ŘADOVÝ ÁTRIOVÝ DŮM
celková užitná plocha: 97,5 m2

plocha atria: 11,4 m2

zastavěná plocha: 60,7 m2

četnost v území: 30

TYP C, R - POHLEDY, ŘEZY PŮDORYSY 1:200

pohled z ulice schématický řez

1. NP - celk. užitná plocha 58,9 m2

C.1.1 dvorek  11,4 m2

C.1.2. ložnice  13,6 m2

C.1.3 obývací pokoj 12,4 m2

C.1.4 chodba  11,9 m2

C.1.5 WC  2,1 m2  
C.1.6 kuchyň  7,5 m2 

2. NP - celk. užitná plocha 51,5 m2

C.2.1 pracovna  12,3 m2

C.2.2 chodba  11,0 m2

C.2.3 pokoj  20,4 m2

C.2.4 koupelna, WC 7,8 m2

1. NP 2. NP

C.1.1 C.2.1

C.2.3

C.2.4

C.2.2
C.1.3

C.1.2

C.1.4

C.1.5

C.1.6

pohled z ulice pohled ze zahrady schématický řez

TYP R - ŘADOVÝ DŮM
celková užitná plocha: 106,4 m2

plocha zahrady a terasy: 38,5 m2

zastavěná plocha: 73,8 m2

četnost v území: 34

1. NP - celk. užitná plocha 90,3 m2

R.1.1 zahrada  32,9 m2

R.1.2. obývací pokoj 30,0 m2

R.1.3 chodba  10,0 m2

R.1.4 WC  2,3 m2

R.1.5 kuchyň  15,1 m2

2. NP - celk. užitná plocha 62,1 m2

R.2.1 terasa  8,2 m2

R.2.2 ložnice  16,2 m2

R.2.3 koupelna, WC 7,7 m2

R.2.4 chodba  10,1 m2

R.2.5 pokoj  15,1 m2

R.2.4 terasa  5,0 m2

1. NP 2. NP

R.1.1

R.1.2

R.1.3
R.1.4

R.1.5

R.2.1

R.2.2
R.2.3

R.2.4

R.2.5
R.2.6



TYP C - CHARAKTERISTICKÝ ŘEZ KONSTRUKCÍ 1:50

- interiér
- dřevěné vlysy
- betonová mazanina
- PE folie
- tepelná izolace
-  hydroizolace
- podkladní beton
- štěrkopísek
- původní terén

- dřevěné vlysy
- vyrovnávací vrstva - betonová mazanina
-  separační vrstva - PE folie
- kročejová izolace - minerální plsť
- nosná konstrukce - ŽB prefabrikovaný dílec
- vnitřní omítka vápenná štuková

- exteriér
- střešní krytina - TiZn plech
-  pojistná hydroizolace - PE folie
- tepelná izolace
- betonová spádová vrstva
- nosná konstrukce - ŽB prefabrikovaný dílec
- vnitřní omítka vápenná štuková
- interiér

pěnové sklo pěnové sklo pěnové sklo

ŽB prefabrikovaný dílec 
bez povrchové úpravy

interiér -
vnitřní omítka vápenná štuková -

nosná konstrukce - ŽB prefabrikovaný dílec -
hydroizolace -

separační vrstva - minerální vlna -
symetricky souvrství sousedního domu -



TYP V - POHLEDY, ŘEZY, PŮDORYSY 1:200

TYP V - VILA
celková užitná plocha: 125,4 m2

plocha zahrady: 111,5 m2

zastavěná plocha: 81,3 m2

četnost v území: 3

pohled východní pohled západní schématický řez

1. NP - celk. užitná plocha 167,3 m2

V.1.1 zahrada  105,4 m2

V.1.2. obývací pokoj 38,4 m2

V.1.3 chodba  10,9 m2

V.1.4 WC  2,3 m2

V.1.5 pracovna  10,3 m2

2. NP - celk. užitná plocha 62,7 m2

V.2.1 pokoj  17,5 m2

V.2.2 knihovna  10,5 m2

V.2.3 koupelna, WC 7,3 m2

V.2.4 chodba  12,1 m2

V.2.5 ložnice  15,3 m2

1. NP 2. NP

V.1.2

V.1.3

V.1.4

V.1.5

V.2.1

V.2.2

V.2.3

V.2.5

V.2.4


