
[03_2 TYP A][SITUACE]

PODLAHOVÁ PLOCHA: 109,6 m2

PODLAŽNOST: 2NP

DISPOZICE: 4+kk

PARKOVACÍ STÁNÍ: 2 VENKOVNÍ

POČET DOMŮ V AREÁLU: 6

NAPOJENÍ NA ULICI ODLEHLÁ

PĚŠÍ PROSTUPNOST ÚZEMÍM

OBJÍZDNÝ OBYTNÝ BLOK

PROPOJENÍ STEZEK V PARKU

ANOTACE

Ve svém návrhu pracuji s územím takovým způsobem, 
aby došlo k co největšímu navázání na stávající strukturu 
a zástavbu a zároveň ji doplnilo vhodným způsobem. 
Jako důležité považuji pěší propojení ulice Odlehlá s ulicí 
Spojovací, které v dnešní době takřka chybí, resp. není 
ve vyhovujícím stavu. Stejnou váhu přikládám podpoření 
propojení s lokalitou Vítkov, kterou stanovuje i Metropolitní 
plán jako jeden z cílů proměny. Z tohoto důvodu navazuji na 
stávající síť cest, která se zde nachází a propojuji je všechny 
v novém parku.

Řešené území dělím na pomyslné dvě části, které jsou 
definované Metropolitním plánem. V jedné navrhuji zástavbu 
řadovými rodinnými domy, v druhé pak parkové plochy s 
rekreačními prvky. Na rozhraní těchto dvou částí umisťuji 
kavárnu, která je doplněna o dětská hřiště a vytváří tak 
plynulý přechod mezi obytnou a rekreační zónou.

Areál řadových domů řeším jako obytnou zónu, která 
zejména z dopravního hlediska dává navrženému území 
charakteristickou klidnou atmosféru a dává větší důležitost 
pěší dopravě. Jednotlivé domy jsou od komunikace odděleny 
poloveřejným prostorem s parkovacími místy, které zajišťují 
větší soukromí, ale zároveň nepřerušují dialog mezi domy 
a okolím. Naopak soukromé zahrady jsou orientovány do 
středu jednotlivých bloků, případně směrem do klidného lesa. 

[ŘEŠENÉ ÚZEMÍ] [OSY]
Obytnou zónou prochází dvě osy kolmé na 
obslužné komunikace. Mají dva cíle - tím prvním 
je zkrácení pěších vzdáleností po lokalitě a snažší 
přístup na pěší/cyklo trasu na jižní straně od 
řešeného území. Tím druhým, neméně důležitým, 
je vytvoření míst setkávání se, případně místa 
odpočinku s knížkou na klidném místě. V 
porovnání s parkem jsou více intimní a soukromá. 

Tato malá náměstí jsou doplněna městským 
mobiliářem, který se nachází i ve zbytku 
řešeného území - tedy lampy a dřevěné lavičky a 
odpadkové koše. 

[PARK]
Parková část doplňuje území Nových Vysočan o plochu relaxace, odpočinku a 
venkovních aktivit. V těsné blízkosti několika středních škol tak vzniká místo, které 
v této lokalitě chybí. Park zároveň slouží jako izolační zeleň, chránící řadové domy 
od hluku z ulice Spojovací, nebo jako křižovatka několika pěších a cyklotras. 

Rekreační a odpočinkovou funkci podporuje kavárna, která se nachází na rozhraní 
parkové a obytné části a slouží tak oběma stranám stejně. V jejím okolí se nachází 
dětská hřiště a parkoviště pro návštěvníky. 

Dále je zde street workoutové hřiště, nebo veřejná grilovací místa s posezením. 
Zbytek parku je řešen jako volná otevřená krajina ve svažitém terénu, která tak 
nabízí nespočet různých aktivit. 

[KAVÁRNA]
Objekt kavárny je řešen jako jednoduchá rámová dřevěná konstrukce s fasádními 
polykarbonátovými panely, které celý interiér prosvětlují. Dispozičně je kavárna 
rozdělena do třech zón - samotná kavárna, vstupní část se zádveřím a technickým 
zázemím a multifunkční část, kde se mohou odehrávat dílny, workshopy, nebo 
může být pronajata pro soukromé účely. 

Kavárna má ve většině prostoru přemístitelný nábytek, který umožňuje variabilitu 
prostoru například v době konání vernisáží, nebo jiných společenských aktivit.

Vnitřní prostor je propojen s venkovním pomocí velkoplošných výklopných vrat se 
systémem protizávaží, díky kterým se návštěvník dostane na venkovní terasu, kde 
je možné sedět ve stínu stromů.

[ŘADOVÉ DOMY]
ARCHITEKTONICKO - URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ

V obytné zóně se nachází celkem 5 různých typů řadových rodinných domů. Urbanisticky jsou 
řešeny na dvou úrovních - menší rodinné domy jsou orientovány do bloku, který je protnutý dvěma 
osami s odpočinkovými zónami. Řadové domy s většími dispozicemi jsou umístěné v jižní části 
řešené oblasti, částečně zasazené do terénní terasy.

Typy A, B a C jsou navrženy jako patrové budovy s užitnou plochou okolo 100 m2. Jedná se tedy 
spíše o minimální dispozice vhodné zejména pro mladé rodiny. Jejich dispozice je zónována na 
společenskou část se zázemím ve vstupním podlaží a soukromá klidná zóna v patře. Před hlavním 
vstupem se nachází dvě venkovní parkovací stání na pozemku a kiosek s poštovní schránkou, 
zvonkem a popelnicí. Na soukromé zahradě, která je orientována do vnitřních částí bloků řadových 
domů, se nachází krytá terasa. 

Typy D a E jsou řešeny jako jednopodlažní, resp. dvoupodlažní objekty s podzemním podlažím, 
kde se nachází technické zázemí a garážové stání, v typu D je podzemní podlaží dále doplněno o 
malou obchodní plochu určenou k pronájmu. Soukromé zahrady jsou orientovány na jižní stranu 
do klidné části. 

FASÁDA

Jednotlivé řadové domy mají fasády řeseny ze dvou materiálů, které se v celém areálu objevují na 
několika dalších místech. Opticky masivnější dřevěná fasáda z modřínového dřeva je posazena 
na betonovém piedestalu, čímž je potlačeno dělení bloků na jednotlivé řadové domy a naopak je 
podporováno vnímání jednotlivých bloků jako celku. 

Fasáda přízemní části domu je zateplena 200mm FPS s kontaktní fasádní omítkou s efektem 
betonové stěrky, zatímco patro domu má provětrávanou fasádu s modřínovými fasádními prkny. 
Kvůli požární bezpečnosti je v provětrávané fasádě použita minerální vata. 

STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

Rodinné řadové domy jsou navzájem dilatovány konstrukční spárou vyplněnou FPS tl. 50mm. 
Domy budou založeny na základových pasech z prostého betonu v nezámrzné hloubce. Horní část 
pasů je navržena z bednících tvarovek tl. 250mm vyplněných ocelovou výstuží a betonem. Pod 
celým půdorysem bude provedena železobetonová podkladní deska tl. 150mm.

Nosné stěny budou z keramických tvarovek tl. 240mm s železobetonovým věncem, na kterých je 
navržena železobetonová stropní, resp. střešní deska. Atiky jsou vysoké minimálně 300mm nad 
nejvyšším bodem ploché střechy kvůli požární bezpečnosti.
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[03_3 TYP B]

PODLAHOVÁ PLOCHA: 99,4 m2

PODLAŽNOST: 2NP

DISPOZICE: 4+kk

PARKOVACÍ STÁNÍ: 2 VENKOVNÍ

POČET DOMŮ V AREÁLU: 13

[03_5 TYP D]

PODLAHOVÁ PLOCHA: 169,1 m2 
+ 36,4 m2 (prodejní plocha)

PODLAŽNOST: 1PP + 1NP

DISPOZICE: 4+kk

PARKOVACÍ STÁNÍ: 2 GARÁŽOVÁ

POČET DOMŮ V AREÁLU: 3

[04 KAVÁRNA]

PODLAHOVÁ PLOCHA: XXX m2

PODLAŽNOST: 1NP

KAPACITA: 50 os. + 18 os. dílna
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