
Území na hranici města a přírody je území na hranici mezi povinnostmi a volným časem. Povinnost volá po efektivním 
životě, kvalitním bydlení, výkonné infrastruktuře, ekonomické dostupnosti a po přijatelné míře vlastnictví. Volný čas nabízí 
prostor pro jednotlivce, pro jeho intelektuální i fyzický rozvoj, pro formování jeho mezilidských vztahů a pro posílení jeho 

vztahu k okolí.

Setkání těchto dvou světů nemá být kolizní. Hledáme jejich symbiózu a nacházíme dva okruhy těsně navazující na sebe. 
Jeden reprezentuje periferii dopravy a tedy i města. Je to zklidněná, ale efektivní komunikace, která pohodově obslouží 
základní potřeby osobní i lehké logistické automobilové a cyklistické dopravy. Druhá smyčka se rozprostírá z území do 

nekonečných zákrut nově vznikajících lesíků a remízů na pomezí mezi třemi obcemi.

Tento vztah dává základ pro vznik čtvrti, která si na svá bedra může dovolit naložit zodpovědnost za svou zástavbu a 
formovat tak vizi o udržitelnosti.
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 SITUACE 1:500

 VIZUALIZACE CENTRÁLNÍHO PARKU



1 SEMI-ŘADOVÉ DOMY

Dvoupodlažní semiřadové domy         
s orientací jihovýchod - severozápad 
se nachází na západě řešeného 
území a mají proto návaznost na 
přidružené území  lesoparku.
Půdorys rodinného domu je navržen 
na čtverci o straně 8m. Umístění 
schodiště při vstupu do objektu 
umožňuje dům využívat jako 
dvoupodlažní RD o ploše 96m2, 
stejně tak efektivně jako townhouse 
se dvěma samostatnými bytovými 
jednotkami v každém patře                    
o plochách cca 45m2.

podlažní plocha (čistá): 96 m2

počet jednotek: 20

varianta RD
1:200
2.NP

1.NP

varianta RD
1:200
2.NP

1.NP

varianta RD
1:200
2.NP

SOHO - ZÁPAD
1:200
1.NP

SOHO - VÝCHOD
1:200
1.NP

1:200
2.NP

1.NP

varianta
TOWNHOUSE
2.NP

1.NP

 AXONOMETRIE

ŘEZY 1:500

A-A’

B-B’

SOCIÁLNÍ STRUKTURA

TYP ZÁSTAVBY

2 SOHO HOUSE

 ZÁPAD
V přízemí bariérového bytového 
domu jsou navrženy 4 tzv. SOHO 
jednotky (univerzální jednotky 
vybavené hygienickým zázemím, 
které lze užívat dle potřeby jako 
komerční jednotky, kancelářské 
prostory anebo jednotky pro bydlení 
- Small Office/Home Office).
Ve 2.NP jsou umístěny 4 bytové 
jednotky o plochách cca 55m2. Tyto 
byty jsou přístupné ze severu,               
z pavlače sdílené pro obě části 
bariérového bytového domu.

 VÝCHOD
V 1.NP ze západní strany domu jsou 
navrženy 2 SOHO jednotky. Ve 

středu objektu je umístěna bytová 
jednotka o užitné ploše 70m2 se 
samostatným přístupem z ulice             
a vlastní zahradou ze severní strany. 
Ve východní části domu je navržena 
kavárna (58m2), cowork (26m2)              
a komunitní centrum / dětská 
skupina (46m2). Tyto prostory jsou 
navrženy tak, aby mohly fungovat 
samostatně, ale zároveň v případě 
potřeby je bylo možné propojit v 
jeden celek. Komunitní prostory mají 
přímou návaznost na z východu 
přiléhající veřejné prostranství.
Ve 2.NP je umístěno 6 bytových 
jednotek o plochách cca 55m2.

podlažní plocha: 55 m2 (50-61 m2)
počet jednotek: 6 SOHO
   11 byty

3 ECO-UNIT

Řadové domy s variabilní dispozicí. 
Umístění domů na severním cípu 
řešeného území jim dodává jisté 
soukromí a návaznost přímo na 
volnočasovou okružní stezku. Tento 
typ bydlení je zaměřen převážně na 
ekologicky náročnějšího uživatele.
Vstup do objektu je umístěn ze 
severu a dům je orientován do jižní 
zahrady. Domy lze doplňovat               
o skleníky, zimní zahrady a terasy dle 
potřeby. Objekty mají přístup do 
zahrad také z jižní záhumenní cesty.

podlažní plocha (+skleník): 95 + 15 m2

počet jednotek: 8

4 SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ RD

Samostatně stojící rodinné domy 
jsou umístěny na jihu řešeného 
území a svými zahradami sousedí se 
stávající zástavbou obce. Tento typ 
rodinných domů bezpochyby nabízí 
vyšší standard bydlení na užitné 
ploše 120m2. 
Vstup do domu je navržen ze severní 
strany a objekt je orientován do jižní 
rozlehlé zahrady. Domy mají navíc 
samostatný vstup do zahrady, což 
umožňuje přímý přístup zahradní 
techniky, bez nutnosti průchodu přes 
dům.

podlažní plocha (čistá): 120 m2

počet jednotek: 11

5 STARTOVACÍ BYDLENÍ

Bytový dům je vybaven v přízemí,      
v návaznosti na přilehlé veřejné 
prostranství, komerční jednotkou. 
Tuto Jednotku je možné zvětšovat na 
úkor počtu bytů vždy o cca 40m2,       
a to až na velikost 190m2. V takovém 
případě, by komerční jednotka 
obsadila celé 1.NP objektu.
Z prominentní zóny na západní 
straně budovy je navržen přístup na 
pavlač, která obsluhuje 4 byty ve 
2.NP. V patře jsou navrženy jeden 
větší byt o ploše cca 62m2 a tři 
garsoniery o plochách 39m2.

podlažní plocha (čistá): ~40 m2

počet jednotek: 4-7 (v tomto 
objektu)

6 ŘADOVÉ DOMY

Dvoupodlažní řadové rodinné domy 
s orientací východ - západ, které díky 
svému architektonickému pojetí 
působí v území  jako jeden klastr. 
Půdorys objektu je navržen na  
čtverci o straně 8m, ovšem rozdíl 
oproti semiřadovému domů spočívá 
v tom, že druhé patro je uskočeno      
a vytváří tak mezi jednotlivými domy 
pochozí terasy. 

podlažní plocha (čistá): 88 m2

počet jednotek: 18

4

RODINA 4+

Samostatně stojící rodinný dům            
s parkovacím místem přímo u vstupu 
je sice klasickým typem zástavby, 
avšak v ekologicky orientované 
výstavbě se jedná o zátěžový prvek.

Objekty o ČPP přes 120 m2 cílí na 
větší rodiny vyžadující intenzivnější 
využívání automobilové dopravy.       
Z důvodu počtů uživatel má dům 
také výrazně větší soukromou 
zahradu, která však není napojena na 
prominentní prostor. Výhody 
servisního polosoukromého prostoru 
jsou v tomto případě nahrazeny 
samostatným vstupem do každé 
zahrady hned vedle vstupu do 
objektu. Opatření umožňuje údržbu 

zahrady bez potřeby průchodu se 
špinavým materiálem vnitřním 
prostorem domu.

Posuny objektů jednoho vůči 
druhému, vytváří malé venkovní 
prostranství patřící vždy právě 
jednomu domu. Tímto bylo docíleno 
alespoň určité vzájemnosti výstavby, 
která normálně u samostatně 
stojících RD chybí.

PÁRY A MLADÉ RODINY

Klastr semi-řadových rodinných 
domů s prominentním vnitroblokem 
nabízí dvoupatrové RD. Jejich 
natočení umožňuje lepší proslunění 
objektu i přilehlé zahrady, a dotváří 
intimní zákoutí vůči sousedícím 
domům. Zákoutí lze využít pro 
drobné přístavby zimních zahrad, 
pracoven či rozšíření obývacích 
pokojů. Blízkost k parkovacímu stání, 
bezpečí zahrady orientované do 
prominentního prostoru a sousedství 
dětského hřiště je ideálním 
prostředím pro mladé rodiny.

1 6

RODINNÉ BYDLENÍ
/
VÍCEGENERAČNÍ BYDLENÍ
/
BYDLENÍ PRO PRARODIČE

Dvoupodlažní objekty, které mohou 
fungovat jako jeden RD, či jako 
2-bytový townhouse, nabízí 
možnost celoživotního používání. 
Systém RD je vhodný pro rodinu          
s dětmi.
Townhouse pak může nabídnout 
variantu i pro vícegenerační bydlení, 
které však není v ČR příliš v oblibě. 
Druhý byt lze tedy pronajímat, či ho 
využívat jako úsek pro hosty, když 
mladší generace zavítají                            
k prarodičům na návštěvu.

5

STARTOVACÍ BYTY PRO MLADÉ 
PROFESIONÁLY

4-7 bytových jednotek určených 
převážně pro mladší začínající 
profesionály (singles), kteří hledají 
nájemní bydlení na pár let před tím, 
než založí rodinu. 
40 m2 nabízí dostačující prostor pro 
osobní rozvoj. Orientace objektu do 
prostoru jakéhosi centrálního parčíku 
a blízkost volnočasové stezky jsou 
další atraktory, které tomuto 
provozu dodávají určitou komunitní 
atmosféru.
Až 3 jednotky mohou být v 1.NP 
doplněny o drobné soukromé 
zahrady, které výborně poslouží pro 
případné grilování.
Objekt ve vlastnictví obce.

2

BYDLENÍ PRO AKTIVNÍ SENIORY 

SOHO domy nabízí bytové jednotky 
okolo výměry 55 m2 přístupné               
z pavlače, která je orientována 
severně do prominentního prostoru 
vnitrobloku. Několik jednotek                 
v objektu je koncipováno jako SOHO 
(Small Office/Home Office) a jedná 
se tedy o prostor vybavený 
hygienickým zázemím, který však lze 
přizpůsobit bydlení, či využití jako 
kancelář, ordinace, nebo menší 
komerční provoz.
Fungování objektu a jeho vztah            
k okolnímu prostoru (zejména               
k hlavní ulici) vytváří podmínky, které 
jsou vhodné pro nájemníky z řad 
aktivních seniorů (i párů), avšak 
objekt necílí jen na ně.

3

RODINY CÍLÍCÍ NA UDRŽITELNÉ 
BYDLENÍ

Osm Eco-unit objektů je navrženo 
pro rodiny (aktivně fungující i napříč 
generacemi), které hledají bydlení 
farmářského typu s výhodami města. 
Eco-units nabízí mírné odloučení od 
dopravní komunikace, které je však 
vyváženo prostornou jižní zahradou, 
objektem, který může pojmout 
přístavbu skleníků, teras či zimních 
zahrad a blízkostí ovocného sadu a 
volnočasové osy navazující i na široké 
okolí.

Využívání jednotek počítá se 
4-člennou rodinou a úsekem pro 
hosty.
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vodojem

sběr deštové vody z 
prostoru veřejné zeleně

biotop

zasakování dešťových 
vod v centrálních 
jezírcích

akumulační nádrž RD
5m3

osa dešťové 
kanalizace

zálevka veřejné zeleně

zasakovací jezírka

akumulační nádrže bytových domů

deštová kanalizace

orientace vody z veřejné zeleně

střešní krajina napojena na zasakovací 
systém

solární panely

dobíjecí stanice pro elektromobily

napojení na .... soustavu koridory vedení inženýrských sítí

lesopark okolí biotopu ovocný sadlesopark dotčeného území

soukromá zeleň - zahrady

soukromá zeleň - předzahrádky

prominentní / polosoukromý prostor

veřejná zeleň
sadový / parkový typ

vodojem / vyhlídka dětské a workoutové 
hřiště

přístřeší biotop / přírodní 
bazén

sport spot pavilón pěšina v sadu

volnočasová stezka

cyklo-spot (parkování kol, lze 
doplnit o systém flotilového 
cyklopointu)

navržené stezky v dotčeném území

koridory a směrování automobilové dopravy

zklidněná automobilová doprava (povrchová úprava)

odstavná stání
- s dobíjecí stanicí pro elektromobily  4x
- klasické na zatravňovacím systému 75x
- zpevněné, rozšířené pro invalidy  2x

koridory pro příjezd vozů HZS

 VIZUALIZACE VOLNOČASOVÉ STEZKY A BIOTOPU

PROVOZNÍ DIAGRAMY

1 HIERARCHIE PROSTOR A ZELENĚ

2 DOPRAVA A VOLNOČASOVÁ STEZKA

3 HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVOU VODOU

4 KORIDORY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ A MICROGRID 
 (ENERGETICKÉ SCHÉMA VYUŽITÍ SOLÁRNÍ ENERGIE)

1 2

3 4



 VIZUALIZACE POLOSOUKROMÉHO VNITROBLOKU

 VIZUALIZACE HLAVNÍHO ULIČNÍHO PROSTORU

DETAIL A

Hlavní dopravní osa a zpevněné pěší plochy jsou dlážděny neorientovanou dlažební kostkou, 
která umožňuje efektivnější zasakování děšťové vody a její neorientovanost je výhodnější 
pro pohyb cyklistů, kterým nehrozí nebezpečí zapadnutí kola do spáry.
Pěší plochy jsou doplňeny o mlatové sekce, které tvoří zejména plochu volnočasové stezky 
(mlat je vhodnější pro chůzi a běh) a prostory pro parkování kol.
Parkovací stání jsou materializována zatravňovacími tvárnicemi z recyklátu. Vyjímkou jsou 
pouze stání pro invalidy, které jsou zpevněny.
Vozovka je zklidněna a zvýšena do úrovně chodníků. Rozliv dešťové vody je směrován do 
zatravněných parkovacích míst či do zasakovacích jezírek.

DETAIL B

Volnočasová stezka je umístěna na zpevněném protipovodňovém valu. Povrch je z mlatu 
ohraněného kortenovými pásy. Lokálně jsou doplněny i kortenové pásky dokreslující stezku 
coby sportovní okruh (podélné značení) a vytváří tak úseky pro sportovní výkony (50, 100m).
Schodiště napojená na stezku jsou složena z betonových prefabrikátů.
Stezka je příčně odvodňována prefabrikovanými žlaby a podélně je využito lehkého 
spádování stezky, které umožňuje odtoku vody, ale zamezuje vymývání mlatu.
Voda ze stezky je odváděna mimo území za protipovodňový val.

DETAIL C

Chodníky v prominentních (poloveřejných) prostorách jsou servisními “zadními” přístupy          
k soukromým zahradám, umožňující manipulaci se zahradní technikou a odpadem bez 
nutnosti průchodu objektem. Povrch je z mlatu ohraněného kortenovými pásy. 
Chodníky fungují jako odvodňovací osa, odvádějící přebytečnou dešťovou vodu od domů do 
zasakovacích jezírek. Podél chodníků je tedy formován kamenný průleh, který tuto vodu 
odvádí. 
Pro příčné vedení vody přes chodník je použito betonových prefabrikovaných žlabů

sd
ěl

ov
ac

í v
ed

en
í -

 5
0 

m
m

vo
d

ov
od

 -
 1

50
 m

m

el
ek

tr
ic

ké
 v

ed
en

í -
 5

0m
m

ve
ře

jn
é 

os
vě

tl
en

í -
 5

0m
m

ka
na

liz
ac

e 
sp

la
šk

ov
á 

- 
50

0m
m

2200

2
00

0

ve
ře

jn
é 

os
vě

tl
en

í -
 5

0 
m

m

ka
na

liz
ac

e 
sp

la
šk

ov
á 

- 
50

0 
m

m

vo
d

ov
od

 -
 1

50
 m

m
p

ly
no

vo
d

 -
 6

0 
m

m
sd

ěl
ov

ac
í v

ed
en

í -
  5

0 
m

m

d
eš

ť
ov

á 
ka

na
liz

ac
e

tl
ak

ov
á 

- 
12

5 
m

m

el
ek

tr
ic

ké
 v

ed
en

í -
 5

0m
m

ve
ře

jn
é 

os
vě

tl
en

í -
 5

0 
m

m

2
00

0

4535

ŘEZ POLOSOUKROMÝM PROSTOREM VNITROBLOKU

ŘEZY KORIDORY (INFRASTRUKTURA)


