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PŘEDMLUVA

Cílem diplomové práce byla citlivá dostavba bloku v historickém centru 
Děčína. Stavební pozemek se nachází přímo pod děčínským zámkem v 

Křížové ulici. Spolu s novou výstavbou projekt zahrnuje i úpravu náměstí 
před kostelem Povýšení svatého Kříže, který dominuje Křížové ulici.

Nové stavby reagují na okolní zástavbu měřítkem, hmotou, ale i materi-
ály. Uliční čára vymezující domy je zrcadlovým obrazem uliční fronty na 
protilehlé straně, čímž je dotvořena chybějící linie vymezující průhled na 

kostel. 
Hlavním záměrem je oživení této lukrativní lokality bytovou výstavbou, 
využití jejího potenciálu a doplnění okolního území o chybějící veřejnou 

vybavenost. 
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01 DĚČÍN - ZÁKLADNÍ ÚDAJE



ZÁKLADNÍ ÚDAJE

GSEducationalVersion

M 1:5000

Zeměpisné souřadnice:  50°46′25″ s. š., 14°11′46″ v. d. 
Okres:     Děčín
Kraj:      Ústecký
Počet částí obce:    35
První písemná zmíňka:   1283
Rozloha:     117, 70 ha
Nadmořská výška:    135 m n.m.
Počet obyvatel:    47 029
Hustota zalidnění:    42 ob. / ha
Počet domů:     6 474

10 11



ZÁKLADNÍ INFORMACE

Pohled z růžové zahrady

Pohled na děčínský zámek zámek  

Děčín je statutární město v okrese Děčín v Ústeckém kraji 
na soutoku řek Labe a Ploučnice. Město je rozděleno na 
dvě poloviny právě řekou Labe, což městu i okolí dodává 
jeho jedinečný ráz. Rozdělení řekou silně ovlivňuje chod 
města a jeho obyvatel a tvoří z Děčína významný říční 
přístav. Je to nejníže položené město na Labi. Zaujímá 
rozlohu 117,7 km² a žije zde 48 tisíc obyvatel. Svou 
rozlohou a polohou je zároveň důležitou železniční křižo-
vatkou a leží na křižovatce několika významných silničních 
tahů. 

Děčín se nachází na rozhraní Českého Švýcarska a 
Českého středohoří. Nízká poloha a přímá návaznost na 
okolí řeky Labe z Děčína tvoří jedno z nejzelenějších měst 
Republiky. 

V současnosti se Děčín skládá z 22 katastrálních území, 
na kterých leží 35 městských částí a působí jako obec s 
rozšířenou působností. Správní obvod obce s rozšířenou 
působností zahrnuje 34 obcí. Dnešní Děčín sestává mimo 
jiné ze dvou původně samostatných měst, Děčína 
(na pravém břehu Labe, dříve též německy Tetschen) 
spolu se Starým Městem, a Podmokel (na levém břehu, 
německy Bodenbach), která byla sloučena roku 1942 do 
jednoho města s německým názvem Tetschen-Bodenbach. 
Český název Děčín se používá od roku 1947. Statutárním 
městem je od 1. července 2006.
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02 ANALÝZA



GEOMORFOLOGIE A PŘÍRODNÍ PODMÍNKY

GSEducationalVersion

Jedná se o oblast s výjimečným přírodním bohatstvím, 
zejména se svéráznými skalními útvary v pískovcových 
skalách. Dominantou okresu je Děčínský Sněžník s výškou 
723 m n. m. Nejvyšším bodem okresu je pak Pěnkavčí vrch 
s výškou 792 m n. m., jehož vrcholem prochází 
hranice okresu Děčín a Česká Lípa. Naopak nejníže polo-
ženým místem je v Hřensku hladina řeky Labe s nadmoř-
skou výškou pouhých 115 m n. m. Pokud pomineme dna 
vytěžených hnědouhelných lomů, je to i nejníže položený 
bod v České republice.
Na území okresu se rozkládá Děčínská vrchovina s již zmi-
ňovaným vrcholem stolové hory Děčínského Sněžníku, dále 
rozsáhlá oblast Labských pískovců s Chráněnou krajinnou 
oblastí Českosaské Švýcarsko, tvořená pískovcovými útvary 
a soutěskami. Nejznámějším útvarem je Pravčická brána. 
Malou část území zaujímají Lužické hory a České Středo-
hoří.

M 1:5000
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GEOMORFOLOGIE A PŘÍRODNÍ PODMÍNKY

Labský kaňon

Děčínský Sněžník
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ZELENO MODRÁ INFRASTRUKTURA

Největším vodním tokem tohoto území je řeka Labe. Odvádí 
vodu z převážné části Čech. Koryto Labe je široké 100–150 
m. Mezi největší přítoky Labe patří Ploučnice a Jílovský po-
tok. Posledním přítokem na území okresu je řeka Kamenice, 
která se do Labe vlévá v Hřensku v blízkosti státní hrani-
ce se SRN. Řeka Mandava, patřící k povodí Odry, opouští 
dvakrát naši republiku. Poprvé u Rumburka a pak znovu u 
Varnsdorfu. Okres Děčín není bohatý na stojaté vody. Nej-
větší vodní nádrží je Velký rybník u Horního Podluží, kde je 
zřízena ornitologická rezervace. Několik menších rybníků se 
nachází ve Šluknovské pahorkatině.

Ze všech okresů Ústeckého kraje má okres Děčín největ-
ší podíl lesní půdy, která tvoří téměř 50 % celkové výměry 
okresu. Zemědělská půda se rozkládá na téměř 40 % roz-
lohy okresu. 

M 1:5000
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GSEducationalVersion

Obchody

Objekty občanské vybavenosti

Víceúčelové objekty

Vodohospodářské stavby

Sportoviště

Objekty k bydlení

Řešené okolí

1

3
2

4

5

6

7

8

9
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11

12

KULTURNÍ PAMÁTKY V OKOLÍ

GSEducationalVersion

1
Zámek Děčín

2
Kostel Povýšení svatého kříže

3
Špitál

4
Staroměstský most se sousoším

5
Socha Panny Marie

6
Křížová ulice

7
Radnice

8
Kašna na Masarykově náměstí

9 Kostel svatého Václava a Blažeje

10 Kaple Panny Marie Pomocné

11 Labská 34

12 Železniční stanice Děčín

M 1:5000
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KULTURNÍ PAMÁTKY V OKOLÍ

Dlouhá jízda

Staroměstcký most se sousoším
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GSEducationalVersion

FUNKČNÍ VYUŽITÍ

GSEducationalVersion

Obchody

Objekty občanské vybavenosti

Víceúčelové objekty

Vodohospodářské stavby

Sportoviště

Objekty k bydlení

M 1:5000
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P
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P
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VEŘEJNÁ DOPRAVA A ZASTÁVKY

GSEducationalVersion

Hlavní obslužné komunikace

Zpevněné plochy

Železnice

Hlavní komunikační uzly

P
Parkoviště

Nádraží

Autobusová zastávka

M 1:5000
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ÚZEMNÍ PLÁN
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VÝKRES HODNOT
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VÝKRES PROBLÉMŮ
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VÝKRES LIMITŮ
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VÝKRES ZÁMĚRŮ
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HISTORIE KŘÍŽOVÉ ULICE

Křížová ulice původně nazývaná „Zadní“ byla v 17.století 
hlavní spojnicí mezi městem a zámeckým areálem. 
V historii se zde soustřeďovali všemožné cechovní spolky - 
kováři, bednáři, truhláři,.. .

Uliční fronta se v minulosti klínově rozšiřovala směrem ke 
kostelu Povýšení sv. Kříže, dále jako úzká ulice proběhla 
kolem kostela a vyústila na zámecké náměstí.

Po druhé světové válce (cca 1965) došlo k demolici jižní 
fronty Křížové ulice a na místě původních pěti bytových 
domů vzniklo autobusové nádraží. 

Císařské otisky

SOUČASNÝ STAV KŘÍŽOVÉ ULICE

Křížová ulice se nachází mezi hlavním děčínským ná-
městím a prostorem pod tzv. Dlouhou jízdou a Růžovou 
zahradou.

V současné době je ulice určena pouze pro pěší, vyjímku 
tvoří zásobovací auta, která mají povolený vjezd k obcho-
dům. Od roku 1965, kdy byla zbourána celá jižní fronta 
domů se na jejich původním místě nachází prázdné 
parcely. 

Prostor náměstí není jasně definován ani využíván. Zeleň, 
která byla do tohoto prostoru umístěna vytváří, bariéry a 
rozhodně prostor nezhodnocuje. 

Katastrální mapa
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HISTORICKÁ FOTOGRAFIE KŘÍŽOVÉ ULICE

SOUČASNÁ FOTOGRAFIE KŘÍŽOVÉ ULICE

Současná fotografie

Historická fotografie Křížové ulice
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FOTODOKUMENTACE SOUČASNÉHO STAVU 

Kostel Povýšení svatého Kříže

Růžová zahrada, glorietZámek Děčín

Dlouhá jízda Růžová zahrada
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SWOT ANALÝZA

S SILNÉ STRÁNKY
> Velmi dobrá poloha v rámci centra (turistika)
> V docházkové vzdálenosti veškerá občanská vybavenost (školy - MŠ, ZŠ, Gymnázi-
um, pošta, obchodní centrum..)
> Dobrá dopravní dostupnost (autobus, vlak, individuální doprava - E442)
> V blízkosti se taktéž nachází mnoho míst pro rekreaci (Mariánská louka, sportcent-
rum, koupaliště, zimní stadion, knihovna)
> Klidná ulice - vjezd možný pouze pro obslužná (zásobovací) vozidla 

W SLABÉ STRÁNKY
> Absence volnočasových center pro mládež v okolí pozemku 
> Nedostatek parkovacích míst (nutnost řešit parkování mimo parcelu/podzemní 
parking)
> Nevyužívaný a nejasně definovaný prostor náměstí (vyvýšené zídky se zelení tvoří 
bariéry)
> Zákoutí skal pod zámkem tvoří nepříjemná místa, ve kterých přespávají lidé bez
domova (nebezpečí)

Ｏ PŘÍLEŽITOSTI
> Využít potenciál polohy parcely
> Správně zvolená funkce zvýší atraktivnost pozemku a doplní chybějící vybavenost
> Uzavřením a revitalizací náměstí vznikne nový veřejný prostor pro venkovní akce a 
shromáždění, kultivace zeleně 
> V rámci nového návrhu vytvořit řešení pro parkování v této oblasti 
> Navázat na okolní zástavbu a vytvořit nové polyfunkční objetky (prolínání funkcí)

T HROZBY
> Nevhodně zvolená fukce, by mohla vést k znehodnocení místa (snížit jeho atraktivitu)
> Nutnost řešit nedostatečnou kapacitu parkovacích míst, aby s novým návrhem 
nedošlo k výraznému navýšení zátěže v přilehlém okolí 
> Upřednostnit na tomto pozemku výstavbu monofunkčních objektů 
>  Nerespektování okolních fasád a celkové okolní zástavby
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Cílem návrhu bude dostavba bloku v Křížové ulici spojená 
s celkovou rekultivací prostoru náměstí. Stavební čára jižní 
uliční fronty křížové ulice bude navrácena do původní 
podoby z roku 1908 a bude se rozevírat k náměstí s 
kostelem v průčelní poloze. 

V opozici ke kostelu bude vystavena stavba v dominantní 
pozici, která bude mít veřejnou funkci a uzavře náměstí. 
Náměstí tak získá novou podobu, ucelenější formu a nový 
způsob využití. 

Nově vzniklé domy budou 5. až 4. podlažní s polyfunkčním 
parterem otevřeným do ulice, kde se budou nacházet ka-
várny, obchody a další. Výška hlavní korunní římsy nových 
staveb bude stanovena dle okolní zástavby tak, aby je 
výrazně nepřevyšovala. Aby nedošlo k narušení 
střešní krajiny v okolí, budou pro všechny objekty zvoleny 
sedlové střechy se sklonem kopírujícím stávající stavby. 

Z důvodu nedostatku parkovacích míst a zvyšujícící se zá-
těži způsobené auty na přilehlé okolí, bude součástí návrhu 
vytvořena další parkovací plocha.

ZÁVĚR ANALÝZY

GSEducationalVersion

KULTIVACE NÁMĚSTÍ
Uzavření náměstí novou zá-
stavbou, doplnění nové funkce 
oživující lokalitu, a tak i posílení 
významu náměstí v rámci celku.

Odstranění stávající zeleně, kte-
rá brání v průhledu na kostel a 
není vhodně zvolena (jehličnany)

Stávající zeleň bude nahrazena 
novými listnatými kultivary, které 
budou mít omezený vzrůst.

ROZDĚLENÍ UZEMÍ
Nová uliční fronta uzavře stá-
vající ulici a rozdělí prostor na 
dvě části - ulici (bulvár), kde se 
bude odehrávat velkoměstcký 
život a dvůr (terasové zahrady), 
který bude sloužit k rekreačním 
účelům.

OTEVŘENÍ
Nová zástavba bude mít ko-
merční parter, díky němuž dojde 
k otevření ulice a expandace i 
do vnitřních prostor (smazání 
ostré hranice mezi prostorem 
veřejným a soukromým).

GSEducationalVersion

GSEducationalVersion
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2. Popis území stavby
3. Celkový popis stavby
 3.1 Účel užívání stavby
 3.2 Urbanistické a hmotové řešení
 3.3 Provozní řešení, stavební program
 3.4 Architektonicko - stavební řešení
 3.5 Dopravní řešení
4. Konstrukční řešení
5. Technické řešení
 4.1 Infrastruktura a technické řešení objektu
 4.2 Požárně bezpečnostní řešení
6. Seznam použitých podkladů

1. Identifikační údaje
Název stavby:  Dostavění bloku v Křížové ulici - Děčín
Místo stavby:   Křížová ulice, Děčín, Ústecký kraj 
Stupeň PD:   Studie
Druh stavby:  Novostavba

2. Popis území stavby
Pozemek se nachází v Ústeckém kraji v okrese Děčín. Jedná se o velice lukrativní pozemek v 
centru města, přímo pod děčínským zámkem v Křížové ulici. V současné době se na 
pozemku nachází jeden bytový dům, zbytek tvoří volné prostranství se zelení. Pozemek je 
svažitý. Celková plocha pozemku je 5 508 m2, zastavěná plocha je 1 240 m2.

3. Celkový popis stavby
3.1 Účel užívání stavby

Na pozemku jsou navrženy čtyři bytové domy a jedna veřejná budova. Přízemí bytových domů 
tvoří uliční parter, kde se nachází komerční prostory (květinářství, cukrárna, kancelářské pro-
story, lékárna,..). Ve zbylých nadzemních podlažích jsou byty. V podzemí se nachází hromadné 
garáže, sklepy a technické místnosti. Garáže slouží výhradně rezidentům obytných domů a 
jsou navrženy jako společný prostor za domy. Vjezd a výjezd je oddělen. 
Ve veřejné budově, která uzavírá prostor náměstí se nachází kavárna, víceúčelový sál a v pod-
kroví výstavní prostory. 

3.2 Urbanistické a hmotové řešení

Cílem bylo vytvořit nový polyfunkční komplex v historickém jádru Děčína, který by doplnil chy-
bějící zástavbu a využil potenciál místa. Křížová ulice se nachází v blízkosti děčínského zámku 
a tvoří hlavní osu směřující ke kostelu Povýšní svatého Kříže. Celkové řešení zahrnuje úpravu 
náměstí i samotné ulice. Záměrem bylo ji zvelebit a dát jí residenční charakter. Po obou stra-
nách náměstí bude vysazena alej stromů, pěší zóna bude vydlážděna a vozovka s náměstím 
bude vizuálně oddělena pruhy dlaždic z odlišného materiálu. 
Celý areál tvoří kompaktní hmotu, masu domů se sedlovými střechami, která je rozdělena 
skleněným krčkem veřejné budovy a vizuálně tak jasně odděluje funkci jednotlivých staveb. 
Výška objeků byla zvolena tak, aby výrazně nepřevyšovala okolní uliční zástavbu. Celý komplex 
má 4. - 5. podlaží. Bytové domy díky svažitosti terénu postupně schodovitě rostou k nejvyšší 
budově, ve které se nachází multifunkční sál a podporují tak její dominanci.

3.3 Provozní řešení, stavební program

Objekty jsou rozděleny do tří hlavních částí s odlišnou funkcí. V horních podlažích jsou navr-
ženy byty (4.NP-2.NP). V přízemí se nachází komerční prostory, technické místnosti a sklepní 
kóje. V suterénu pak hromadné garáže a technická místnost pro jejich provoz.
Dispoziční řešení bytů je dáno přístupem ze schodišťové haly (jádra) a 
orientací ke světovým stranám. Vetšina bytů je orientována jih-sever. Obývací pokoje a kuchy-
ně směřují na jih (mají vhodné světelné podmínky), ložnice a šatny jsou naopak úmístěny na 
sever. 
Veřejná budova je rozdělena do dvou částí, obslužné - prosklená schodišťová hala a hlavní, ve 
které se nachází kavárna se zázemím, sál a výstavní prostory. 
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3.4 Architektonicko - stavební program

Nová zástavba výškově nekonkuruje okolním stávajícím objektům. Navrhované budovy jsou 4. 
- 5. podlažní. Aby nebyla narušena střešní krajina, je u všech staveb navržena sedlová střecha 
se sklonem kopírujícím okolní zástavbu. Střechy jsou doplněny o střešní vikýře.
Uliční parter, ve kterém se nachází nebytové prostory, je vizuálně odělen velkými výkladními 
okny od běžných bytových podlaží. Fasáda bytových pater je řešena rastrem. U dvou domů 
tento rastr tvoří římsy a pilastry, do kterého jsou posléze symetricky vkládána okna. U zbylých 
dvou vymezují rastr právě okna.
Fasáda veřejné budovy tvoří kontrast okolní zástavbě a předznamenává, co se v jejích 
útrobách nachází - tedy hudební sál. Okna symbolizují noty, které dohromady ztvárňují melodii 
písně. Parter veřejné budovy tvoří podloubí přes dvě patra, které lemuje stavbu a volně nava-
zuje na pasáž Dlouhé jízdy. A tak i přestože na první pohled fasáda působí neuspořádaně a 
nahodilým dojmem, je v ní zakomponovaný pevný řád. 

3.5 Dopravní řešení

Příjezd k objektu je možný z pěší zóny Křížové ulice a slouží výhradně pro zásobování a rezi-
dentům. Hromadné garáže jsou navrženy dohromady pro čtyři nezávislé bytové domy. Vjezd i 
výjez je samostatný. V garážích je celkem 34 běžných stání, 2 bezbariérové a jedno místo pro 
zásobování knihovny.

4. Konstrukční řešení
Základové konstrukce 
Bytové domy jsou založeny na pilotách o Ø 900mm, které umožňují vyrovnávat odlišné výšky 
založení. Základová deska všech objektů má tl. 500mm (podkladní betonová deska tl.100mm, 
hydroizolační povlak proti tlakové vodě, ochranná vrstva z prostého betonu tl. 60mm).

Vertikální - svislé konstrukce 
Konstrukční systém je u všech staveb kombinovaný monolitický tvořený železobetonovými 
sloupy o průřezu 300x800 (v garážích), vnitřními nosnými stěnami a obvodovými železobetono-
vými stěnami tl.200mm. Jako ztužující prvky působí schodišťová jádra ve středu objektů.

Horizontální - vodorovné konstrukce 
Pro všechna podlaží jsou navrženy monolitické železobetonové stropní desky tl. 240mm. 
U přechodu stropní desky z interiéru do exteriéru lodžie a balkonu je použito systémové řešení 
Shöck Isocorb k přerušení tepelných mostů. 

Schodiště
Hlavní domovní schodiště jsou tvořena prefabrikáty schodišťových ramen, která jsou pružně 
osazena na ozub na monolitické železobetonové podesty. Obslužné schodiště ve veřejné bu-
dově je navrženo jako monolitické ŽB, vetknuté do boční monolitické ŽB stěny. 

Obvodový plášť
Obvodový plášť je navržen jako provětrávaná fasáda. Obvodové stěny tvoří nosný železobeton 
tl. 200 mm. Jsou zatepleny vrstvou izolace z minerální vaty Isover tl. 160 mm. Skrz tepelnou 
izolaci budou upevněny kotvy nesoucí hliníkový rošt, na který bude zavěšena nosná desky 
stoventec. Na tuto nosnou desku bude položena systémová vější omítka. 

5. Technické řešení
4.1 Infrastruktura a technické řešení objektu

Vytápění
Bytové objekty budou vytápěny centrálně pomocí plynového kondenzačního kotle, který spo-
lu s vytápěním zajišťuje i ohřev teplé vody. Kotel je umístěn v technické místnosti v přízemí v 
každém z domů. V nebytových prostorech jsou k vytápění použity podlahové konvektory. Hy-
gienické zázemí, kuchyňky, šatny, a pod. jsou vytápěny otopnými tělesy. V bytech je navrženo 
podlahové vytápění. Prostory veřejné budovy budou vytápěny pomocí podlahových konvektorů. 

Vzduchotechnika
Všechny obytné místnosti jsou větrány přirozeně okny. Koupelny a WC jsou větrány nuceně - 
podtlakovým systémem větrání. Přívod vzduchu je zajištěn přirozenou infiltrací (mezerou pod 
dveřmi). Prostor kavárny a multifunkčního sálu je větrán podtlakovým systémem odvádění 
vzduchu. Hygienické zázemí je odvětráváno nuceně. Odvětrání je navrženo přes mřížky do při-
pojovacích vodorovných potrubí, umístěných v podhledu. Strojovna VZT veřejné budovy, bude 
umístěna ve 4.NP. Větrání garáží je řešeno podtlakovým systémem, vzduchotechnická jednotka 
je taktéž umístěna ve strojovně VZT v 1.PP.

Kanalizace
Splašková i dešťová kanalizace jsou společně odváděny kanalizačními přípojkami do veřejné-
ho kanalizačního řádu v Křížové ulici.

Elektrorozvody
Přípojka sítě je do objektu vedena v zemi v hloubce 0,5 m. Přípojková skříň s hlavním do-
movním jističem se nachází ve vstupní hale. Ve schodišťové hale je umístěn hlavní domovní 
rozvaděč s elektroměry pro byty a nebytové prostory. Bytové rozvaděče jsou umístěny vždy nad 
vstupními veřmi do bytu.

4.2 Požárně bezpečnostní řešení

Soubor objektů je rozdělen do jednotlivých požárních úseků, které jsou navzájem odděleny 
požárně odolnými konstrukcemi (požární stěny a stropy). Bezpečný únik z bytových domů za-
bezpečují čtyři chráněné únikové cesty typu B. CHÚC B je větrána nuceně přetlakově pomocí 
vzduchotechnických ventilátorů umístěným ob dvě patra. Odtah kouře pomocí střešního svět-
líku v 5.NP je ovládán kouřovými čidly (kouřové hlásiče), případně manuálně. Požární hydranty 
jsou navrženy v každém podlaží CHÚC, ve vstupní hale v 1.NP i v garážích. 
V nebytových prostorech, kancelářích, kavárně, multifunkčním sále, výstavním prostoru i gará-
žích je navržena elektronická požární signalizace (EPS). V každém domě je rozvedeno nouzové 
osvětlení. Obvodové stěny objektů jsou z požárního hlediska nehořlavé (DP1). Příjezd hasič-
ských vozů k objektu je umožněn z Křížové ulice. 

6. Seznam použitých podkladů
[1] vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích
 zabezpečující bezbariérové užívání staveb 
[2] vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 
[3] POKORNÝ, Marek a Petr HEJTMÁNEK. Požární bezpečnost staveb: sylabus pro praktickou 
 výuku. 2. přepracované vydání. V Praze: České vysoké učení technické, 2018. ISBN 978-80- 
 01-06394-1.
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VÝVOJ HMOTY
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VÝVOJ

Cílem diplomové práce bylo vytvořit nový polyfunkční komplex v 
historickém centru Děčína, který by doplnil chybějící zástavbu a 

využil potenciál místa. Křížová ulice se nachází v blízkosti děčínského 
zámku a tvoří hlavní osu směřující ke kostelu Povýšní svatého Kříže. 

Svoji práci rozděluji na návrh bytových domů a návrh veřejné stavby.

V řešeném území navrhuji čtyři bytové domy schodovitě gradující k 
veřejné budově, která dotváří a uzavírá náměstí. Dominantní stavba 
hudebního sálu je orientována štítovou stranou do náměstí a tvoří 

protipól kostelu.

Linie uliční zástavby dělí prostor řešeného území na dva odlišné 
světy - ulici, na kterou navazuje komerční parter a probíhá zde 
veškerý společenský život a dvůr, do něhož směřují soukromé 

zahrady a terasy domů. 



ŠIRŠÍ VZTAHY
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M 1:5000
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DEMOLICE ŘEŠENÉ ÚZEMÍ
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Navrhuji dostavbu ucelené uliční fronty pěti domů, která zakončuje a 
dotváří, jak Křížovou ulici, tak náměstí před kostelem Povýšení svatého 
Kříže. Domy tvoří pomyslnou hranici dvou odlišných světů, ze strany do 

ulice reagují na okolní zástavbu a díky komerčním parterům komuni-
kují s veřejností, ze strany druhé se prostornými terasami a zahradami 

otevírají do zeleně a snaží se o co největší soukomí a intimitu.  

Odstranění stávajícího bytového domu, který neumožnuje díky své 
špatné orientaci vytvořit novou uliční fontu v tradičním charakteru. 
Dům výškově ani tvarově neodpovídá okolní zástavbě a proto bylo
rozhodnuto, že bude odstraněn a na jeho místě bude vystavěna 
zástavba nová na původních historické parcelaci.

M 1:3000
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PARCELACE
 
       parcelace

Nové stavební objekty byly 
navrženy na základech původ-
ní historické parcelace. Vzniká 
tak pět samostatných domů, 
které odpovídají charakteru i 
měřítku okolní zástavby. 

ZÁKLADNÍ PRINCIPY HMOTOVÉ ŘEŠENÍ
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LINIE ULIČNÍ FRONTY

       uliční čára
Nově navržená uliční čára 
navazuje na stávající dům a 
je zrcadlovým obrazem uliční 
čáry na protilehlé straně, čímž 
je otevřen průhled na kostel 
Povýšení svatého Kříže.

bytové domy (3 - 4 NP)
ULICE

DVŮR

veřejná budova (3 NP) 

bytové domy (3 - 4 NP)

soukromé zahrady

cesta na zámek

GSEducationalVersion

GSEducationalVersion

GSEducationalVersion

Víceúčelový sál

LINIE HMOT

Bytové domy jsou navrženy 
výškově tak, aby postupně 
schodovitě stoupaly k nejvyšší 
budově zakončující náměstí 
(multifunkčnímu sálu) a 
podporují tak její dominanci v 
rámci komplexu. 
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FUNKČNÍ ČLENĚNÍ -  VERTTIKÁLNÍ
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Hlavním konceptem funkčního členení je doplnění řešené-
ho území, o co nejvíce různých funkcí a jejich kombinace.
Proto byl navržen u všech bytových domů komerční parter, 
který směřuje do Křížové ulice a poskytuje rezidentům 
veškeré potřebné služby a funkce v blízkosti jejich bydliště.

U Veřejné budovy dochází k funkčnímu členění i ve verti-
kálním směru. V přízemí se nachází kavárna, ve druhém 
nadzemním podlaží multifunkční sál s ochozem a v 
podkroví výstavní prostor. Půdorysně je stavba rozdělena 
na dvě části - hmotu sálu, kavárny a výstavních prostor a 
prosklenou lehkou konstrukci, ve které se nachází 
schodiště.

GSEducationalVersion

Kavárna, víceúčelový sál, výstavní prostor

Bytové jednotky

Kancelářské prostory

Květinářství, cukrárna, zlatnictví

Knihovna, wellness

Společné prostory

Veřejná budova

Bytové domy

Obslužný krček

GSEducationalVersion

Výstavní prostory

Nebytové prostory

Bytové jednotky

Víceúčelový sál

Společné prostory

FUNKČNÍ ČLENĚNÍ - HORIZONTÁLNÍ

66 67

Veřejná budova

Bytové domy

2.NP 3.NP1.NP



ŘEŠENÍ ZELENĚ
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Stromořadí lemující náměstí

HIERARCHIE PROSTRANSTVÍ
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Soukromé zahrady

Terasové zahrady

GSEducationalVersion

StromVjezd do garážíVstup NPVstup BD

Veřejná zeleň Stromořadí lemující náměstí

Veřejný
Poloveřejný

Soukromý

Soukromé zahrady rezidentů

Prostor před knihovnou

Veřejné náměstí
Pěší zóna

M 1:1000
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SITUACE
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StromVjezd do garážíVstup NPVstup BD

M 1:500
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ŘEZOPOHLED ULIČNÍ

M 1:500
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ŘEZOPOHLED DVORNÍ
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M 1:500
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ŘEZ PODÉLNÝ

M 1:300
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ŘEZ PŘÍČNÝ VEŘEJNOU BUDOVOU

M 1:300

ŘEZ PŘÍČNÝ BYTOVÝM DOMEM 

M 1:300
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PŮDORYS GARÁŽÍ
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PŮDORYS PARTER
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PŮDORYS 2.NP
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PŮDORYS 3.NP
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PŮDORYS 4.NP
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PŮDORYS TYPICKÉ PODLAŽÍ
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TYPOLOGIE BYTŮ
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2.0 Schodištové jádro
2.1 Byt č.1 - 3 kk, 69,53m2

2.2 Byt č.2 - 1kk, 37,84 m2

2.3 Byt č.3 - 3kk, 69,53 m2

 

2.1

2.0

2.2

2.3
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Plocha -76,87m2

Plocha terasy- 12,59 m2

 

BYT 1kk BYT 3kk

Plocha - 32,69m2, 
Plocha zahrady - 48,04 m2
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TYPOLOGIE BYTŮ
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KONCEPCE FASÁD

Základní koncepcí návrhu fasád je zdůraznění rozdílu funkcí v jednotlivých 
stavbách. Pro bydlení je charakteristický rastr (mřížka) tvořený římsami a 
pilastry, do kterého jsou volžena jednotlivá okna. Uliční parter je od bež-
ných podlaží odlišen, jak materiálově, tak vetšími prosklenými plochami.
Fasáda veřejné budovy tvoří kontrast k navrhovaným bytovým stavbám. 

Okna budovy symbolizují noty, které dohromady ztvárňují melodii písně a 
jasně tak vypovídají o účelu stavby.

GSEducationalVersion

VEŘEJNÁ BUDOVA

BYTOVÉ DOMY
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BYT 5kk

Plocha  - 147,28 m2, 
Plocha terasy - 11,79m2
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ARCHITEKTONICKÝ DETAIL FASÁDY

Detail uliční fasády Detail dvorní fasády
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NADHLED NA ŘEŠENÉ ÚZEMÍ



POHLED NA VEŘEJNOU BUDOVU



POHLED NA KOSTEL POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE



POHLED DO SOUKROMÝCH ZAHRAD



POHLED DO SOUKROMÝCH ZAHRAD



POHLED NA NÁMĚSTÍ U KNIHOVNY



BILANCE

PLOCHA POZEMKU     5 508 m2
Z TOHO PLOCHA ZELENĚ    808 m2
ZASTAVĚNÁ PLOCHA     1 240 m2
KOEFICIENT ZASTAVĚNÉ PLOCHY   0,225
HPP BYTŮ      7079, 46 m2
PLOCHA NEBYTOVÝCH PROSTORŮ   1 191 m2

KATEGORIE A POČTY BYTŮ

1+kk  4
3+kk  20
5+kk  2

POČET PRACOVNÍCH MÍST    36 
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PODĚKOVÁNÍ

Na závěr bych ráda poděkovala celému vedení ateliéru 
Girsa - Čtverák za podnětné připomínky, rady a inspiraci získanou  

během celého průběhu práce. 
Děkuji také mojí rodině a kamarádům, za jejich trpělivost a podporu 
nejen během tvorby záverečného projektu, ale i během celého mého 

studia.
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