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 Karlín prošel od svého vzniku dlouhým a pes-
trým vývojem. Jako první městské předměstí má je-
dinečnou atmosfétu, která je dána svou industriální 
minulostí, ale také současnou moderní architekturou. 
Díky tomu je Karlín lukrativní a vyhledávané místo 
nejen pro bydlení, ale také pro volnočasové aktivity 
a možnosti pracovního uplatnění. Tématem diplomo-
vé práce je návrh polyfunkčního domu s hlavní funkcí  
bydlení a  dalšími  prostory  ke  komerci. Pozemek se 
nachází na nároží křížení ulic Křižíkova a Šaldova. 
Při návrhu byl kladen důraz na vyšší kvalitu bydlení, 
odpovídající kvalitě čtvrti do kteréje objekt navržen. 
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Anotace 
(česká): 

Tématem diplomové práce je návrh nového polyfunkčního domu v nárožní proluce 
karlínského bloku. Nároží se nachází na křížení ulic Křižíkova a Šaldova. Hlavním 
úkolem bylo navrhnout kvalitní bydlení odpovídající lokalitě ve které se dům 
nachází, využít parterovou část ke komerčnímu využití a začlenit celý objekt  
do okolní městské zástavby. 
 

Anotace (anglická): 

The topic of the thesis is the design of a new polyfunctional building in the empty 
corner gap of the urban block in Karlín. It is located at the crossing Křižíkova and 
Šaldova streets. The main task was to design a high quality housing corresponding 
to the location in which is the building located, to use a parterre part for 
commercial uses and to integrate the entire building into the surrounding urban 
structure. 

portfolio.indd   9 23.05.2019   15:00:11



2018

1842

1869

HISTORIE 

993 prvmí zmíňka - karlínské   
 pozemky patří Břevnovskému   
 klášteru

1432  první zničující povodeň

1731 započata stavba Invalidovny

1817 císař František I. dekretem 
 stvrzuje založení prvního 
 pražského předměstí 
 Karolinenthal

1846  započata stavba Negrelliho 
 viaduktu. 

1847  postavení první pražskén 
 plynárny a začátek 
 průmyslového období Karlína

1866 Praha prohlášena císařem   
 Františkem I. za otevřené město  
 a bylo rozhodnuto o zbourání   
 hradeb

1863  vysvěcení kostela Cyrila a 
 Metoděje na Karlínském náměstí

1890 druhá zničující povodeň

1974 vybudování stanice metra 
 Florenc

2002 třetí zničující povodeň 
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FOTODOKUMENTACE
LOKALITA
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POZEMEK

Pozemek se nachází v lukrativní části 
Karlína, kde svým nárožním umístěním 
uzavírá blokovou zátavbu. Navrhovaný 
objekt je umístěn v těsné blízkosti obcho-
dů, kaváren, restaurací a další veřejně 
vybavenosti. V docházkové vzdálenosti 
se nachází  stanice městské hromadné 
dopravy včetně metra Křižíkova. Pozemek 
je orientován severně do ulice Křižíkova a 
jižně do vnitrobloku s výhledem na vítkov-
ské panorama.

Zadání diplomní práce vychází také z 
předpokladu, že stávající objekty garáží 
nacházející se na západní staně pozem-
ku budou odstraněny a bytový komplex 
Cornlofts bude dokončen a dostavěn v 
původním celém rozsahu.
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ŘEŠENÝ POZEMEK

KARLÍNSKÉ NÁMĚSTÍ

VÍTKOV
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NÁMĚSTÍ

ŠTVANICE

KŘIŽÍKOVA ŠALD
O

VA

SITUACE
ŠIRŠÍ VZTAHY
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KŘIŽÍKOVA

ŠALD
O

VA

SITUACE
PRINCIPY NÁVRHU

UZAVŘENÍ BLOKOVÉ ZÁSTAVBY

RESPEKTOVÁNÍ ROZDÍLNÝCH 
VÝŠKOVÝCH ÚROVNÍ OKOLNÍCH
BUDOV

ROZDĚLĚNÍ HMOTY OBJEKTU NA 
MENŠÍ ČÁSTI

PROPOJENÍ VEŘEJNÉHO PROSTORU 
S PROSTOREM VNITROBLOKU

MATERIÁLOVÁ NÁVAZNOST NA 
INDUSTRIÁLNÍ CHARAKTER LOKALITY

NAVÁZÁNÍ NA VEDLEJŠÍ OBJEKT 
CORNLOFTS

ORIENTACE HLAVNÍCH OBYTNÝCH 
MÍSTNOSTÍ DO VNITROBLOKU LYČKOVO 
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 Hmota domu uzavírá blokovou zástavbu a jasně definuje ulič-
ní prostor na nárožním křížení ulic Křižíkova a Šaldova. V nadžemní 
části se objevují dvě samostatné hmoty objektu. Jedna hmota je pů-
dorysného tvaru L. Jedná se o hlavní objekt, který kopíruje blokovou 
strukturu a odděluje tak veřejný uliční prostor od prostoru vnitrobloku. 
Druhá hmota pavlačového viladomu je umístěna ve vnitrobloku a na-
vazuje na linii obytného objektu Cornlofts. Výška domu a ustupující 
podlaží v různých úrovních reagují na okolní zástavbu.Celkový pocit 
z uličního prostoru vytváří dojem celistvosti a nepřevýšenosti. Hlavní 
hmota, orientována do ulice Křižíkova, je vertikálně rozdělena do tří 
částí. Vytváří se tím opticky menší hmoty, které lépe reagují na šíř-
ky okolních objektů. Z ulic Šaldova a Křižíkova vedou dva průchody 
směřující do vnitrobloku, které reagují na průchodný charakter karlín-
ského bloku. V těchto průchodech jsou umístěny kryté vstupy do by-
tových částí domu.Společné komunikace uvnitř domu jsou minimali-
zovány pro maximální využití plochy k bydlení. Dvůr nacházející se 
ve nitrobloku má pobytový charakter, je propojen s pronajímatelnými 
prostory v prvním nadzemním podlaží a v nočních hodinách bude 
uzamčen pro větší bezpečnost a soukromí.

Hlavní funkce domů je obytná, ale v prvním nadzemním podlaží se 
nachází prostory k pronájmu o celkové výměře 644 m2 s vlastním 
skladovacím a hygienickým zázemím. V 1np se dále nacházejí vstu-
py do  objektu a bytových částí, kolárny, vjezd do podzemních garáží 
a  kryté prostory pro kontejnery na odpad. Ve zbylých nadzemních 
podlaží se nachází celkem 66 bytových jednotek s vlastními balkony, 
lodžiemi nebo, bytovými terasami. V podzemí se nachází dvě podlaží 
se 144 parkovacími místy a sklepními kojemi. 

ARCHITEKTONICKO
URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ

STRUKTURA 
A FUNKCE DOMU
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BYDLENÍ 
 

KONSTRUKCE 
A MATERIÁLY
 

 pro stavbu objektu je použit kombinovaný nosný systém z že-
lezobetových sloupů stěn a stropních desek. Nosné jsou i mezibytové 
stěny z pálených keramických tvárnic. základové konstrukce a kon-
strukci garáží tvoří plošný základ bílé vany. Střešní konstrukci tvoří 
železobetonový strop s inverzní skladbou zateplení a vrchní vrstvou 
říčního zátěžového kameniva. Fasáda je řešena převážně jako bez-
kontaktní s odvetrávanou mezerou. Pro pohledovou část byla použitá 
tradiční pálená režná cihla, která odkazuje na industriální minulost 
Karlína. Tento materiál byl zvolen též pro svou přirozenou barevnost. 
nejvyšší odstoupené podlaží je opláštěno profilovaným světlým hliní-
kovým plechem pro optické odlehčení celé hmoty domu. Pro fasádu 
směřující do vnitrobloku je použita neutrální bílá omítka. v celém ob-
jektu jsou okna s neutrálním antracitovým zabarvením rámů, které v 
kombinaci se subtilním ocelovým zábradlím podtrhují idustriální cha-
rakter.

Každý byt má přístup na vlastní balkon nebo lodžii. orientace bytů je 
zvolena tak, aby poskytovala co největší pohodlí a soukromí, proto 
jsou hlavní obytné místnosti směřovány do vnitrobloku. Vetšina bytů 
je oboustranně orientována, a tedy nabízí příčné větrání. celý objekt 
nabízí bytové jednotky různých kategorií - od 1 kk po 5 kk. Každý z 
bytů má k dispozici patřičný počet parkovacích stání a minimálně jed-
nu sklepní koji. 6-7 podlaží obsahuje mezonetové byty s nejvyšším 
standardem bydlení. 

Pavlačový vyladům umístěný ve vnitrobloku obsahuje 6 podlaží a je 
rozdelen do tří horizontálních úrovní. V každé úrovni se nachází 4 
mezonetové byty s třemi ložnicemi a velkým obytným prostorem s 
výstupem na lodžii. byty v prvním nadzemním podlaží mají přístup na  
samostatné předzahrádky.
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PŮDORYS 
1 NP

První nadzemní podlaží obsahuje 
komerční prostory o ploše 644 m2, 
2 průchody z veřejného prostoru do 
prostoru vnitrobloku. V průchodech  
j sou navrženy vstupy do bytových 
částí objektů. Dále jsou zde umístěny 
kočárkárny, prostory pro kontejnery 
s odpadem a vjezd do podzemních 
parkovišť
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PŮDORYS 
2 NP - 4 NP
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PŮDORYS 
5 NP
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PŮDORYS 
6 NP
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PŮDORYS 
7 NP
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PŮDORYS 
1 PP

plocha garáží

sklepní koje
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PŮDORYS 
2 PP

plocha garáží

sklepní koje
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POHLED SEVERNÍ - ULICE KŘÍŽÍKOVA

POHLED VÝCHODNÍ - ULICE ŠALDOVA
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ŘEZOPOHLED JIŽNÍ
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ŘEZOPOHLED ZÁPADNÍ
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KATEGORIE BYTŮ

1 kk  44,5 m2

balkon  4 m2

2 kk  60 m2

lodžie  20 m2

3 kk   104 m2

lodžie  15 m2

4+1  145 m2

lodžie  22 m2
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4 kk  113 m2

lodžie  20 m2

MEZONETY

4 kk   120 m2

lodžie  17 m2

balkon  4,5 m2

5 kk  161 m2

lodžie  15 m2

terasa  15 m2
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KONSTRUKČNÍ ŘEZ 
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BILANCE

PLOCHYY:

PLOCHA POZEMKU           3 930 m2

ZASTAVĚNÁ PLOCHA           3 124 m2

HPP BYTŮ (VČETNĚ SPOPLEČNÝCH KOMUNIKACÍ) + BALKONY A TERASY    7 757 + 1 106 m2

HPP PRONAJIMATELNÝCH PROSTOR         644 m2

HPP GARÁŽE            6 050 m2

CELKEM           15 557 m2

KUBATURY:

BYTY (VČETNĚ SPOPLEČNÝCH KOMUNIKACÍ)      25 271 m3  
PRONAJÍMATELNÉ PROSTORY          2 576 m3 
GARÁŽE           16 940  m3

CELKEM           44 787 m2

BYTOVÉ JEDNOTKY :

KATEGORIE  KS

1 KK     8 
 
2KK   12

3KK   18

4KK   24

5KK     4

CELKEM   66 BYTOVÝCH JEDNOTEK

GARÁŽE:

POČET PARKOVACÍCH MÍST 144
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POHLED 
Z VNITROBLOKU
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INTERIÉR
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INTERNETOVÉ A KNIŽNÍ ZDROJE:

www.prahaneznama.cz

www.dveprahy.cz

www.google.com/maps

www.geoportal.cuzk.cz

Zdeněk Míka - KARLÍN PŘEDMĚSTÍ PRAHY, 2011
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Děkuji Ing. arch. Janu Sedlakovi a Ing. arch. Ivanu Hnízdilovi, za odborné vedení diplomové práce a 
cenné informace, které mi předali nejen při tvorbě této práce, ale i během návštěv jejich ateliéru.

Dále bych rád poděkoval rodině a blízkým přátelům za trpelivost a podporu.
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