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Před pár měsíci jsem četla rozhovor s Martinou
Mertovou, historičkou architektury, s nadpisem
„Barevné fasády panelovým sídlištím uškodily“ [1].
Martina Mertová v něm definuje masové barvení
panelových domů jako snahu popřít, co sídliště
doopravdy jsou. Schovat jejich šedivost, rozbít
stejnost, zakrýt rastr. To je věc poměrně známá
a často slyšená. V článku ale také upozorňuje na
znovuoživený zájem o paneláky a sídliště a uvádí
k tomu několik důvodů.
Jedním z nich je narůstající zájem o popkulturu
70. a 80. let. Oblíbenost retro stylu můžeme pozorovat v módě, hudbě, i dalších oborech, architekturu nevyjímaje. Zájem mladých si ale vysvětluje také tím, že pro ně nejsou sídliště a paneláky
tak silnou a neodmyslitelnou ikonou minulého
režimu, nepromítají si do nich politické pozadí a
naopak je často mají spojené se svým dětstvím a
domovem.
S tímto názorem se sama musím ztotožnit, přestože bych to svými slovy nedokázala tak přesně
pojmenovat.
V té době jsme paneláky přetřásali v ateliéru coby
možné téma diplomové práce, a když došlo na
hledání konkrétní lokality, napadlo mě – pojďme
se podívat konkrétně na to sídliště, které mám s
dětstvím spojené já.

úvodem

diplomová práce
PANELOVÉ DOMY V MALÉM
MĚSTĚ
Základní škola
ve Staré Boleslavi

Bc. Daniel H

část první

představení lokality

14

pohled na Bečov od severu

příjezd do Bečova z východu

15

Obec Bečov s přibližně 1400 obyvateli se nachází
v Ústeckém kraji, asi 12 km od města Most. K obci
patří i blízké osady Zaječice a Milá. Do oblasti zasahuje CHKO České středohoří.

Bečov

Území je zastavěno rodinnými domy, v centrální
části se nachází několik panelových domů. Na severovýchodním okraji obce vzniká nová zástavba
individuálního rodinného bydlení. Obec má zpracovaný územní plán s vybranými plochami pro
další rozvoj.

Teplice

Chomutov

Most
Bečov
Louny

0

Ústí n. L.

Technická i občanská infrastruktura je v porovnání s okolními obcemi na vyšší úrovni. V obci se nachází vodovod, plynovod a kanalizace zakončená
ČOV. Bytové domy v majetku obce jsou napojeny
na teplovod, stavby individuálního bydlení využívají lokální zdroje.
Přes všechny své klady se ale Bečov v posledním čtvrtstoletí potýkal se sociálními problémy
podobně jako další severočeská města a zejména pro nedostatek financí je sídliště zanedbané
a balancuje na hraně vzniku sociálně vyloučené
lokality.
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m
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Bečov u Mostu
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Panelová bytová výstavba

Rodinné domy

Pochází ze 70. a 80. let, kdy se Bečov stal střediskovou obcí. V
této době došlo také k budování a rozvoji technické i občanské vybavenosti.

Stáří rodinných domů se odhaduje na 80–100 let. Nová výstavba probíhá zejména na severovýchodě obce, další plochy
jsou vytyčené v územním plánu.

původní zástavba
socialistické RD
nová zástavba RD
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Zahrádkářská kolonie

Zemědělské objekty

Zahrádkářská kolonie v Bečově vznikla zřejmě až po roce
1989.

Oblast se dá charakterizovat jako zemědělská, o čemž svědčí
množství zemědělských objektů v obci i v krajině.

charakteristika zástavby
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1 Nádraží Bečov u Mostu
Nádraží na regionální železniční trati č. 126 z
Mostu přes Louny do Rakovníka.
2 Sportovní hala
Ve sportovní hale působí TJ Sokol, která zde vede
oddíly fotbalu, futsalu, stolního fotbalu a volejbalu. Ke sportovní hale patří také venkovní hřiště.
3 Obecní úřad a policie
4 Hostinec
Hostinec Střelnice nabízí ubytování a pohostinské
služby.
5 „Obchodní centrum“
Multifunkční objekt z období socialismu s restaurací, poštou, obchodem a kinem.

5

6 Základní škola
Základní škola pro 330 žáků s družinou, jídelnou a
školním klubem se zájmovými kroužky.
7 Mateřská škola
Mateřská škola má ve třech třídách celkovou kapacitu 75 dětí.
8 Fara
Fara sloužila kostelu do r. 2012, poté farnost zanikla sloučením do farnosti Vtelno u Mostu.
9 Kostel
Římskokatolický kostel sv. Jiljí byl původně gotický, později přestavěn v barokním slohu. Je chráněn jako kulturní památka. Bohoslužby se konají
každou neděli a v křesťanské svátky.

6

10 Hřbitov
11 Sbor dobrovolných hasičů

9

občanská vybavenost
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Silniční doprava
Bečovem prochází silnice III. třídy č. 2507, ze které se dá
napojit na hlavní silniční tah na trase Most–Louny, případně odbočením do Skršína směrem na Lovosice a D8 Praha–Teplice.
Vzdálenost do centra Mostu je cca 12 km, Louny jsou vzdálené asi 18 km, Praha 80 km.
Železniční doprava
Vlaková stanice Bečov u Mostu leží na železniční trati č. 126
z Mostu přes Louny do Rakovníka. Každý den jede 17 spojů
v obou směrech. Vlaková stanice je od centra Bečova vzdálena cca 1,1 km. Spojení do Mostu trvá cca 12 minut, do
Loun přibližně 20 minut.
Územím obce prochází další železniční tratě, na kterých ale
v blízkosti Bečova není stanice. Další blízké stanice se nachází ve Skršíně a v Sedleci.
Autobusová doprava
V centru obce se nachází autobusová zastávka trasy Bečov–Most–Braňany. Trasa je obsluhována cca 15 spoji denně. Přímá autobusová linka do Loun v obci není. Cesta do
centra Mostu trvá přibližně 30 minut.

silnice v obci

příjezd do obce

Letiště
Poblíž obce Korozluky se nachází nouzová přistávací plocha
pro letadla. V Mostě je letiště sloužící převážně k rekreačním a soukromým letům.
Pěší doprava
Územím obce prochází modrá turistická značka, vedoucí z
Mostu do Loun. V Bedřichově Světci se z ní odpojuje zelená turistická značka. Na těchto trasách se nachází několik
možných výletních cílů, např. Barokní statek ve Vtelně, přírodní rezervace a vrch Milá, písečný vrch, národní přírodní
rezervace a vrch Raná a další.

železniční stanice

Cyklodoprava
Síť cyklostezek v území vede převážně na silnicích III. třídy
a také na místních a účelových komunikacích. Samostatné
cyklostezky v blízkosti obce zřízeny nejsou.

autobusová zastávka

dopravní spojení
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1938
Pro oblast Sudet bylo období kolem druhé světové války mimořádně divoké. Podobně jako v dalších pohraničních obcích proběhlo i zde před válkou vystěhování většiny českého
obyvatelstva do vnitrozemí. Po válce naopak došlo k odsunu
německého obyvatelstva a z Bečova se náhle stala skutečně
malá obec s pouze několika sty obyvateli a množstvím opuštěných domů.

1975
S nástupem socialismu se tohle změnilo. V 60. letech se Bečov
stal tzv. střediskovou obcí, na jeho území došlo k budování
dopravní i technické infrastruktury, občanské vybavenosti a
ruku v ruce s přílivem nového obyvatelstva také k výstavbě
panelových bytových domů. Kromě rozmachu, který to do té
doby nepatrné severočeské obci přineslo, je třeba také zmínit, že právě tímto došlo k obrovskému narušení původního
venkovského charakteru.
Kromě panelového sídliště byla na severozápadním okraji
města vystavěna ulice montovaných rodinných domů typu
OKAL.
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2003
Po roce 1990 se byty v panelových domech coby státní majetek začaly rozprodávat do soukromého vlastnictví. Podobně
jako na dalších sídlištích v okrese došlo k sestěhovávání nepřizpůsobivých obyvatel do domů a společně s nulovým zájmem
majitelů do objektů investovat, renovovat je, nebo aspoň udržovat, mělo za následek současný katastrofální stav.

2017
Později obec začala odkupovat domy do svého vlastnictví, aby
mohla uplatňovat vliv na bytovou politiku a měla rozhodovací
kompetence. Součástí její bytové politiky z důvodu nedostatku finančních prostředků bylo i bourání nejproblémovějších
domů.

nedávná historie
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vybraná oblast a současný stav
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Bloky 13, 14 a 15
1 sekce typu T 08 B, rozpon stropů 6,0 metru
postaveny ve třetí fázi stavby sídliště; stavební povolení z r. 1983, kolaudační rozhodnutí z r. 1986
garáže v parteru
Blok 16
2 sekce typu T 08 B, rozpon stropů 6,0 metru
postaveny ve třetí fázi stavby sídliště; stavební povolení z r. 1983, kolaudační rozhodnutí z r. 1986
garáže v parteru

14

Blok 8

15

4 sekce typu T 06 B, rozpon stropů 3,6 metru
postaven v první fázi stavby sídliště; stavební povolení z r. 1972, kolaudační rozhodnutí z r. 1975
obchodní parter
Bloky 9 a 10
3 sekce typu T 06 B, rozpon stropů 3,6 metru
postaveny v první fázi stavby sídliště; stavební povolení z r. 1972, kolaudační rozhodnutí z r. 1975
zbořeny mezi lety 2011–2013
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současný stav

28
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Renovace panelových domů, respektive sídliště,
je velké téma a dá se na něj nahlížet z několika
pohledů. Já jsem si práci rozdělila do čtyř základních celků, do čtyř různých měřítek, na kterých
představím rozdílné přístupy.
První a největší měřítko zahrnuje celou vybranou
oblast, domy i veřejná prostranství s návazností
do dalších částí lokality, a představuje koncepční
řešení problémů sídliště.
Dalším měřítkem je řešení samotného domu, dispozic jeho bytů i společných prostor a fasády. Na
této úrovni si tvořím předpoklad, že by bylo možné k domu opravdu přistupovat jako k celku bez
nutnosti respektovat současné členění domu na
byty atd.
Třetí měřítko naopak předpokládá nutnost respektování současného rozdělení domu (např. z
důvodů majetkových) a ukazuje možnosti renovace jednotlivých bytových jednotek bez nutných
zásahů do ostatních nebo do společných prostor.
Posledním měřítkem je renovace bytového jádra
při zachování současných dispozic jednotlivých
bytů.

"od celku k jádru"

diplomová práce
PANELOVÉ DOMY V MALÉM
MĚSTĚ
Základní škola
ve Staré Boleslavi

Bc. Daniel H

část druhá

návrh

33

V rámci řešení vybrané oblasti jako celku jsem se
pokusila vypořádat s nejednoduchou otázkou, jak
pracovat s množstvím veřejného prostoru, které
je často problémovým místem sídlišť.
Navrhuji řešení městského parku, který má vzniknout v prostoru po dvou zbouraných panelových
domech.

modernizace části sídliště

34
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Řešená oblast se nachází v severovýchodní části
sídliště, v podstatě v centru obce. Blok 8 je situován na hlavní ulici, procházející obcí. V těsném
sousedství se nachází škola a také multifunkční
budova s obchodem, kinem, poštou a dalším občanským vybavením.
V návrhu respektuji požadavek územního plánu,
v němž je stanoveno, že v oblasti nemá vzniknout
další výstavba; volná plocha mezi panelovými
domy a také po zbouraných domech má být využita jako městský park.
Na polohu vybrané oblasti v centru obce v návrhu reaguji zachováním obchodního parteru bloku
8 a také jeho zprůchodněním do parku ve směru
předpokládaného největšího pohybu osob. Kromě toho největší blok člením pomocí ustoupení
fasády v místech vstupů a opticky ho tak přibližuji
rozměrům menších domů.

situace širších vztahů
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Na místě někdejších domů tak nově vzniknou dva
ovocné sady, které kromě rozdělení prostoru budou sloužit k rekreaci a pobytu obyvatel. Za primární účel nepovažuji výnosnost ovoce, ale právě
imitaci souvislé hmoty, proto je jejich uspořádání
husté a pravidelné. Ovocné sady a zemědělství
v oblasti Českého středohoří i okolí Bečova mají
svou historii, na kterou také tímto odkazuji.
Vzhledem k poloze hmot můžeme v sídlišti číst
jasnou lineární orientaci, kterou jsem se návrhem
veřejného prostoru rozhodla podpořit. Většina
navrhovaných prvků je orientována v tomto směru a kolmo na něj jsou navrženy hlavní cesty, směřující od bytových domů k občanské vybavenosti
a centru oblasti.
Celý můj návrh také prostupuje snaha o větší propojenost jednotlivých domů s veřejným prostorem. Pro všechny přízemní byty vytvářím předzahrádky formou teras, které budou v přímém
kontaktu s polosoukromými prostory zahrad mezi
domy. Míru soukromí jednotlivých prostor nedefinuji pomocí plotů, ale oddělující zelení a prací
s rozdílnými výškovými úrovněmi, což umožňuje
okolní svažitý terén.
Při návrhu parku jsem se v první řadě musela vypořádat s paradoxem, že se jedná o panelové sídliště v malé obci venkovského charakteru, který
si s městskostí sídliště téměř protiřečí. Základní
koncept parku tomuto podřizuji a pracuji s tzv.
„rozpadáním městskosti“, kde kolem nejvýznamnějšího a nejfrekventovanějšího bodu v blízkosti
autobusové zastávky, školy a obchodů vytvářím
městské prostředí, které se s rostoucí vzdáleností
od tohoto místa vytrácí a prostor se stává stále
více venkovský. Betonová dlažba použitá na hlavní ulici přejde přes parkový trávník až po vysokými travinami osetou louku.
Zbouráním dvou bloků, jakkoli nyní nechci polemizovat o důvodech, které k tomuto kroku vedly,
se podle mého názoru problém s veřejným prostorem jen rozšířil – vznikl ještě větší, anonymnější prostor bez jasné definice, k čemu má sloužit.
Rozhodla jsem se na původních stopách zbouraných domů vytvořit nové hmoty, které budou
veřejný prostor rozdělovat do menších, lidskému měřítku bližších celků s odlišným charakterem. Respektovala jsem ale požadavek územního plánu, že tyto plochy nejsou určeny pro další
výstavbu, a zmiňovanou hmotu vytvořila zelení.

V původní situaci se parkovací plochy nachází na
dle mého názoru nepříliš vhodných místech přímo pod západními okny domů. Ve svém návrhu
se dopravy z prostoru mezi domy zbavuji a veškeré parkování je navrženo v ulicích okolo. Tím je
podpořeno zklidnění dopravy a vytvořen ochranný pás mezi silnicí a chodníky.
Zastávka autobusu byla přesunuta na dostupnější
místo a vzhledem k nízké frekvenci jak automobilové, tak autobusové dopravy navržena jako
zátková s přechodem vpředu a místem pro přecházení vzadu s cílem zvýšení bezpečnosti chodců
a prostupnosti silnice, rozdělující dva partery občanského vybavení.

koncept
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situace
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1_ městský prostor

1

Městským prostorem nazývám dlážděnou plochu, která se nachází okolo bloku 8, směrem k
hlavní ulici i do parku a jsou z ní přístupné obchody a služby v parteru bloku. Povrch bude tvořen
velkoformátovou betonovou dlažbou, položenou
ve směru lineární orientace parku. Hlavní směry
a vyústění cest bude zdůrazněno bezesparým betonovým povrchem, resp. povrchem pouze s dilatačními spárami. Mobiliář této části budou tvořit
betonové lavičky v modulu dlažby, doplněné o
prohloubené záhony stejného modulu, a také kovové hrací prvky, připodobňující běžné vybavení
sídlišť – závěsy pro šňůry na prádlo, klepadlo na
koberce apod.
2_ park
Na městský prostor bezprostředně navazuje část
osetá parkovým trávníkem, určeným k pobytu a
pravidelně udržovaným. Doplněna je dřevěnými
„palubami“ s mobilními prvky pro sezení.
3_ zahrady

2

Poloveřejné prostory mezi domy jsou navrženy
jako komunitní zahrady s pronajímatelnými zvýšenými záhony a společnou grilovací a odpočinkovou terasou. Prostor je opticky vymezen oddělující zelení a změnou povrchu.

3

charakter prostoru

42

43

4_ sad
Na místech, kde dříve stály dva další panelové
domy, nyní navrhuji ovocné sady určené k rekreaci obyvatel. Osázeny budou vysokokmennými
odrůdami třešní a švestek.
5_ retenční nádrž

4

V prostoru mezi ovocnými sady zřizuji suchou retenční nádrž, jejíž dno bude vysypané oblázky a
břehy doplněny několika většími balvany. Při dešti bude voda do nádrže kromě přitékání ze svahu
svedena také ze střech domů nad ní a podpoří tak
zachycení srážkové vody v oblasti.
6_ louka
Ve svahu nad oběma ovocnými sady bude většina
veřejných prostranství oseta lučním porostem s
potřebou údržby pouze cca 2x do roka. Mezi loukami povedou mlatové cesty.

5

6

charakter prostoru
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řez A-A

řez B-B

řezy územím
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Řešení na úrovni jednoho domu představuje moji
práci s fasádou a dispozicí. S návrhem jdu záměrně téměř až na hranu toho, co je možné, protože
menší a racionálnější změny ukážu v dalších částech své práce.
Omezujícími prvky na této úrovni jsou pouze příčné nosné stěny a stropy, spolu s nimi výškové členění domu a jeho půdorysná stopa.
Vybraná oblast obsahuje tři typy bytových domů.
Bloky 13 až 15 tvoří vždy jedna sekce typu T-08-B
s rozponem 6 metrů. Protože se jedná pouze o
jednu sekci, pracuje s větší hloubkou, než je obvyklé, a je doplněna o okenní otvory v bočních
stěnách. U bloku 16 se jedná o stejný typ, ale
složený ze dvou sekcí, proto je dům příčně mělčí a bez bočních oken. Blok 8 je starší, postavený
jako čtyři sekce typu T-06-B s rozpony pouze 3,6
metru. Zajímavostí je obchodní parter v nejnižším
podlaží.
Jako první a nejpodrobnější představím práci s
domem T-08-B v hlubší variantě. Na zbylých dvou
domech v krátkosti ukážu fungování stejných
principů.

modernizace objektu jako celku
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půdorys 1.PP

půdorys 1.NP
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Celkové dispoziční řešení domu jsem si rozvrhla
tak, aby každá část mezi dvěma příčnými nosnými
stěnami sloužila jako samostatný byt, čímž jsem si
uvolnila prostor pro práci s dispozicí, uvnitř níž už
nejsem nosnými stěnami omezena. Byty budou
tedy příčné s orientací východním a západním
směrem.
Schodišťový prostor, v panelových domech často
opomíjený a stísněný, jsem v návrhu přesunula k
fasádní stěně. Doplňuji ho o převýšený prostor,
který povede napříč celou budovou a z každé
chodby umožní kontakt se vstupní halou. Vstupní
hale, která jinak pracuje se stejnou světlou výškou
jako byty, naopak dodá na velkorysosti. Přestože
jsem si vědoma, že toto řešení není z hlediska dispozice úsporné a k fasádám by se měly orientovat
zejména byty, slibuji si od něj zásadní zlepšení a
zatraktivnění vstupního prostoru.
Při navrhování nových dispozičních řešení jednotlivých bytů jsem si kladla za cíl vyřešit problémy bytů v panelových domech. Za nevyhovující
považuji nepropojenost obývacího prostoru, kdy
kuchyň je od něj striktně oddělena a v některých případech i situována na opačných koncích
bytu. Dalším problémem shledávám nedostatek

úložných prostor, kdy v původním řešení je často jediným úložným prostorem vestavěná skříň
délky 1,5 metru. V neposlední řadě musím zmínit
špatné, nebo vlastně vůbec žádné zónování bytu
a s tím související dostupnost koupelny pouze z
předsíně.
V reakci na výše uvedené body jsem tedy v návrzích dispozic striktně dodržovala pravidlo zónovaného bytu, kde je v jedné části dispozice umístěna klidová část s ložnicemi a koupelnou, v druhé
se pak nalézá část pobytová. Zejména u větších
bytů byl kladen důraz na umístění příslušenství
bytu do středu dispozice a jeho využití jakožto
předělu mezi obytnou a klidovou zónou.
Dodržela jsem pravidlo propojeného obývacího pokoje s kuchyní, což dle mého názoru nejen
umožňuje vznik na poměry panelového domu
velkorysého prostoru, ale povede i ke zkvalitnění
času, který v tomto prostoru mají jednotliví členové rodiny možnost trávit spolu.
Dostatek úložných prostor vytvářím pomocí rozšířených chodeb, které tímto přestávají být pouze průchozím místem, ale slouží jako šatna, z níž
jsou poté přístupné jednotlivé pokoje.

půdorysy
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půdorys 3.NP
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půdorys 4.NP

půdorys 5.NP

půdorysy

52

1:200

53

pohledy na fasády
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Dnešním nejčastějším trendem v úpravě fasády
je její zateplení polystyrenem a natření mnohdy
křiklavou barvou, což bývá označováno jako boj s
šedivostí panelových sídlišť.
Řešení fasád v mém návrhu nabízím k tomuto
jako protiváhu – mým hlavním cílem bylo nepopírat, čím panelový dům je. Jako pohledovou část
provětrávané fasády navrhuji betonové fasádní
panely, které se v pravidelném rastru střídají s
okenními otvory. Spárami mezi panely a kombinováním hladkých a strukturovaných panelů doplňuji tyto velkoformátové prvky o detail, který
dle mě původním fasádám chyběl.
To, čím panelový dům skutečně je, jsem se snažila respektovat i v interiéru. Původní příčky z betonových panelů navrhuji nahradit opět panely
– tentokrát ale dřevěnými panely systému Novatop v pohledové kvalitě. Doplňuji je odhaleným
betonem na původních prvcích a vytvářím tak
kontrast mezi betonem a dřevem, studeným a
teplým materiálem.
Na interiérovou kombinaci dřeva a betonu poukazuji i na fasádě. Návrhem na šikmých táhlech
zavěšených postranních balkonů narušuji pravidelnost fasád. V detailu pak balkon působí jako
hříčka, která vyvolává dojem, že balkonem je betonový panel, který se odloupl z fasády – a odhalil
dřevo, které se v interiéru pod betonovou slupkou skrývá.

výsek fasády a materiálové řešení
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detail A

detail B

detail C

detail D
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1

podlaha balkonu z dřevěných latí na distančních terčích

2

kontrola a začištění příp. dobetonávka
původního spoje panelů

3

okenní rám na podložce z purenitu

4

ocelové zábradlí kotvené do postranních panelů

5

kotva betonového fasádního panelu

6

dřevěný panel

7

těsnící prvek vložený mezi betonovou
konstrukci a dřevěný panel

8

dřevovláknitá deska vynášející podlahu
balkonu

9

krycí plech zabraňující vniknutí ptactva

10

příčný řez

předokenní žaluzie

příčný řez a detaily fasády
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detail A, B

detail C
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1

fasáda domu s předsazenými betonovými panely; minerální izolace

2

fasáda balkonu z dřevěných latí; pěnový
polyuretan pro snížení tloušťky tepelné
izolace

3

podlaha balkonu z dřevěných latí na distančních terčích

4

kontrola a začištění příp. dobetonávka
původního spoje panelů

5

prvek Stock Isokorb pro napojení balkonu bez tepelného mostu; typ R určený
pro renovace stávajících objektů

6

okenní rám na podložce z purenitu

7

okapní nos pro zamezení vzlínání vody
po konstrukci

8

kotvení zábradlí do konstrukce

9

krycí plech zabraňující vniknutí ptactva

10

podélný řez

kotvení ocelového táhla

podélný řez a detaily fasády
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1.PP

1.NP
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Tato a následující stránky ukážou podobná řešení
adaptovaná na další dva typy domů ve vybrané
lokalitě.
Blok 16 se neliší od předchozího nijak zásadně,
proto ho prezentuji pouze v půdorysech, kde kvůli menší hloubce sekce je trochu odlišná práce s
dispozicí – v prostřední části každé sekce proto
nevytvářím samostatný byt, ale přidružuji tuto
část k bytům krajním.

typické podlaží s balkonem

typické podlaží bez balkonu

půdorysy
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krajní sekce – 1.PP

1.NP

typické NP
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řadová sekce – 1.PP

1.NP

typické NP

půdorysy
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příčný řez

boční pohled
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výsek z čelního pohledu
Práce s typologií bloku 8 je odlišná z několika důvodů. Kvůli menším rozponům se jinak pracuje s
dispozicí bytů, přestože se snažím ze svých zásad
neslevovat.
Obchodní parter v nejspodnějším podlaží zachovávám a nabízím tak v každé řadové sekci dva pronajímatelné prostory rozdílných velikostí. Okolí
krajní sekce je nejfrekventovanějším prostorem,
proto obchodní prostory rozšiřuji i do dalšího
podlaží a směrem do parku tak navrhuji kavárnu
a vinárnu.

Jednolitost dlouhé fasády bloku 8 člením jednak
již dříve popsaným zdůrazněním (ustoupením)
vstupních částí, jednak rozbíjím jednolitost fasády dalším prvkem – čtvercovým oknem s parapetem, kde na šířku ostatních předokenních balkonů budou zabudovány květinové truhlíky.

řez a pohledy na fasády
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Následující stránky představují moje řešení na úrovni
jednotlivých bytů – v této části diplomové práce jsem
pracovala s předpokladem, že by bylo nutné byt předělat bez zásahu do celkové dispozice domu, bez možnosti upravit fasády nebo změnit polohu jádra.
Konkrétní změny představím na dvou typech domů s
rozdílným rozponem.

modernizace jednotlivých bytů
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půdorys

71

řez

Při navrhování dispozic jednotlivých bytů jsem se
řídila podobnými zásadami jako při návrhu dispozic pro celý dům. Snažila jsem se propojovat
obývací prostory s kuchyněmi, oddělit ložnice s
koupelnami od obytné části a vytvořit dostatek
úložných prostor jak v klidové zóně, tak u vstupu
do bytu.
V blocích 13–15 se nachází stropy s rozpony 6
metrů a jsou zde zastoupeny tři typy bytových
jednotek, od velikosti 2+1 až po 4+1. Při dispozičních úpravách jsem původní počet pokojů v bytech respektovala a zachovala (kromě přidružení
kuchyní k obývacím pokojům).

původní stav

původní konstrukce
nové konstrukce

1:100

dispozice
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půdorys

původní stav
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řez

V bloku 8 se nachází v každém podlaží tři byty ve
velikostech 3+1 a 2+1, přičemž nejmenší z bytů
by svými plošnými rozměry odpovídal spíš garsoniéře. Na rozdíl od předchozího typu mají stropy
rozpony pouze 3,6 m.
Předpokládám odstranění veškerých vnitřních
příček a jejich nahrazení. Naopak zásahy do nosných stěn jsou minimální, ve velké míře využívám
původní otvory v nosných stěnách. U obývacích
pokojů, které odděluje od kuchyně nosná stěna,
by záleželo na konkrétním statickém posouzení,
zda a jak moc by původní otvor mohl být rozšířen.
V mém zájmu je samozřejmě propojit kuchyň a
obývací prostor co nejvíc.
Materiálové řešení je obdobné, jako jsem naznačila u modernizace celého domu. Nově navržené
příčky budou zhotoveny z dřevěných pohledových
panelů, na původních stěnách a stropech bude
v některých místech zanechán surový povrch,
zčásti budou opatřeny omítkou a bílým nátěrem.
Podlahy budou doplněny o kročejovou izolaci, ve
vrstvě anhydritu povedou rozvody podlahového
topení a povrchovou úpravou bude litá polyuretanová stěrka v šedém odstínu, jednotná v celém
bytě včetně koupelen a sprchových koutů. Barevný akcent bude vytvořen nábytkem.

původní konstrukce
nové konstrukce

1:100

dispozice a materiály
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Poslední částí mého zadání bylo zpracovat měřítko vybraného detailu. K tomu se samozřejmě
jasně nabízelo bytové jádro, jehož modernizace
často probíhá samostatně bez celkových úprav
bytu. Za výchozí podmínku jsem si tedy stanovila, že navrhnu modernizaci bytového jádra, která
bude možná bez dalších změn v dispozici.
Protože paneláková jádra byla typovou záležitostí a používala se napříč různými typy panelových
domů, rozhodla jsem se, že k návrhu přistoupím
podobně a vytvořím jádro jako buňku, kterou
bude možné funkčně vložit do různých bytů.

modernizace bytového jádra

76

původní konstrukce
nové konstrukce
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navrhované jádro v původních dispozicích
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Prostor po původním jádru jsem rozšířila o chodbu, vedoucí z předsíně do kuchyně, protože kuchyň je přístupná i z obývacího pokoje. Dispozičně je jádro dělené na tři prostory – koupelnu se
sprchovým koutem a umyvadlem, samostatné
WC, a umývárnu s pračkou a úložným prostorem.

1:20

V dispozicích, kde to orientace jádra dovolí, bude
vytvořené okno vyplněné matným sklem, které
přivede denní světlo do jinak tmavých prostor.

půdorys
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příčný řezopohled

79

1:20

podélný řezopohled

řezopohledy
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pohled na jádro směrem od kuchyně
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V návrhu používám dřevěné panely tlouštěk 84
mm pro obvodové stěny a 42 mm pro doplňkové konstrukce, např. pro dveřní křídla nebo pulty
pod umyvadla.
Veškeré dřevěné prvky budou napuštěny bezbarvým olejem. Spoje budou provedeny přeplátováním a budou přiznané s viditelnou cca 1 cm
tenkou spárou mezi vrchními pláty. Dveřní křídla
budou bezrámově osazena do obvodového panelu tak, aby v zavřeném stavu přesně lícovaly s hranou konstrukce – v panelech budou vyfrézovány

pohled na jádro směrem od vstupu

potřebné drážky. Předem budou uvnitř panelů
provedeny také potřebné otvory pro rozvody instalací.
Předpokládám provedení nových podlah s povrchem tvořeným polyuretanovou stěrkou v celém
bytě. Umyvadla navrhuji provedená z hlazeného
betonu, stojící na desce s úložným prostorem.
Za vhodné považuji doplnění dalšími betonovými doplňky. Kohoutky, kliky, věšáky apod. budou
kovové s povrchovou úpravou v matné černé. V
podhledu bude osazeno bodové osvětlení.

pohledy a materiálové řešení
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Při pohledu na stále přibývající barevné fasády se
často vztekám, že se už tak problémová sídliště
zahalují do absolutního nevkusu. Mám ráda původní paneláky, kde spáry tvoří pravidelný rastr
a dodávají fasádě detail, mám ráda, jak jednotně
celek působí – a mám ráda jejich šedivost.
Přestože vím, že nahradit panel panelem a šeď
šedí by spoustu lidí odsoudilo, nabízím tohle jako
svůj pohled na věc a zároveň jako alternativu zeleno-růžovým kombinacím.
Práce ve čtyřech úrovních v různých měřítkách
mi dávala pocit, že řešení opravdu obsáhnu celé,
zároveň mě po celou dobu držela v mantinelech
toho, jak velká změna by na jaké úrovni měla proběhnout. Bez toho myslím, že bych se neustále
rozhodovala mezi racionálním přístupem menší
změny a koncepčním, ale až nerealistickým řešením.
S bytovým jádrem v nejmenším měřítku jsem se
dotkla až zřejmě nejčastější změny, která v panelových bytech probíhá. I přesto ale vzhledem k
šíři zadání, alespoň mám pocit, jsem se nakonec
nedostala až do takové hloubky a k takovému detailu, jaký bych chtěla.
Největší radost mám z toho, jak se mi podařilo přetvořit původní nevyhovující dispozice na
něco úplně nového. Na rozdíl od vnějšího vzhledu
domů považuji jejich původní dispozice za opravdu problémové. Práce s dispozicí mě bavila a neváhala bych říct, že ve spoustě z těch bytů bych si
dovedla představit žít.
A mrzí mě, že nedokážu graficky přesně vyjádřit
svou představu a myšlenku z hlavy přenést do vizualizace tak, aby vystihla to, o co se snažím.
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