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      Cílem architektonické studie je návrh obytného souboru v podob  nízkopodlažní 

zástavby s p evažující funkcí bydlení. Návrh je situován do lokality v Praze m stské 

ásti Sedlec. Návrh zm ny územního plánu pro tuto lokalitu požaduje p estavbu 

území pr myslového charakteru na novou reziden ní tvr , ímž sleduje zhodnocení 

výjime ného potenciálu území. Primárním krokem návrhu byl urbanistický pr zkum. 

Svažitý pozemek disponuje zajímavým potenciálem v podob  výhled  do krajiny a 

spolu se svou polohou tak nabízí ideální podmínky pro klidné rodinné bydlení. 

Architektonický návrh zahrnuje 15 bytových dom  s celkem 100 byty, 18 dvoudom  

zahrnujících 36 dvoupodlažních obytných jednotek, 9 poloobytných dom  s 24 byty 

v pat e a službami v p ízemí. Všechny navrhované obytné domy jsou dvoupodlažní. 

K souboru je navrženo centrální parkovišt , které zárove  slouží jako protihluková 

bariéra v i železni ní trati. Dále návrh po ítá se zachováním stávajícího objektu 

cihelny, který se áste n  redukuje a revitalizuje do budovy s 2 funkcemi – 

restaurace a kulturního a spole enského centra. Obytné domy - d evostavby jsou 

navrženy na propagaci ekologických cíl .    
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      The aim of the architectural design of the study is set in the form of residential 

low-rise building housing the principal function. The proposal is situated in the locality 

in Prague district Sedlec. The proposed amendment of the zoning plan for the site 

requires the conversion of industrial to a new residential district, which follows the 

extraordinary appreciation potential of the territory. The primary step of the urban 

survey. Sloping land has potential as an interesting view of the landscape and along 

with its location and offers ideal conditions for peaceful family living. 

The architectural design includes 15 apartment buildings with a total of 100 

apartments, 18 two-storey nettle comprising 36 residential units, 9 half of residential 

houses with 24 apartments upstairs and services on the ground floor. All proposed 

residential buildings are two storey. The file is designed central parking, which also 

serves as a noise barrier to the railway line. The bill also provides for the 

preservation of the existing brick building, which is partially reduced and revitalize the 

building with 2 functions - restaurant and cultural and social center. Residential 

houses - timber construction are designed to promote environmental objectives. 
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Seznam použitého zna ení: 
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–  vytvo ení virtuálního modelu 
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Pr vodní zpráva 
 

 

 

1. Úvod 

 

     Cílem architektonické studie je návrh obytného souboru v podob  nízkopodlažní zástavby s p evažující funkcí bydlení. Návrh je situován do lokality v Praze m stské ásti Sedlec.  

Návrh zm ny územního plánu pro tuto lokalitu požaduje p estavbu území pr myslového charakteru na novou reziden ní tvr , ímž sleduje zhodnocení výjime ného potenciálu území. 

Lokalita se nachází v prostoru dolního Sedlce v místech n kdejších Mrazíren, areálu Stavomontáží a. s. a areálu Metrostavu Development a. s. p i Kamýcké ulici a železni ní trati Praha – 

Roztoky. Lokalita leží v sou asn  zastav ném a p evážn  zastavitelném území. Vnit ní urbanistická struktura návrhu vytvá í p edpoklady i pro prostorové vztahy ve sm ru k historickému 

jádru Sedlce, k pásu území mezi železni ní tratí a Roztockou ulicí a k vltavskému b ehu. V neposlední ad  i k dalším rozvojovým oblastem, p edevším jihozápadn  od sledovaného území. 

Navrhované ešení nezasahuje závazné prvky ÚSES, ale lokalita leží v ochranné zón  nadregionálního biokoridoru, což vzhledem k absenci hodnotn jších ekosystém  nemá na návrh 

zm ny vliv. Jižní ást lokality zasahuje do ochranného pásma p írodní památky Podbabské skály a áste n  do EVL Ka on Vltavy u Sedlce ást územní zm ny zasahuje do bilancovaného 

nevýhradního ložiska vedeného v evidenci zásob. Dochází k redukci slepého ramene celom stského systému zelen  z d vodu vymezení rezervy pro p edpokládané tramvajové t leso. 

 

 

2. Koncepce a urbanismus 

 

     Primárním krokem návrhu byl urbanistický pr zkum. Lokalita je ur ena pro výstavbu menších bytových dom  nebo viladom  a p edevším adových dom , dvoudom  a izolovaných 

rodinných dom . Svažitý pozemek disponuje zajímavým potenciálem v podob  výhled  do krajiny a spolu se svou polohou tak nabízí ideální podmínky pro klidné rodinné bydlení.  

Místo má vynikající rekrea ní možnosti tzn. napojení na m stské cyklostezky na b ehu Vltavy, vyhlídky na krajinu a také p ístup k zajímavým lokalitám jako zbytky hradiš  na prot jším b ehu. 

Koncept návrhu vychází z tvaru eky potažmo železni ní trat , na základ  toho je vytvo ena radiální sí , do které se následn  komponuje urbanismus. Urbanistický návrh maximáln  reflektuje 

krajinu a terén. Hlavním bodem diplomové práce bylo vy ešení detailu kolem bývalé cihelny. Konkrétn  se vytvá í prstenec centrálního parkovišt  tvo ícího zárove  protihlukovou ochranu  

v i železni ní trati, mezi tra  a parkovišt  je navržena obslužná komunikace s vjezdy a výjezdy. Vzhledem k tomu, že objekt parkovišt  je v zá ezu svahu, tudíž jeho st echa je pokra ování 

terénu nad ním. St echa je pochozí a je využita pro d tská h išt  a další shromaž ovací plochy. Oblouk parkovišt  je vynechán v míst  cihelny, kde v prostoru nad cihelnou v mírném svahu 

vzniká malé centrum. Tady jsou navrženy poloobytné budovy. Na jih a sever od tohoto centra jsou navrženy dvoupodlažní bytové domy. Ve svahu na východ  pak hnízda dvoudom . 

   

 

3. Doprava, venkovní plochy 

 

     Základní myšlenkou návrhu bylo zamezení pr jezdu vozidel p edm tným územím. Samoz ejm  až na nutné pr jezdy, které jsou realizované p es rozm rné p ší komunikace. 

Dopravní obsluha je navržena pomocí p íjezdové komunikace z Kamýcká. Návrh po ítá s obousm rnou komunikací jak pro osobní automobily tak malé zásobovací nákladní vozidla.  

Pro parkování osobních voz  obyvatel a zam stnanc  slouží jednopodlažní parkovišt  s vjezdy a výjezdy z obslužné komunikace s kapacitou 200 stání – z toho 12 stání                                   

pro t lesn  postižené (navrženo dle kapacity obytného souboru) Naopak na druhé stran  území podél ulice V Sedlci jsou navržena miniparkovišt  po 10 místech pro dvoudomy.  
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     Pro nové ve ejné prostory – tedy malé centrum u cihelny a také prostor p ed kapli kou je navrženo vydláždit béžovou žulovou dlažbou.  

Vymezení pojížd né trasy bude pomocí nízkých patník . Dále je navržen prvek ve ejného prostoru v podob  zelených plot , které budou vyr stat ze zem   

z pruh  vynechané dlažby.  

 

 

4. Architektonické ešení obytného souboru 

 

Tento p evážn  bytový projekt zahrnuje 15 bytových dom  s celkem 100 byty, 18 dvoudom  zahrnujících 36 dvoupodlažních obytných jednotek, 9 poloobytných dom  s 24 byty. 

Dále návrh po ítá se zachováním stávajícího objektu cihelny, který se áste n  redukuje a revitalizuje do budovy s 2 funkcemi – restaurace a kulturního a spole enského centra. 

Budovy jsou navrženy na propagaci ekologických cíl . Umíst ní budov minimáln  narušuje okolní prost edí, budovy samotné jsou energeticky efektivní a využívají materiál  s nízkým 

stupn m zpracování. Jedná se o nepodsklepené d evostavby. Rozdíl mezi jednotlivými typy budov byl zd razn n prost ednictvím r zného opracování a barvy fasád, také tvary st ech. 

Významným výrazovým prvkem jsou venkovní schodišt  v p ípad  bytových a poloobytných dom . Mají za cíl podpo it ekologi nost staveb a také snížit náklady na výstavbu. 

 

 

4.1 Bytový d m 

  

     Architektonické ešení 

     Bytový d m je navržen jako jednoduchý objem inspirovaný tradi ními adovými domy. Vytvarn  lapidárním ešením má d m šanci úsp šn  komunikovat se stávající zástavbou. Jedná se o 

dvoupodlažní objekt. Parkovací místa jsou již ve zmín ném centrálním parkovišti, ty jsou dopln na skladovými prostory, které pat í ke každému bytu. Vstupy jsou ešeny p es p es 

polootev ený prostor vekovního schodišt  se záv t ím krytým d ev nými lamelami. Domy jsou nakombinovány ze 3 typ  byt  – 4+kk (100 m²), 3+kk (80 m²) a 2+kk (60 m²). Všechny byty mají 

terasu, p i emž p ízemní mají malou zahradu. Tento koncept výrazn  zvyšuje užitnou hodnotu a m že tak fungovat i jako vicegenera ní d m. Návrh si klade za cíl najít harmonii, mezi 

výtvarnou stránkou, konstrukcí s maximální mírou využití p írodních a obnovitelných materiál , kvalitou vnit ního prost edí a energetickou úsporností. Orientace na jih a kompaktní objemové 

ešení bytového domu vychází z požadavk  na maximální energetickou úspornost. Dispozice má jasný racionální ád - do severní ochlazované ásti domu jsou situovány úložné prostory, 

koupelny, komory, ložnice a pracovny. Naopak proslun ná jižní fasáda je prosklenými plochami otev ena do exteriéru. D m rozši uje obytná d ev ná terasa se shrnovacími d ev nými 

lamelami. Byty mají sv tlou výšku 2,6 m. 

Konstruk ní ešení 

    

     D m je založen na ŽB základových pasech (ší ka 500 mm). Nosnou konstrukci st n tvo í fošinkový systém (40 × 160 mm po cca 600 mm). Nosné sloupy jsou o rozm rech 160 × 160 mm. 

Nosné prahy ve zdech mají rozm r 160 × 60 mm. Nosnou konstrukci stropu tvo í trámy o rozm rech 80 × 160 mm až 140 × 260 mm po cca 1000mm. Nosná konstrukce st echy je tvo ena 

pultovými p íhradovými d ev nými vazníky se sklonem 3º (po cca 1000 mm). Proces výstavby je ve velké mí e založený na principu spojování svislých a vodorovných prvk  ocelovými 

sty níkovými plechy. Vyjma základ  se p i výstavb  nepoužívají tém  žádné mokré procesy. Ztužení ve svislém sm ru je zajišt no ve zdech pomocí  OSB desek a d evovláknitých desek. 

Ztužení ve vodorovném sm ru je zajišt no ve stropní konstrukci pomocí OSB desek. Mezery v nosné konstrukci st n je vypln no TI-Orsil Fassil tl. 160 mm. Vn jší vrstva d ev ného rámu 
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obvodových st n je tvo ena d evovláknitými deskami Hofatex tl. 100mm, které mají dobré izola ní vlastnosti, zvýšenou odolnost v i vod , dobré akumula ní vlastnosti a ztužují celou 

konstrukci objektu. Na deskách je p ipevn n prov trávaný d ev ný rošt s fasádou ze sibi ského mod ínu. Vnit ní vrstva d ev ného rámu obvodových st n je tvo ena tepelnou izolací z konopí 

– Canabest tl. 40 mm (v d ev ném roštu). Konopná izolace má jedine nou schopnost absorbovat vlhkost a op t ji uvolnit – nejv tší deviza izolace z konopí oproti jiným materiál m. Schopnost 

tepelné akumulace u izolace z konopí je dvojnásobná v porovnání s minerálními izolacemi. Skladbu zakon ují interiérové sádrovláknité desky Fermacell s nát rem. Ve st ešní konstrukci je 

použita TI-Isover Unirol Profi tl. 420mm. Nad izolací je prov trávaná vzduchová mezera (v oblasti vazník ) a st ešní konstrukci zakon uje titan-zinková krytina (VM ZINC – Pigmento) se 

stojatou drážkou upevn na na d ev ném bedn ní (taktéž s prov trávanou vzduchovou mezerou). Z interiérové strany je rovn ž provedena tepelná izolace z konopí v d ev ném roštu a 

sádrovláknité desky Fermacell s nát rem. Díky difúzn  otev ené skladb  všech konstrukcí je zajišt no v dom  kvalitní a zdravé životní prost edí. Podlaha je ešena jako lehká plovoucí a 

nášlapná vrstva jsou bu  d ev né t ívrstvé desky nebo keramická dlažba. Roznášecí vrstvu tvo í ve vstupním podlaží 2 x desky Cetris. V okenních otvorech jsou osazena eurookna TKK Alu 

Therm s výbornými izola ními vlastnostmi (Uokna =0,7 W/m2K – pr m r). Vstupní dve e jsou navrženy od stejné firmy.  

  

 

4.2 Dvoudomy 

 

Architektonické ešení 

 

   Na východní stran  p edm tného území jsou navrženy hnízda dvoudom . Tyto hnízda krom  dovoudom  tvo í ješt  objekt s kójemi pro ukládání sportovního na iní a menší objekt ur ený 

pro vytáp ní. Tyto objekty slouží jako clona od navržených parkovacích míst a samotné komunikace. Výrazn  svažitý terén musel být ešen a to tím zp sobem, že se vytvo ila terenní lavice. 

Samotná hmota dom  vychází ze svažitého terénu a dynamicky na n j navazuje. Dvoudomy tvo í obytné jednotky 4+1 o užitné ploše cca 150 m². 1.NP je ešeno jako otev ený prostor, který 

p ed luje pouze schodišt  do 2.NP, v jedné ásti vzniká prostor pro velký obývací pokoj a druhé menší vstupní prostor s WC a také nika pro kuchy . Prostory v 2. NP jsou p ístupné  

ze schodiš ové haly.   

 

Konstruk ní ešení 

    

     Jedná se o d evostavbu s konstrukcí stejnou jako v p ípad  bytového domu. 

     

 

4.3 Bytové domy se službami v p ízemí 

 

Architektonické ešení 

     Jednoduchý tvar, prov ená d ev ná konstrukce tvo í úsporný a pohodlný d ev ný poloobytný d m. Lapidární hmota se sedlovou st echou je situována do prostoru malého centra, které 

takto vymezuje. H eben st echy je orientován v p ibližn  západovýchodním sm ru. Tvar st echy odkazuje na stávající objekt bývalé cihelny. Architektonické ešení vychází z lokálních tradic, 

avšak se sou asnými i nad asovými materiálovými a výrazovými prost edky. Fasády jsou len ny vodorovnými prkny p írodní barvy. Dalším významným výrazovým prost edkem je 

vykonzolované kovové schodišt  na severozápadní stran  objektu.  
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V 1.NP se nacházejí komer ní jednotky ur ené pro služby (pro v tší objekt s plochou 125 m², pro menší s plochou 75 m²). Ve 2.NP pak jsou byty p ístupné p es zmín né schodišt                      

(pro v tší objekt to jsou ty i byty 2+kk s užitnou plochou 63 m², pro menší objekt to jsou 2 byty 2+kk s užitnou plochou 72 m²) 

Konstruk ní ešení 

    

     Objekt je založen na základových pasech do nezámrzné hloubky a základové desce na zhutn ný št rkopískový podsyp. Základová deska je izolována 200 mm EPS, v n mž je vedeno 

potrubí VZT 200 × 50 mm. Obvodová st na podzemního podlaží je z betonových tvárnic vyzd ných nad upravený terén na nichž leží d ev ný pražec, který nese d ev ný skelet. Svislé nosné 

konstrukce jsou tvo eny d ev nými sloupky v obvodových st nách mezi nimiž je 200 mm mineráln -vláknité izolace. Na vnit ní stran  je nosná konstrukce ztužena OSB deskou, která slouží 

jako parobrzda se zatmelením a p elepením spár. Následuje instala ní rovina pro vedení rozvod , zaizolovaná tepelnou izolací, povrchy st n jsou tvo eny sádrokartonem. Z vn jší strany jsou 

nosníky ztuženy OSB deskou tl. 2 × 12 mm s prost ídáním spár, poté 160mm tepelné izolace na níž je kontaktní difúzní fólie, dále následuje dostate n  široká prov trávaná mezera a 

d ev ný, horizontáln  kladený, mod ínový obklad. Stropy jsou navrženy jako trámové, tvo ené stropnicemi a pr vlaky. Ze spodní strany sádrokarton jako podhled, horní ást horizontáln  

ztužena OSB deskou. Skladba podlahy umož uje vedení potrubí VZT 200 × 50 mm v tepelné a zvukové izolaci. Celá stropní konstrukce je vhodn  zaizolována mineráln  vláknitou izolací, pro 

zlepšení hlukové nepr zvu nosti. Konstrukce st echy je ešena pomocí d ev ných I – nosník  se sklonem 10°. St echa je kryta hladkou titanzinkovou st ešní krytinou na d ev ném bedn ní. 

Deš ové vody jsou odvád ný nást ešními žlaby. Otvory ve st nách jsou vynášeny d ev nými p eklady. Vzájemné propojení d ev ných prutových prvk  bude provád no pomocí ocelových 

kotevních plech  a úhelník . Okenní otvory jsou vypln ny d ev nými okny s dvojitým zasklením a p erušeným tepelným mostem.  

 

 

5. Záv r 

 

    Navržené objekty pln  korespondují s lokalitou, jak tvaroslovím tak materiály. Spole n  s vhodn  zvolenou zelení m že toto místo nabídnout v sou asné dob   

tolik pot ebný t sný kontakt s p írodou.  
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Seznam použitých pramen : 

  

Normy: 

 

SN 01 3420 – Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkres  stavební ásti 

SN 736056  - Odstavné a parkovací plochy silni ních vozidel 
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D - VYKONZOLOVANÉ KOVOVÉ SCHODIŠT , STUPN  - POROROŠT
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