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 Aktualizovaná námětová architektonicko- 
urbanistická studie lokality K3 v obci Čistá u Litomyšle, 
která řeší možnost výstavby řadových domů, dvojdom-
ků a rodinných domů.
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PRŮVODNÍ ZPRÁVA

ZADÁNÍ

 Předmětem zadání architektonic-
ko-urbanistické studie lokality K3  v Čisté 
u Litomyšle je ověření možnosti výstavby 
řadových domů, případně dvojdomků namís-
to rodinných domů.

POPIS

 Řešení vychází z předchozí varianty, 
kde došlo ze změně trajektorie komunikace. 
V této variantě je komunikace zachována 
a dochází tak k definici dvou samostatných 
ploch, na kterých se záměr provádí. Primár-
ně došlo k prověření možnosti výstavby řado-
vých domů.
 Studie obsahuje hmoty se dvěmi zá-
kladními tvaroslovými - sedlová střecha 
a plochá střecha. Vzhledem k existenci elek-
trického vedení a nutného odstupu od okraje 
vodiče jsem dospěl k řešení, které kombinu-
je řadové domy s dvojdomky, případně řado-
vé domy s rodinnými domy. Tvarosloví by se 
z mého podhledu mělo ubírat v duchu sedlo-
vých střech (varianta 2). 
 Varianta 2 obsahuje dva řadové domy, 
každý o 4 bytových jednotkách a 6 dvojdom-
ků ve formě, kterou shledávám přizpůsobe-
nou vesnickému prostředí a s využitím kvalit 
území. U této varianty je možné uvažovat o 
snížení počtu dvojdomků na západní straně z 
5 na 4.

BILANCE (varianta 2)

Počet bytových jednotek: 20
Plocha parcel:  7 400 m²
Asfaltová komunikace: 1 775 m²
Tartan:   1 400 m² 
Parkovací plocha:  975 m²
Manipulační plocha:  850 m²
Chodníky:   437 m²
Počet parkovacích míst: 87
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RODINNÝ DŮMŘADOVÝ DŮM

ŘADOVÝ DŮM

RODINNÝ DŮM

ŘADOVÝ DŮM

AXONOMETRIE
VARIANTA 1
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AXONOMETRIE
VARIANTA 2

ŘADOVÝ DŮM

ŘADOVÝ DŮM

DVOJDOMEK

DVOJDOMKY
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VIZUALIZACE
SITUACEOCHRANNÉ PÁSMO VN
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VIZUALIZACE
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VIZUALIZACE
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VIZUALIZACE
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VIZUALIZACE
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