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PRŮVODNÍ ZPRÁVA
AREÁL ČINŽOVNÍCH DOMŮ POD VYŠEHRADEM

 ZADÁNÍ

Cílem projektu je návrh řešení bytového souboru s částečným komerčním využi  m na Rašínově nábřeží 
na místě stávajících činžovních objektů 19. stole  . Tato oblast pod Vyšehradskou skálou mezi Výtoní a 
vyšehradským tunelem je specifi cká a unikátní díky kubisti ckým vilám. Úkolem bylo analyzovat historický 
vývoj místa, vyhodnoti t lokalitu z hlediska architektonických a kulturně historických hodnot, vyhodnoti t jed-
notlivé činžovní objekty v ulici Na Libušince z hlediska stavebně - technického  a  stavebně - historického a 
městotvorného hlediska místa , ale i širších vztahů. Rozhodnout jejich zachování a rozvoj nebo odůvodnit 
jejich  odstranění a návrh novotvaru a ten v kontextu celku obhájit. Dále pak navrhnout celkové úpravy řešení 
nejbližšího parteru a komunikačních vazeb fenoménu vltavského nábřeží, vyšehradské skály a navazujícího 
parku.

 HISTORICKÝ VÝVOJ

První otázka zní: „ Proč jsou řešené činžovní domy otočené zadní fasádou a pavlačemi do nábřeží, za  mco jeho 
čelní reprezentati vní fasáda se otáčí do skály“. Odpověď lze nalézt v historii této oblasti , dříve známé jako Pod-
skalí.

V 19. stole   zaznamenal velký rozmach průmysl, a tak bylo nutné zajisti t nové splavnění řeky a regulovat 
břehy kvůli povodním. Zároveň se objevil nový trend – budování reprezentati vních nábřežních promenád. Až 
do té doby byla vždy řeka ve městě vnímána jako uti litární, hospodářsky využívaná součást, ke které se město 
obracelo zády. 

V polovině 19. stole   byl vypracován projekt na komplexní regulaci nábřeží Franti ška I. (dnešní Rašínovo 
nábřeží). Tento projekt pojímal řeku jako kanál se zdymadly a vysokými nábřežními zdmi. Jednou z oblas  , které 
se asanace týkala, byla právě část tehdejšího Podskalí (oblast při Vltavě od Emauz k Vyšehradu). Staré Podskalí 
bývala rázovitá vorařská a rybářská osada s nízkými domky na pozvolném břehu Vltavy (viz staré fotografi e). 
Asanace a výstavba nábřeží změnila tuto oblast k nepoznání.

V této době sloužila ulice Na Libušince jako hlavní třída mířící k převozníkovi pod vyšehradskou skálou, proto 
zde v rámci celkového poměšťování a budování vyrostly první činžovní domy otočené hlavní fasádou právě do 
této důležité ulice. Asanace byla zahájena, přes Vltavu se klenuly nové mosty (Palackého most, železniční most 
na Smíchov, řetězová lávka…), nábřežní zdi začaly jasně defi novat tok řeky.

V roce 1886 byl vypracován regulační plán Podskalí, ve kterém byly činžovní domy Na Libušince zakresleny 
jako součást velkého domovního bloku (čili jejich zadní fasády se tak obracely do vnitrobloku). V plánu se ale 
počítalo s násypem kolem vyšehradské skály (tedy myšlenka tunelu nebyla přijata). O několik let později však 
vznikl nový záměr na zbudování tunelu. Plán byl schválen a realizován. A právě kvůli tomu nedošlo k původně 
plánovanému rozšíření nábřeží do Vltavy, komunikace do tunelu  se posunula blíže ke stávající zástavbě, na 
původně zamýšlenou dostavbu bloku nezbylo místo a činžovní domy zůstaly otevřené svým zadním traktem do 
nábřeží.

Díky novému záměru se v oblasti  začaly budovat drobnější domy vilového typu, mezi nimiž se objvily právě 
klenoty české kubisti cké architektury.

         
 FENOMÉN KUBISTICKÉ ARCHITEKTURY

Jak se vlastně kubismus objevil v architektuře? 
Několik let před první světovou válkou panovalo v českých zemích zvláštní ovzduší. Nad Prahou létaly první 
aeroplány, na předměs   se vyráběly nejlepší rakousko-uherské lokomoti vy, do toho intelektuálové diskutovali o 
teorii relati vity, psychoanalýze a futurismu, všeobjímající kosmopolitní rozlet vědy a techniky stál v kontrastu s 
provincionalismem uzavřených komunit. Celá tehdejší situace se stávala úrodným podhoubím pro avantgardu a 
vzepě   svobodné imaginace. Jedním směrem, který se zrodil, byl právě kubismus.
U zrodu české kubisti cké architektury stáli Pavel Janák, Josef Gočár, Vlasti slav Hofman a Josef Chochol. Novým 
stylem dovršili  sklon ke geometrizaci a výrazovosti  (objevující se zejména v secesním umění). Kubismus však 
neznamenal jen bezduché přetváření analyti ckých principů Picassa (analyti cký kubismus – navození iluze 
trojrozměrného objektu v dvojrozměrné ploše). Češ   architekti  hledali vlastní způsob ztvárnění a vzešla z toho 
kombinace tradicionalisti ckých a modernisti ckých principů v abstraktní geometrické formě.

 První kubisti cký styl 1913-1914
Typickým prvkem prvního radikálního období je jehlancová forma a šikmé plochy. Kubisté žádali oproštění se 
od změkčilých tvarů secese; hrany, plošky a šikmé tvary odvozené z jehlanů, krychlí a hranolů soustavami a 
kompozicemi šikmých ploch modelovaly průčelí do ploch připomínajících diamantový řez nebo dokonce políčka 
pozdně goti cké sklípkové klenby. Šikmost byla srovnávána s vítězstvím ducha nad přírodními materiálními 
symboly (horizontální a verti kální). Dle Pavla Janáka byla pyramida dokonce vrcholem abstrahované formy. 
Ikonou tohoto období se stal Dům u Černé matky boží (Josef Gočár) a kubisti cké domy pod Vyšehradem (Josef 
Chochol). Nutno však podotknout, že krystalické formy se dotýkaly pouze fasád, dispoziční řešení a interiéry 
zůstávaly v tradičním duchu (jedině snad mohly být vybaveny kubisti ckým nábytkem).

 Druhý kubisti cký styl 1914-1920
Během toho období došlo k diferenciaci osobních stylů a snaze vyrovnat se s podněty synteti ckého kubismu. 
Kubismus přijali i další architekti  (E. Králíček, B. Feuerstein, O. Novotný atd). V. Hofman se názorově rozešel s 
P. Janákem. Janák vnímal své dílo jako zápas s neživou hmotou, plasti citu viděl jako vdechnu   života bezduché 
ploše, hlásal průčelné nastavování reliéfních elementů vůči základní ploše fasády. Hofman naproti  tomu viděl 
hmotu jako živou věc nadanou schopnostmi vnitřního pohybu, jejímž uměleckým vyjádřením je znázornění 
jejího samopohybu.
Proběhlo několik soutěží na návrh pomníku na Vítkově nebo na krematorium v Pardubicích, avšak začaly se 
kumulovat negati vní ohlasy vůči kubisti ckému stylu, protože nehrál dostatečně na národní slovanskou notu.

 Tře   kubisti cký  styl (rondokubismus) 1920-23
Rondokubismus neboli národní styl se vyvinul jako odpověď na národnostní snahy a snahu o reprezentaci 
češství. Právě české umění toti ž prý ornamentalizuje formu, snaží se být osvětářská, vlastenecká a kul-



turotvorná. Rondokubismus lze chápat jako výhonek kubismu pochopený národem toužícím po sebevýrazu. In-
spirací se staly lidové stavby(hlavně jihočeské baroko), staroslovanské svatyně, totemy a sruby. Šikmé roviny tedy 
vymizely a místo toho byly fasády oživovány dekorati vními elementy, oblouky a pilastry. Nejvýraznějšími stavbami 
té doby zůstavají palác Adria (P. Janák) a Legiobanka (J. Gočár). Hnu   zaniklo, když se J. Chochol přiklonil k puris-
mu (odmítl zesměšňovat svoje stavby neúčelnou ornamenti kou) aj. Gočár k funkcionalismu. Nastupující funkcion-
alismus se na kubismus díval jako na slepou uliču a styl byl na dlouhou dobu zavržen. Po dlouhých letech začal být 
kubismus zase ceněn; první obrat nastal v roce 1958, kdy byli všichni fascinováni bruselským stylem se šikmými 
plochami.  Dnes chápeme, že kubismus je v podstatě jediný český příspěvek do ti sícileté tradice architektonických 
stylů.

 ANALÝZA ČINŽOVNÍCH DOMŮ

Činžovní domy se nacházejí v pražské památkové zóně, ačkoli samy nejsou za památky prohlášeny. Již na první 
pohled měřítkově neodpovídají přilehlé zástavbě; při celkových panoramati ckých pohledech se projevuje přílišná 
masivnost hmoty oproti  drobnějším vilám. Činžáky jsou navíc otočené zadním traktem do nábřežní komunikace. 
Jedná se o typické pavlačové a schodišťové domy konce 19. stole  , takže čelní fasáda (která je před nábřežím 
skryta) je pokryta štukovou výzdobou. V rozhodovací analýze o zachování nebo zbourání domů jsem se zabývala 
několika hledisky
- hygienické hledisko: dle diagramu oslunění bylo zjištěno, že minimální hygienická norma pro oslunění 
obytných prostor (1,5hodiny oslunění dne 1.3.) byla splněna, ale doporučené hodnoty toto oslunění nedosáhlo (3 
hodiny).
- uživatelské hledisko: domy prošly řadou dispozičních změn, původní úzké byty s toaletou na společné 
pavlači by nebyly ideálním modelem pro současného obyvatele.
- Urbanisti cké a kulturně-historické hledisko: Domy jsou pouhým fragmentem eklekti ckého bloku z 19. 
stole  . Jsou vlastně opuštěným fragmentem mezi jiným typem zástavby nenavazujícím kontextuálně na své 
okolí. Zároveň pozůstatkem ideje, která byla vyznačena pouze na nerealizovaném regulačním plánu. Netvoří tak 
prostředí, které se od bloků očekává (struktura, uliční prostor, městotvotnost). Domy měly vlastně od počátku z 
urbanisti ckého hlediska smůlu. V době, kdy byly postaveny, do svého okolí nezapadaly (protože se kolem rozpros-
 rala rybářská osada s malými rázovitými domky) a čekaly na to, až se bloky domů rozrostou i kolem nich. To se 

však nikdy nestalo a namísto toho kolem nich vyrostly jiné drobnější izolované domy. Ulice Na Libušince pozbyla 
svého významu a nyní je pocitově vnímána spíše jako obslužná zadní slepá komunikace a ne jako rovnocenná 
městská spojnice.

Rozhodovací analýzou, kde největší váhu mělo právě urbanisti cké a kulturně historické hledisko, jsem nakonec 
dospěla k závěru, že staré činžovní domy zbourám a navrhnu nové viladomy nabízející vyšší kvalitu prostředí, 
uživatelský standart a nabídnou parter s ohledem na městotvornost.

 KONCEPT

Koncept nového domu vychází ze snahy propojit přírodní a kulturně-historický princip dané oblasti . Nosnou 
myšlenkou se stala všudypřítomná skála pokrytá zelení. Celistvá hmota budoucího domu se objeví na místě 
původních domů a postupně zvětrává, rozpadá se a je rozrušována zelení pomyslně se valící z vyšehradské skály k 
vodě. Zároveň na hmotu působí i civilní vlivy okolí a tak zvětrá tak, aby citlivě navazovala na urbanisti ckou struk-
turu.

 URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ

Navrhovaný trojdům odpovídá vilovému typu bydlení,  které se dnes v oblasti  vyskytuje a je navržen na místo 
původních činžovních domů mezi funkcionalisti ckou sokolovnou a secesním nájemním domem. Navazuje na uliční 
čáru, čelí do nábřeží a ponechává si potřebný předprostor. V návrhu je také řešena cesta na Vyšehrad. V současné 
době se cesta odehrává mezi činžovními domy a budovou sokolovny a není řešena příliš reprezentati vně. V návrhu 
je nástup na cestu-schodiště umístěn na spojnici náplavky a vstupu do vyšehradských hradeb, tedy na opačném 
konci dnešní ulice Na Libušince. Pro účel propojení nástupního místa a náplavky (tedy elementu skály a vody) je 
navržen tunel pod nábřežní silnicí ús  cí v malé místnosti  v nábřežní zdi, která se tam v současnosti  nachází. Tímto 
průchodem se tedy lze dostat z náplavky (zároveň využívaná cyklostezka a nábřežní promenáda) bez úhony před 
nově navrhovaný bytový objekt a pokračovat po schodišti  na Vyšehrad. Stezka se dále napojuje na původní nás-
tupní cestu. V parteru novostavby je řešeno místo pro kavárnu a pronajímatelné komerční prostory. Parkování je 
umístěno do 1PP, přístup je vyřešen pomocí výtahu pro auta v místě mezi novostavbou a budovou tělocvičny.

 ARCHITEKTONICKÉ A DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ

Plocha pozemku: 2643m2

Zastavěná plocha: 851m2 (z toho obj. A 252m2, obj. B 391m2, obj. C 208m2)
Podlažnost: společné podzemní podlaží pro všechny objekty, objekty A a C 4 nadzemní podlaží(3NP a 4NP v rámci 
mezonetových bytů), objekt B 5 nadzemních podlaží (4NP a 5NP v rámci mezonetových bytů)
Počet bytů:  A: 4 byty (z toho 1 mezonetový byt)
  B: 14 bytů (z toho 2 mezonetové byty)
  C: 4 byty (z toho 1 mezonetový byt)

Navrhovaný trojdům vyrůstá na společné základně – podzemním podlažím obsahujícím garáže, sklepní pros-
tory a technické zázemí  budov. Objekt B je celý určen pro bydlení, objekty A a C obsahují navíc v 1NP otočeném 
do nábřeží komerční pronajímatelné prostory a kavárnu. Před objektem B se je navržena předzahrádka, aby byl 
splněn minimální odstup veřejného prostranství od oken. Přístupy do bytů navazují ideově na původní pavlačové 
domy. Obyvatel tak prochází průrvou mezi dvěma domy do vnitřní dvorany se stromy a odtud se přes společná 
schodiště a pavlače dostává do bytů. Tím, že se do domů vstupuje z vnitřní dvorany, je možné zázemí bytů pone-
chat uprostřed bytů a obytné místnosti  tak orientovat k východu a západu. V horních podlažích jsou byty řešeny 
jako mezonetové a  m získávají navíc i terasy. Na terasách jsou vysázeny stromy, které mohou být ve formě mo-
bilní zeleně nebo vysazeny do zabudovaných květi náčů. Střechy jsou ploché s extenzivní zelení.

Konstrukční systém nadzemních podlaží je stěnový, jako nosné obvodové zdivo je navržen monoliti cký be-
ton. Objekty jsou založeny na železobetonové desce. Obvodové stěny jsou opatřeny vrstvou tepelné izolace, 
provětrávanou mezerou a obkladem sklocementovými fasádními deskami (viz architektonický detail). Podzemní 
podlaží je  řešeno skeletovým systémem navazující na obvodobé zdivo nadzemních podlaží. Na fasádě se obje-
vují tři velikosti  oken (poměry stran odvozeny z velikos   tradičních špaletových oken s poutcem) a zároveň se na 
některých místech střídají se zapuštěnými lodžiemi (vznikají tak tmavší otvory, které hloubkově a výtvarně více 
rozehrávají fasády). 
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Anotace
(česká):

Cílem projektu je návrh ešení bytového souboru s áste ným komer ním využitím na
Rašínov náb eží na míst stávajících inžovních objekt 19. století. Tato oblast pod
vyšehradskou skálou mezi Výtoní a vyšehradským tunelem je specifická a unikátní díky
kubistickým vilám. Úkolem bylo analyzovat historický vývoj místa, vyhodnotit lokalitu
z hlediska architektonických a kulturn historických hodnot, vyhodnotit jednotlivé
inžovní objekty v ulici Na Libušince z hlediska stavebn -technického, stavebn -

historického a m stotvorného hlediska místa. Rozhodnout pro jejich zachování a rozvoj
nebo od vodnit jejich  odstran ní a návrh novotvaru a ten v kontextu celku obhájit.

Anotace
(anglická):

The main goal of the project is to design a residential area instead of tenement houses
situated at Rašínovo embankment. The area between the Vyšehrad Rock and Výto is
specific and unique due to cubistic houses. The main tasks are to analyze the historical
evolution, evaluate the tenement houses Na Libušince from the technical, historical and
city-creative point of view. The next task is to decide if to keep and develop the objects
or to pull them down, design new houses and vindicate those.

Ing. arch. Petr Malinský



Dle širších vztahů v oblati  je patrné, že jednotlivé části  jsou rozdílné co se 
urbanisti cké struktury týká. Za  mco severní část Rašínova nábřeží prošla 
asanací a je tak tvořena systémem bloků, ulic a náměs  , struktura jižní části  
nábřeží je roztříštěná a nečitelná. Tato část tedy působí spíše jako vilové 
městečko v zeleni.



1. Vodoměrný pavilon (1908)
2. Celnice na Výtoni, dnes Podskalské muzeum
3. Vila č.p. 48 (1912-13), geometrická secese; Otakar Novotný
4. Vila č.p. 49 (1912-13), radikální kubismus; Josef Chochol
5. Vila č.p. 50 (1912-13), klasicizující secese; Emil Králíček
6. Železniční most (1871)
7. Sokolovna (1930-35), funkcionalismus; Franti šek Roith
8. Činžovní domy Na Libušince
     č.p. 96 (1875-80), pozdně klasicistní nájemní dům, J. Horký

     č.p. 95 (cca 1875), pozdně klasicistní nájemní dům, J. Horký
     č.p. 83 (1874), nájemní dům, autor neznámý
     č.p. 128 (1896-97), novorenes. nájemní dům, B. Kovařovic
9. Dům č.p. 70 (1912-13), geometrická secese, Fr. J. Hodek
10. Vilový trojdům č.p. 71, 47, 42 (1912-13), radikální kubismus, J. Chochol
11. Dům č.p. 44 (cca 1903), Fr. Velich
12. Vyšehradský tunel (1902-05), romanti zující orámování, F. Velich
13. Vyšehrad
14.  Cesta na Vyšehrad

železniční most na Smíchov, za ním Vyšehrad

ulice Na Libušince

pohled na činžovní domy z náplavky kubisti cký trojdům, Josef Chochol

pohled na činžovní domy ze smíchovské strany

pohled z Vyšehradu, činžovní domy Na Libušince





před r. 1800  1876  1877

 plán 1886 1891 po r. 1905

oblast horního Podskalí jako rybářská osada, není zbudován železniční 
most na Smíchov, funguje pivovar Libušinka

stav před začátkem první části  asanace v dolním Podskalí (dnešní nábřeží 
Palackého), v horním Podskalí stojí několik barokních domů a pivovar

dokončena první část asanace a vybudovám Palackého most, jako reakce na nový 
trend poměšťování vystavěny činžovní domy Na Libušince

původní regulační plán pro asanaci celého Podskalí; počítalo se s násypem 
kolem vyšehradské skály a s domy Na Libušince jako součás   bloku budov

regulační plán se však nerealizoval, k dalším úpravám došlo až kolem roku 
1900, kdy byla prosazena myšlenka tunelu vyšehradskou skálou

v roce 1905 byl dokončen tunel a předurčil tak fi nální linii nábřeží (což způsobilo 
nedostavění činžovního bloku); staré podskalské domy byly asanovány a místo nich 
vystavěny kubisti cké a modernisti cké vily (1914) a funkcionalist. sokolovna (1935)



Činžovní domy Na Libušince se nacházejí v 
pražské památkové zóně, ačkoli samy nejsou za 
památky prohlášeny. Již na první pohled měřítkově 
neodpovídají přilehlé zástavbě; při celkových 
panoramati ckých pohledech se projevuje přílišná 
masivnost hmoty oproti  drobnějším vilám. Činžáky 
jsou navíc otočené zadním traktem do nábřežní 
komunikace. Jedná se o typické pavlačové a 
schodišťové domy konce 19. stole  , takže čelní 
fasáda (která je před nábřežím skryta) je pokryta 
štukovou výzdobou.

Rozhodovací analýza o zachování nebo 
zbourání: 
- hygienické hledisko: 
dle diagramu oslunění bylo zjištěno, že minimální 
hygienická norma pro oslunění obytných prostor 
(1,5hodiny oslunění dne 1.3.) byla splněna, ale 
doporučené hodnoty toto oslunění nedosáhlo (3 
hodiny).
- uživatelské hledisko: 
domy prošly řadou dispozičních změn, původní úzké 
byty s toaletou na společné pavlači by nebyly ideál-
ním modelem pro současného obyvatele.
- urbanisti cké a kulturně-historické hledisko: 
domy jsou pouhým fragmentem eklekti ckého bloku 
z 19. stole  . Jsou vlastně opuštěným fragmen-
tem mezi jiným typem zástavby nenavazujícím 
kontextuálně na své okolí. Zároveň pozůstatkem 
ideje, která byla vyznačena pouze na nereali-
zovaném regulačním plánu. Netvoří tak prostředí, 
které se od bloků očekává (struktura, uliční prostor, 
městotvotnost). Domy měly vlastně od počátku z 
urbanisti ckého hlediska smůlu. V době, kdy byly 
postaveny, do svého okolí nezapadaly (protože se 
kolem rozpros  rala rybářská osada s malými rá-
zovitými domky) a čekaly na to, až se bloky domů 
rozrostou i kolem nich. To se však nikdy nestalo a 
namísto toho kolem nich vyrostly jiné drobnější 
izolované domy. Ulice Na Libušince pozbyla svého 
významu a nyní je pocitově vnímána spíše jako 
obslužná zadní slepá komunikace a ne jako rovno-
cenná městská spojnice.

Rozhodovací analýzou, kde největší váhu má 
urbanisti cké a kulturně historické hledis-
ko, jsem nakonec dospěla k závěru, že STARÉ 
ČINŽOVNÍ DOMY ZBOURÁM A NAVRH
NU NOVÉ VILADOMY nabízející vyšší kvalitu 
prostředí, uživatelský standart a nabídnou parter s 
ohledem na městotvornost.





KONCEPČNÍ SCHEMA

1. valící se zeleň 2. rozrušování hmoty

aplikace konceptu

3. prorůstání
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DETAIL FASÁDY



PROJEKT: Areál domů pod Vyšehradem
adresa: Rašínovo nábřeží

ZPRACOVAL:
KOEFICIENTY MÍRY VYUŽITÍ POZEMKU

PLOCHA POZEMKU 2643,00
HZP zastavěná

plocha M2

počet

nadz.

podlaží

HPP hrubá podlažní

plocha

zatravněné

střechy

20% 50% popínavá
zeleň v
pásu min
0.5 m šířky
m2

100% 600% započítatelná

zeleň m2 z

hlediska KZ
objekt A 252,00 3,50 882,00 193,00 38,60 30,00 30,00 180,00
objekt B 391,00 4,50 1759,50 380,00 76,00 30,00 30,00 180,00
objekt C 208,00 3,50 728,00 200,00 40,00 30,00 30,00 180,00
objekt D 0,00 0,00 0,00
objekt E 0,00 0,00 0,00
objekt F 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00
CELKEM OBJEKTY 851,00 3369,50 773,00 154,60 60,00 540,00 1527,60
FUNKČNÍ PLOCHA 3369,50

podzemní stavba celkem 1916,00 mocnost zeminy

0,3-0,9m

mocnost zeminy 1m 20% 50% započitatelná
zastavěná ploch
z hlediska KZ

podzemní stavba mimo podzemní
stavbu pod nadzemními objekty
celkem

1065,00 1065,00 213,00 0,00 213,00

cesty zadlážděné (plocha mimo
podzemní stavbu)

191,00

parkové cesty - nezpevněná plocha 400,00
dlažba s prorostlou travní plochou 0,00 0,00
stromy ve zpevněných plochách 35,00 17,50

povoleno koeficienty dle ÚP - kódu míry využití území
KOEFICIENTY MÍRY VYUŽITÍ výsledek výpočtu musí být del kat. A B C D E F G H
KPP koeficient podlažních

ploch
1,27 menší než: 0,20 0,30 0,50 0,80 1,10

KZ koeficient zeleně 0,72 větší než: 0,65-0,8 0,5-0,75 0,3-0,55 0,35-0,55 0,15-0,35
PNP podlažnost KPP/KZP 3,96 menší než: 1až2 1až3+ 1až3+ od2až 5+ od 3 do 4

KZP koeficient zastavěné

plochy KPP/

podlažnost

0,32 v rozsahu od do 0,2 až 0,1 0,3 až 0,1 0,5až 0,17 0,4až0,16 0,55-0,22

PŘÍLOHA: výpočet míry využi   pozemku


