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ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE



PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1



4. INFORMACE O DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVK  NA VÝSTAVBU: 

Projektová dokumentace je ešena v souladu se Zákonem .183/2006 Sb. o územním 
plánovaní a stavebním ádu (stavební zákon) a jeho provád cími vyhláškami. 

5. STATICKÉ ÚDAJE 

Celková plocha pozemku:    2100,0 m2

Zastav ná plocha pozemku:   850,00 m2

Komunikace a zpevn né plochy:  705,00 m2

Plochy zelen :     550,00 m2

Typ zástavby: bytový d m se službami 
Po et podlaží: 1 podzemní podlaží 

   3 nadzemní podlaží 
Po et byt : 19 bytových jednotek , 12 byt  velikosti 1+kk 
        7 byt  velikosti  2+kk 

B. SITUACE STAVBY 

Sou ástí výkresové dokumentace je situace širších vztah  v m ítku 1:5000. Dále je k dispozici 
koordina ní situace v m ítku 1:500, kde je vyzna en vjezd do garáže pomocí rampy a vstupy 
do objektu. 

C. DOKUMENTACE STAVBY 

C.1. POZEMNÍ STAVBY 

1.1. Ú EL OBJEKTU 

Ú elem stavby je zajistit kvalitní bydlení pro obyvatele domu. Jak kvalitní bydlení, tak pot ebné
denní služby. Byty jsou ešeny jako 2+kk a 1+kk a jsou ešeny jako bezbariérové, pro osoby se 
sníženou schopností pohybu a orientace. V bytových domech se nachází výtah pro snadný 
p ístup do jednotlivých byt .

1.2. ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBN  TECHNICKÉ EŠENÍ

Stavba je umíst na v centru Starého Proseku na nároží ulic Na Vyhlídce a U Proseckého 
kostela. D m je na jihovýchodní stran  parcely umíst n tém  k hranici pozemku, tak aby jasn
definoval hranici nám stí. Bytové domy jsou ustoupeny sm rem do zahrady, tak aby p ed nimi 
vznikl klidový prostor. Vzhledem k okolnímu m ítku zástavby je objekt rozd len na t i funk ní
ásti. Z pohledu ze zahrady je objekt propojen pavla í. Prost ední objekt slouží denním 

pot ebám obyvatel a širší ve ejnosti, dva p iléhající objekty jsou ur eny k bydlení. Výška 
bytových dom  nep evyšuje okolní zástavbu. Prost ední budova mírn  p evyšuje okolní 
zástavbu, jako taková vyhlídka. Jako materiálové ešení bytových dom  jsem zvolila d evené
obkladní lat , mezi kterými jsou mezery. Podobn  jsou ešeny i pavla e, které jsou otev ené
a po obvodu je rošt z d ev ných sloupk . Sloupky jsou n kde umíst ny hust ji, n kde id eji. 

D evo jsem zvolila, protože je to p írodní a velice p íjemný materiál. Prost ední budova má 
fasádu, také prov trávanou, ale obklad není d ev ný, ale je použit m d ný plech. 

St echa celého objektu je navržena jako plochá, nepochozí.  Na st eše je navržen ka írek,
nebo m že být ešena jako zelená s extenzivní zelení. Nosnou konstrukci objektu tvo í ŽB 
sloupy, nebo st ny. Obvodové st ny budou vystav ny z tradi ních zdících materiál  systému 
Porotherm s vn jším prov trávaným zateplovacím systémem v tl. 150 mm. Místo pro popelnice 
je navrženo z vnit ní strany u bytového domu. 

Architektonický výraz stavby vychází z použitých konstrukcí a materiál . V architektonickém 
detailu je objekt ešen s ohledem na, tvar parcely, okolní zástavbu a podmínky regula ního
plánu pro danou lokalitu.  

1.3. DISPOZI NÍ A FUNK NÍ USPO ÁDÁNÍ 

Dispozi ní ešení vychází z umíst ní objektu na parcele a z orientace ke sv tovým stranám. 
V podsklepené ásti se nachází garáže a technické místnosti, také dílna na domácí práce. 
Vedle vjezdu do garáže je prostor, který m že být využit jako p íležitostné parkovací stání. 
Z garáže se obyvatelé domu dostanou po schodišti nebo výtahem do všech nadzemních 
objekt .

V prost edním objektu se nachází denní služby pro obyvatele a pro širokou ve ejnost. V prvním 
nadzemním podlaží tohoto objektu se nachází kavárna. Vstup do kavárny je p ímo z nám stí
nebo z ulice Na Vyhlídce. Vstup pro zam stnance a zásobování je navržen ze zadní ásti
objektu. V letních m sících je možnost využít p edzahrádku p ímo na nám stí. Druhé 
nadzemní podlaží je áste n  ur eno pro obyvatele domu, kde mají spole nou klubovnu, 
po íta e a ítárnu. ást tohoto podlaží je využita pro kosmetický salon, kde se m že
provozovat kade nictví, pedikúra, kosmetika a masáže. Do spole ných prostor se obyvatelé 
byt  dostanou bu  to po schodišti v tomto objektu, nebo z pavla e v úrovni druhého 
nadzemního podlaží. V t etím nadzemním podlaží je navržena menší t locvi na, která m že
být využita k rehabilitacím k cvi ení s mí i, jízd  na rotopedu, nebo cvi ení aerobiku.

Oba dva postraní objekty jsou ur eny k bydlení. V podzemí jednoho objektu se nacházejí 
garáže, V podzemí druhého bytového domu jsou navrženy sklepy, prostor pro TZB a spole né
prostory pro domácí práce a dovednosti obyvatel. Oba objekty jsou ze strany zahrady 
propojeny pavla í, pro snadný pohyb obyvatel domu. Celkem je zde navrženo 19 byt . V tšina
byt  má bezbariérové ešení, ostatní byty lze na bezbariérové také upravit. Byty jsou ešeny
jako 2+kk nebo 1+kk. Vstupy do jednotlivých byt  jsou z otev ené pavla e p es verandu do 
prostoru p edsín . Obytné prostory jsou orientovány na jih a na západ. Každý byt má 
otev enou lodžii p ístupnou z obytného prostoru. Všechny obytné místnosti spl ují podmínku 
na oslun ní. 

1.4. TECHNICKÉ A KONSTRUK NÍ EŠENÍ, POŽADOVANÁ ŽIVOTNOST 

1.4.1. ZALOŽENÍ STAVBY: 

Zemní práce 
P ed zahájením vlastních výkopových prací pro základové pasy bude sejmuta ornice na celé 
ploše domu v tlouš ce 0,20 m. Ornice bude skladována na parcele stavebníka v její zadní ásti.



Mimo vlastní výkopové práce pro základové pasy bude proveden výkop pro drenáž kolem 
stavby pro odvedení povrchových a prosáklých vod. 

Základy 
Založení stavby bude na základových pasech v nezámrzné hloubce. Základové pasy budou 
vytvo eny z betonové sm si. Po základech se klade vyrovnávací násyp, ten je tvo en ze 
št rkopísku v tlouš ce 100 mm. Na n ho bude vytvo ena podkladní deska z betonu B 20 
s vloženou KARI sítí p i spodním povrchu. Na podkladní betonovou desku bude dle návrhu 
položena izolace proti zemní vlhkosti a radonu. 

1.4.2. KONSTRUK NÍ SYSTÉM: 
Konstruk ní systém je navržen jako skeletový. Vyskytují se zde jednosm rn  i obousm rn
pnuté desky. Podrobný konstruk ní systém je v p íloze výkres .
Nosné konstrukce jsou tvo eny z cihelných blok  systému Porotherm, stropy tvo í
železobetonové desky. 

SVISLÉ KONSTRUKCE 
Svislé st ny rodinného domu jsou navrženy z cihelných blok  systému Porotherm P+D  250 
mm s vn jším prov trávaným zateplením deskami ze Styrothermu v tlouš ce 150 mm. D lící
p í ky a vnit ní st ny budou ve všech podlaží ze stejného systému. 

VODOROVNÉ KONSTRUKCE 
Stropní konstrukce jsou navrženy z železobetonu jako jednosm rn  nebo obousm rn

pnuté. Nejv tší rozpon desek je 7,5 m, tlouš ka desek je navržena 250 mm. V prostoru lodžií je 
menší rozpon, tlouš ka desek je navržen menší 150 mm. Tepelnou izolací se vyrovná výška 
kv li bezbariérovému p ístupu na lodžii. 

SKLADBY KONSTRUKCÍ : vrstvy azeny od interiéru 

S1: PODLAHA LODŽIE 
- VC omítka
- Minerální vlna protipožární
- Nosná ŽB deska tl. 150 mm
- Spádový klín tl.max 30 mm, spád 3 %
- Pojistná hydroizolace
- Tepelná izolace Styrotherm tl. 150 mm 
- Hydroizolace z m k . PVC tl. 1,5 mm 
- Podkladní lat  z kompozit materiálu 
- D ev ná palubová podlaha tl. 18 mm 

S2: PODZEMNÍ OBVODOVÁ ST NA 
- vnit ní povrchová úprava 
- ŽB st na tl. 250 mm
- XPS tl. 100 mm
- Nopová fólie
- Geotextílie
- Zásyp z odt žené zeminy
- Rostlý terén

S3: PODLAHA NA ZEMIN  V GARÁŽI 
- Povrchová protiskluzová úprava 
- Roznášecí pojezdová vrstva 
- Hydroizolace odolná v tahu 
- Betonová mazanina ur ena pro pojezd automobil , tl.100 mm 
- Hydroizolace 
- ŽB deska tl. 150 mm 
- Podkladní prostý beton tl. 70 mm 
- Št rkopískový podsyp tl. 100 mm 
- Geotextílie 
- Zásyp z odt žené zeminy 
- Rostlý terén 

S4: PODLAHA V INTERIÉRU 
- D ev ná podlaha z prken / keramická dlažba 
- Pružná podložka Mirelon 
- Sádrovláknitá deska Farmacel 2x18mm 
- Kro ejová izolace Isover tl. 80 mm 
- Nosná ŽB deska tl. 250 mm 
- VC omítka 

S5: OBVODOVÁ ST NA 
- VC omítka 
- ŽB sloup / výpl ové zdivo tl. 250 mm 
- KZS Styrotherm tl. 150 mm 
- Výztužná tkanina s lepidlem 
- Povrchová úprava 
- Vzduchová mezera s vodorovnými lat mi z kompozit materiálu 60/40 mm 
- Sí  proti vlétání pták
- Svislé d ev né lat  50/80 mm 
-

S6: SKLADBA ST ECHY
- VC omítka 
- ŽB nosná deska 
- Parozábrana 
- Tepelná izolace Styrotherm tl. 150 mm 
- Spádová vrstva z keramzit betonu tl. 200/60 mm, spád 2% 
- Geotextílie 
- Hydroizolace z m k eného PVC 1,5 mm 
- Geotextílie 
- Ka írek tl. 100 mm 



1.5. POŽÁRNÍ BEZPE NOST

Stavebn  se jedná o novostavbu bytových dom  a služeb, které jsou podsklepeny a mají t i
nadzemní podlaží. Požární výška bytových dom  je 7,5m. Požární výška st ení budovy se 
službami je 8,0m. 

POŽÁRNÍ ÚSEKY 
V prvním bytovém dom  tvo í každý byt samostatný požární úsek – po et byt  10, další 
samostatný požární úsek tvo í garáž.
V druhém bytovém dom  tvo í také každý byt jeden požární úsek – po et byt  9. V podzemí se 
nachází místnost pro domácí práce, která tvo í samostatný požární úsek a sklepy a technická 
místnost tvo í druhý požární úsek. 
Únikové cesty v objektu jsou ešeny jako nechrán né. V celém objektu jsou navržena t i
úniková schodišt . Pavla e tvo í nechrán né únikové cesty.

POŽÁRNÍ VODA 
Pro vn jší požární vodu je požadován p ívod potrubí DN 80. 

1.6. TEPELN  TECHNICKÉ VLASTNOSTI KONSTRUKCÍ A VÝPLNÍ OTVOR

Okenní otvory a prosklené st ny s dve mi - kovová okna v erném odstínu s tepeln  izola ními
dvojskly. Maximální sou initel prostupu tepla Rám + sklo k = 1,4 W/m2K. P edpokládaná 
skladba skel: 4-16-4, s plastovým ráme kem Swisspacer V 2. 

Vstupní dve e budou obdobné konstrukce. Posuvné st ny budou provedeny s kováním ROTO. 
Dve ní otvory v interiéru - typická hladká d ev ná k ídla, do obložkové dýhované zárubn .

Navržené ešení spl uje požadavky na tepelný odpor konstrukcí. V p íloze je tepeln  technické 
posouzení obvodové st ny. Tepelné izolace st n, st ech a podlah p ilehlých k terénu jsou 
navrženy dle požadavk SN 73054-2002.

P edpokládané hodnoty: Un - normová hodnota doporu ená, Up – vypo ítaná hodnota 
Obvodový pláš  nosné konstrukce:   Un = 0.25 W/M2K

Up = 0.23 W/M2K
Plochá st echa: Un = 0.16 W/M2K

Up = 0.16 W/M2K

Z výše uvedených hodnot vyplývá, že konstrukce spl ují doporu ené hodnoty, takže je d m
oproti sou asným tepeln  technickým normám je nadstandardn  zateplen. To se p ízniv
projeví na energetické náro nosti domu. 

1.7. TECHNICKÁ PROST EDÍ BUDOV 

1.7.1. VYTÁP NÍ

NAPOJENÍ OBJEKTU: 
Objekt je napojen na nízkotlaký rozvod zemního plynu, který je z ocelových bezešvých trubek 
DN 150 spojovaných sva ováním a opat ených protikorozní ochranou. Rozvod je veden 800 
mm pod terénem. 

P ípojka zemního plynu je z ocelových bezešvých trubek DN 60 spojovaných sva ováním
vedena ve spádu 10% sm rem od objektu k uli nímu adu a ve vzdálenosti 700 mm od 
vodovodní p ípojky. P ípojka prochází do objektu v ocelové chráni ce a ve výšce 1,4m nad 
terénem je umíst n hlavní uzáv r plynu s kulovým kohoutem o jmenovité sv tlosti 60 mm. Vše 
je umíst no v uzamykatelné plechové sk ínce.

ZDROJ TEPLA 
Vytáp ní je ešeno pomocí centrálního teplovodního vytáp ní. Objekt je napojen na centrální 
teplovodní sí , pot ebné za ízení je umíst no v technické místnosti v podsklepené ásti domu. 
Nebo m že být zdrojem tepla plynový kotel, který by byl umíst n v technické místnosti 
v podsklepené ásti domu. Dimenze kotle se ur í pomocí výpo tu. Kotel by byl napojen na 
kou ovod. Kou ovody by byly umíst ny na fasád  bytových dom . Pr duch je vyveden 1 m nad 
atiku st echy. P ívod erstvého vzduchu do místnosti je zajišt n v trací m ížkou v obvodové 
st n .

OTOPNÉ PLOCHY 
Pro jednotlivé prostory byla zvolena individuální otopná t lesa. V obytných prostorech jsou to 
desková t lesa. V koupelnách otopné žeb íky.

1.7.2. VODOVOD 

Projekt eší novostavbu objektu z hlediska zásobování objektu pitnou vodou, k dispozici je 
ve ejný vodovodní ad, který je z trub MDPE DN 100. 

P ÍPOJKA
Vodovodní p ípojka bude provedena z trub LDPE DN65, vedena v hloubce minimáln  1500 
mm pod terénem, na vodovodní p ípojce bude osazena vodovodní šachta ve vzdálenosti 1 m 
od obvodové zdi, kde bude umíst na vodom rná sestava s hlavním uzáv rem vody. 

VNIT NÍ ROZVODY 
Studená voda - rozvod studené vody bude z trub VPE. Od vodovodní šachty je vedena 
do objektu v zemi minimáln  1500 mm pod zemí, v objektu je svedena ke zdi chodby 
a vytažena nahoru pro usazení hlavního uzáv ru objektu a dále svedena do podlahy, kde je 
rozvedena ke svislým stoupacím potrubím. Uzavírací a vypoušt cí ventil je umíst n dole 
na stoupacím potrubí, nebo v šacht  v podlaze a je k nim umožn n  p ístup. V každém byt  je 
vedena odbo ka od stoupacího potrubí, kde je osazen uzáv r a bytový vodom r, dále je 
rozvod v bytech veden k za izovacím p edm t m.

Teplá voda - teplá voda je pro objekt p ipravována centráln  v zásobníku teplé vody, který je 
umíst n v technické místnosti, odtud je svedena potrubím z trub VPE do podlahy a vedena 



k jednotlivým stoupacím potrubím. Uzavírací a vypoušt cí ventil je umíst n dole na stoupacím 
potrubí, nebo v šacht  v podlaze a je k nim umožn n p ístup. Dále je teplá voda rozvedena 
k jednotlivým za izovacím p edm t m. V bytech, kde je kuchyn  p íliš vzdálena od stoupacího 
potrubí, je dodávka teplé vody ešena lokáln  pomocí elektrického pr tokového oh íva e
umíst ného nad kuchy ským d ezem. 

Cirkulace - cirkula ní potrubí je vedeno od zásobníku teplé vody v podlaze k jednotlivým 
stoupacím potrubím, kde je propojeno s rozvodem teplé vody. Cirkulace teplé vody je 
zajiš ována erpadlem umíst ným v technické místnosti. 

Požární rozvod - požární rozvod je ešen odbo kou od rozvodu studené vody, na stoupacím 
potrubí je umíst n vypoušt cí ventil s uzavíracím ventilem. V každém pat e je umíst n
nást nný hydrant. 

POTRUBÍ 
Jednotlivá dimenze potrubí se musí zjistit výpo tem.

1.7.3. KANALIZACE 

Vn jší kanaliza ní ad je rozd len na deš ovou a splaškovou stokovou sí . Deš ová stoka je 
profilu DN600 a splašková stoka DN300. Odvod splaškových vod ze za izovacích p edm t  do 
splaškové stokové sít  a odvodn ní ploché st echy a lodžií do deš ové sít .

KANALIZA NÍ P ÍPOJKA
Splašková kanalizace je ešena pro objekt samostatn . Bude napojena do splaškové stokové 
sít , která vede v obslužné komunikaci. Splašková stoka je provedena z kameniny DN 300, 
p ípojka bude napojena do p edem p ipravené odbo ky. Provedena bude z trub DN 125 ve 
spádu 2 %. Bude uložena v požadovaném sklonu do pískového lože. Zásyp bude po vrstvách 
zhutn n. V objektu musí být umíst na revizní šachta. 

Deš ová voda bude odvád na ze st echy pomocí trub do deš ové kanalizace, ta bude 
napojena do deš ové stoky p ed objektem. Deš ová stoka je z PVC DN 600, p ípojka bude 
napojena do p edem p ipravené odbo ky. Bude provedena z trub PVC, ve spádu 1,5%. Bude 
uložena do pískového lože a obsypána jemn  zrnitým zásypem. Zásyp bude po vrstvách 
zhutn n.

DOMOVNÍ KANALIZACE 
1. Splašková voda 

Ležaté svody 
Vnit ní kanalizace je vedena pod podlahou. Ležatá vnit ní i vn jší kanalizace bude provedena 
z PVC trub – KG systém, v dimenzích 110 - 150, ve spádu 2%. P echod mezi svislým 
a ležatým potrubím bude tvo en patním kolenem. Ležatý svod vnit ní kanalizace je veden pod 
podlahou k svislému odpadu. Ležatá vnit ní kanalizace bude provedena z PVC trub DN150 
mm. P echod mezi svislým a ležatým potrubím je proveden koleny o úhlu 45°·   

Stoupací potrubí bude provedené z PVC trub DN110 a bude vedeno v instala ní šacht . Svislý 
odpad bude odv trán na st echu, na konci musí být osazena v trací hlavice. Na odpadech 
v podzemním podlaží budou osazeny istící kusy na každém stoupacím potrubí. 

P ipojovací potrubí 
Bude provedeno z trub PVC v DN 32 – 125, dle výpo tu. Potrubí bude vedeno ve sklonu 
min.3%. Potrubí bude vedeno p edst rách nebo v drážkách ve zdi. 

Za izovací p edm ty
Budou keramické nebo smaltové.  Automatické pra ky budou napojeny p es pra kový sifon 
(sdružený s pra kovým ventilem). A my ky se osadí se sifonem s vývodem pro my ku.

2. Deš ová voda 
Deš ová voda z ploché st echy a z lodžií bude odvád na do vnit ních svod . Lodžie jsou 
odvodn ny do svodného potrubí, které vede za prov trávaným d ev ným oplášt ním.

1.7.4. ELEKT INA

SILNOPROUD
P ÍPOJKA
P ípojka je p ipojena p es p ípojkovou sk í  na ve ejný rozvod elekt iny s elektrom rem.
P ípojková sk í  je umíst na na hranici pozemku, s p ístupem k elektrom ru.

VNIT NÍ ROZVODY, ZA ÍZENÍ
V technické místnosti je umíst n hlavní domovní rozvad  s jisti i a patrovou rozvodnicí. 
Z rozvodné sk ín  jsou vedeny všechny sv telné i zásuvkové obvody. Na jeden sv telný i
zásuvkový obvod je možno p ipojit max. 10 svítidel i zásuvek. Pro pra ku v podzemí a pro 
my ku musí být veden speciální samostatn  jišt ný obvod. Zásuvky v koupelnách musí být 
osazeny p es proudovou chráni ku. 

ZÁV R
Projekt p edpokládá, že realizace rozvod  bude provád na autorizovanou firmou a bude se 
ídit platnými p edpisy a technologickými p edpisy jednotlivých výrobc . Bude dbáno na 

bezpe nost práce. 

1.7.5. PLYNOVOD 

ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 
Objekt m že být napojen na st edotlaký ad ve ejného plynovodu, který je proveden z oceli. 
V tomto p ípad  by se museli umístit komíny na fasádu bytových dom .

PLYNOVÁ P ÍPOJKA
P ípojka zemního plynu by byla z ocelových bezešvých trubek DN 60 spojovaných sva ováním 
vedena ve spádu 10% sm rem od objektu k uli nímu adu a ve vzdálenosti 700 mm od 
vodovodní p ípojky. P ípojka by procházela do objektu v ocelové chráni ce a ve výšce 1,4m 
nad terénem je umíst n hlavní uzáv r plynu s kulovým kohoutem o jmenovité sv tlosti 60 mm.
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KOSTEL SVATÉHO VÁCLAVA

PARK PŘÁTELSTVÍ

PROSECKÉ SKÁLY

METRO - PROSEK

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

OBCHODNÍ CENTRUM, LÉKÁRNAVYSO
ČAN

SKÁ

LIT
OMĚŘICKÁ

MĚSTSKÁ POLICIE

BUS - PROSECKÁ

ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLA

BUS - STARÝ PROSEK

PARKOVIŠTĚ

MATEŘSKÁ ŠKOLA

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

VYSOČANSKÁ

PROSECKÁ

BUS - NAD JETELKOU

HOSTINEC

RESTAURACE ZLATÉ SELE

OBI - DŮM A ZAHRADA

NÁDRAŽÍ - VYSOČANY

NA VYHLÍDCE
U PROSECKÉ ŠKOLY

BOBOVÁ DRÁHA

PĚŠÍ PROMENÁDA, NÁMĚSTÍ

2



SITUACE OBJEKTU - M 1:500 3

U
P
R
O

S
E
C
K
É
H

O
K
O

S
T
E
LA

NA VYHLÍDCE

N
A

PR
O

S
EK

U

U
M

ATEŘ
S
K
É

Š
K
O

LK
Y

0 10 20

VSTUP Z NÁMĚSTÍ

VSTUP Z ULICE

VJEZD DO
GARÁŽE



0 1 5 10 PŮDORYS 1.PP - M 1:150 4



0 1 5 10 PŮDORYS 1.NP - M 1:150 5



0 1 5 10 PŮDORYS 2.NP - M 1:150 6



0 1 5 10 PŮDORYS 3.NP - M 1:150 7



0 1 5 10 PŮDORYS STŘECHA, 4.NP - M 1:150 8



KONSTRUKČNÍ SCHÉMA OBJEKTU 9
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0 1 5 10 ŘEZ A2 - M 1:150 10



0 1 5 10 ŘEZOPOHLEDY A1 B1 - M 1:200 11



0   1                5                   10 POHLED VÝCHODNÍ A ZÁPADNÍ - M 1:200 12



0   1                5                   10 POHLED JIŽNÍ A SEVERNÍ - M 1:200 13



DETAIL SPODNÍ STAVBY - M 1:20 14



DETAIL ATIKY - M 1:20 15DETAIL LODŽIE - M 1:10



VIZUALIZACE - POHLED Z PAVLAČE



VIZUALIZACE - POHLED Z ULICE U PROSECKÉHO KOSTELA



VIZUALIZACE - POHLED Z NÁMĚSTÍ



VIZUALIZACE



VIZUALIZACE - Z ULICE NA VYHLÍDCE



VIZUALIZACE - KAVÁRNA, BYT A SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST


	DP_Veronika Kutilová_Senior Cohousing.pdf
	00 _TITULNÍ STRANA.pdf
	00_OBSAH.pdf
	00_ZADÁNÍ.pdf
	01_PRŮVODNÍ ZPRÁVA.pdf
	01_PRŮVODNÍ ZPRÁVA.pdf
	PRUVODNÍ ZPRÁVA.pdf

	02_ŠIRŠÍ VZTAHY.pdf
	03_SITUACE.pdf
	04_PŮDORYS 1PP.pdf
	05_PŮDORYS_1 NP.pdf
	06_PŮDORYS 2 NP.pdf
	07_PŮDORYS_3 NP.pdf
	08_PŮDORYS STŘECHA 4 NP.pdf
	09_KONSTRUKČNÍ SCHÉMA.pdf
	10_REZ A2.pdf
	11_ŘEZOPOHLEDY.pdf
	12_POHLED VÝCHODNÍ A ZÁPADNÍ.pdf
	13 POHLED JIŽNÍ A SEVERNÍ.pdf
	14_DETAIL SPODNÍ STAVBY.pdf
	15_DETAIL ATIKA A LODŽIE.pdf
	16_VIZUALIZACE_01.pdf
	16_VIZUALIZACE_02.pdf
	16_VIZUALIZACE_03.pdf
	16_VIZUALIZACE_04.pdf

	16_vizualizace_05.pdf
	16_vizualizace_06.pdf

