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ZADÁNÍ

Cílem diplomové práce je návrh obytného souboru se slu bami a vybaveností v Kutné Hoře v městské ásti
ip í, v lokalitě podél ulic Bene ova, Sportovců a Sběrná. Diplomová práce bude zaměřena na vytvoření

maloměstského bydlení, reflektujícího aktuální potřeby města. Práce by měla vytvořit novou funk ní
urbanistickou strukturu nesourodého bloku s ohledem na nalezení jeho optimálního lenění v kontextu
obrazu místa. Návrh ře ení tématu maloměstského bydlení bude detailněji dokumentován na vybrané ásti
souboru.
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ANALÝZA

Ře ená lokalita se nachází na spojnici západní a východní ásti města při hlavní ulici Bene ova, která spojuje
městské jádro a klá ter v Sedlci. Svým ji ním okrajem navazuje na souvislou městskou zástavbu, v
severozápadní ásti postupně přechází do volné krajiny. Severovýchodní ást pozemku sousedí se sídli těm

ip í, které je nejlidnatěj í oblastí v Kutné Hoře a těsně sousedí s roztrou enou zástavbou rodinných domů.
Pozemek parcely je rovinatý, mírně se zvedající v severní ásti. Poloha parcely je v rámci města výjime ná a
velice výhodná, neboť je umístěna centrálně v Kutné Hoře.

Kutná Hora má bohatou historickou minulost sahající a do středověku. V dobách, kdy se zde v dolech tě ilo
stříbro, vedla dne ní ulicí Sportovců havířská stezka do hlavní oblasti tě by  na Kaňk. Dodnes je stopa této cesty
zřejmá a znatelná. Pravděpodobně na místě ře ené lokality bývala kdysi havířská kolonie. V těsné blízkosti
parcely se nachází Lorecký pivovar, dnes ji mimo provoz. Je zde také návesní rybník, několik starých stavení a
tovární vila pahovka. Při ji ním okraji parcely se nachází budova státního okresního archivu, dříve továrna na
cukrovinky Lidka. Ře ené území také le í na dřívěj í spojnici historického centra a Sedleckého klá tera. Jedná se
tedy o lokalitu na kři ovatce dvou historických cest. Roku 1995 byla Kutná Hora zapsána na seznam UNESCO.

Parcela svou ji ní ástí těsně přiléhá k ulici Bene ova, která je v územním plánu vedená jako silnice I. třídy, v
její blízkosti dosahují hlukové hladiny a 70 dB, proto není vhodná pro bydlení. Ulice Sběrná a Sportovců jsou
místní komunikace. V docházkové vzdálenosti (cca 5 min) směrem do historického centra se nachází
autobusové nádra í. Ulicí Sběrná prochází jedna z linek městské hromadné dopravy, zastávka se nachází na
východním okraji ře eného pozemku.

V sou asné době se na parcele nachází několik staveb, s kterými se dále v návrhu nepo ítá. V severovýchodním
cípu pozemku je umístěn Penny market s rozsáhlým parkovi těm, tento objekt zabírá velice cennou parcelu s
výhledem na historické centrum města. V blízkém okolí se nachází několik mo ností pro ka dodenní nákupy
(Billa, Albert a plánované obchodní centrum), při ulici Bene ova mů ou také vzniknout komer ní plochy pro
drobný prodej nebo samoobsluhu. Proto se tento Penny market ru í. Objekt pneuservisu se také ru í, vzhledem
k tomu, e jeho provoz není vhodný v městské zástavbě a na uvolněné parcele vzniknou bytové domy. V severní
ásti lokality se nachází stávající objekty zahradnictví s rozsáhlými skleníky. V návrhu se zachovává jedna třetina

těchto skleníků, které jsou stále v provozu a fungují.
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V okolí ře ené lokality najdeme kompletní veřejnou vybavenost v dostupnosti pě ích. V pásu mezi historickým
centrem a ře eným územím se nacházejí koly v ech stupňů, několik mateřských kol a základní uměleckou
kolu a vy í odborná kola. V docházkové vzdálenosti se nachází i síť sociálních slu eb. V budoucnu je

plánována obnova Loreckého pivovaru na kulturní centrum s mo ností pořádat různé hudební akce a festivaly.
V místě stávajícího autobusového nádra í vznikne nová městská knihovna. Jihovýchodně směrem od ře ené
parcely má v místě stávajících průmyslových areálů vzniknout obchodní centrum.
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Parcela je z hlediska své polohy ve městě velice vhodná pro bydlení. Je zde dostatek příle itostí pro trávení
volného asu jak ve městě, tak v přírodě. Území je také dostate ně dopravně obslou eno a napojeno na
stávající dopravní strukturu města. V budoucnu se směrem k lokalitě kolem ulice Bene ova bude roz iřovat
městské centrum (knihovna, kultura, vzdělávání)

Hlavní důraz je kladen na jednoduchost bydlení, které je ú elné a funk ní. Vzhledem k ekonomické situaci
obyvatel města a velké nezaměstnanosti by měly být byty cenově dostupné, proto jsou zde navr eny
předev ím men í byty a nepodsklepené domy z méně finan ně náro ných konstrukcí. V ře eném území se
nabízí několik typů bydlení, co umo ňuje sou ití různorodých sociálních skupin.

V jihovýchodní ásti pozemku a směrem do nově vzniklého náměstí se nacházejí bytové domy. V rámci
diplomové práce jsou podrobněji ře ené domy na severním okraji náměstí. Tyto domy jsou pavla ového typu.
Oba domy jsou čtyřpodla ní s podkrovím a sedlovou střechou. Hlavní vstup do domu je z náměstí, zde je také
v parteru umístěn prostor k pronájmu a spole ná klubovna pro obyvatele domu, která mů e být rovně
pronajímána k různým aktivitám. Ze severní strany domu je umo něno kryté parkování pro obyvatele. Pavla
je také umístěna na severní straně domu a jsou z ní přímé vstupy do bytů. V domě se nachází celkem 15
bytových jednotek (6x byt o dispozici 2+kk, 2x byt o dispozici 3+kk a 1+kk a 5x podkrovní studio).
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URBANISTICKÉ ŘE ENÍŠ

Vzhledem k tomu, e ře ené území se nachází mezi několika různými typy zástavby, nelze přímo navázat na
jeden z nich. Východní ást sousedí s vý kovou zástavbou sídli tě, severovýchodní ást navazuje na zástavbu
rodinných domů, severozápadní kout postupně přechází do krajiny a ze západní strany přiléhá k lokalitě
historická zástavba okolí bývalého pivovaru. Ji ní okraj pozemku je oddělen od blokové zástavby a rodinných
domů ru nou silnicí.

Nově navrhovaná struktura je, vzhledem ke své poloze v roz ířeném centru města, hustá a koncentrovaná.
Zároveň nabízí komfort předměstských domů, jako jsou zahrádky, klidné ulice a dostatek zeleně.
V ře eném území jsou pou ity tyři typy domů - bytové domy, řadové domy, „výměnky“ a polyfunk ní domy.
Uli ní síť je tvořena obytnými ulicemi, které navazují na stávající strukturu a doplňují chybějící propojení
východ - západ.

V ji ní ásti ře ené parcely při ulici Bene ova jsou umístěny polyfunk ní domy, které navazují na stávající
strukturu zapo até řady domů. Po ítá se s vyu itím pro administrativu a komer ní plochy. Tyto domy nejsou
dále předmětem ře ení diplomové práce.
Hlavní vstup do lokality je kolem budovy archivu, kde se nachází malé náměstí. Důle itým prvkem náměstí je
malý stávající rybní ek s parkovou úpravou, který nabízí prostor pro odpo inek místních obyvatel. Na prostor
náměstí navazuje také dětské hři tě. Tímto náměstím prochází nová ulice, která propojuje západní a východní
ást parcely. Do této ulice, předev ím v její ásti, která sousedí se sídli těm, jsou orientovány nové bytové

domy.
Nově navr ená struktura je bloková, velikost bloku koresponduje s velikostí bloků v okolí. Hlavní vstupy do
domů jsou orientovány do obytné ulice, směrem do vnitrobloku se nacházejí soukromé a klidové ásti domů.
V prostoru dvora je dal í typ drobné zástavby „výměnky“, která vytváří místo pro setkání obyvatel bloku.
Tyto „výměnky“ tvoří spole nou jednotku s řadovými domy a je mo né je vyu ít pro bydlení dal ích lenů
domácnosti, případně k pronájmu nebo podnikání. Novela Ob anského zákoníku, která bude platná od roku
2014, po ítá s právní úpravou tohoto typu bydlení na „výměnku“.
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ARCHITEKTONICKÉ ŘE ENÍŠ

PRŮVODNÍ ZPRÁVA
Podkrovní studia jsou otevřená a do krovu s vlo eným patrem na spaní. V echny byty mají venkovní terasu.
Nosná konstrukce bytových domů je elezobetonová s klasickými zděnými vyzdívkami. Domy mají plechovou
střechu z titanzinku, bílou omítku a dřevěná okna. Zábradlí teras i pavla í je z jemně tónovaného skla.

Celková plocha pozemku 52 130 m
Zastavěná plocha 17 891,2 m

- nově navrhovaná 10 574,4 m
- stávající 7 316,8 m

Hustota zalidnění 90 ob/ha

Soukromé plochy (domy, zahrady, dvory) 33 014,6 m
Veřejné plochy (obytné ulice, zeleň) 19 114,7 m
Poměr veřejných ploch v území 36 %

Plocha ře eného území 37 567 m
KZP 0,28
KPP 0,68

Webové stránky města Kutná Hora www.mu.kutnahora.cz
Mapové podklady geoportal.cuzk.cz
www.archiweb.cz
Hnili ka Pavel - Sídelní ka e
Gehl Jan - Nové městské prostory
Mocová Alena - Veřejné prostory v nových obytných souborech
Analýzy pro ře ené území studentů ateliéru Kohout, Tichý
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V severní ásti parcely a v ásti, která navazuje na historickou zástavbu, se nacházejí řadové domy. Domy se li í
umístěným hlavního vstupu, který je buď přímo z ulice nebo z předprostoru, který vzniká mezi dvěma domy.
Řadové domy jsou dvoupodla ní, nepodsklepené s plochou střechou. V prvním nadzemním podla í je hlavní
obývací prostor s kuchyní, která je v dy orientována do obytné ulice, gará pro jedno vozidlo a zázemí domu. V
druhém nadzemním podla í se nacházejí tři lo nice a koupelna s WC.
Nosná konstrukce řadových domů je klasická zděná, stejně jako bytové domy mají bílou omítku v kombinaci s
cihelným obkladem a dřevěná okna.

„Výměnky“ přístupné ze dvorů bloků jsou jednopodla ní o dispozici 2+kk. Mají plochou střechu, cihelný obklad
a dřevěná okna. Jejich dispozice je upravena pro bezbariérové u ívání. S řadovým domem jsou spojeny
spole nou zahradou. Před hlavním vstupem je prostor pro sezení na zápra í a drobnou zeleň nebo záhonek.

V echny nově navr ené ulice jsou obytné. Předprostory domů nejsou od této ulice odděleny plotem, ale pouze
rozdílnou pou itou dla bou a drobnou zelení. V obytných ulicích je navr ena velkoformátová betonová dla ba,
která umo ňuje plynulý pohyb i cyklistům a bruslařům. Před domy je hrub í ulová dla ba men ího formátu. V
prostorech dvorů se neuva uje o bě ném pohybu vozidel a je zde navr en mlatový povrch, který opět na
zápra í „výměnků“ přechází v ulovou dla bu.
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BILANCE NÁVRHU

INFORMA NÍ ZDROJE
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STÁVAJÍCÍ DOMY

ŘEŠENÉ ÚZEMÍ

ŘEŠENÝ BLOK

V řešeném bloku se nacházejí dva bytové domy, jejichž dispozice je stejná, zrcadlově
otočená. Řadové domy jsou dvojího typu, liší se umístěním hlavního vstupu. Dispozice
“výměnků” je stejná.



POHLED NA RYBNÍK A AREÁL PIVOVARU POHLED SV CÍP PARCELY S PARKOVIŠTĚM PENNY MARKETU

POHLED NA STÁVAJÍCÍ HISTORICKOU ZÁSTAVBU, JEDEN Z PŘÍSTUPŮ DO LOKALITY POHLED NA CHRÁM SV. BARBORY

POHLED NA PARCELU POHLED NA PNEUSERVIS A SÍDLIŠTĚ

POHLED NA ULICI BENEŠOVA POHLED NA ARCHIV A MALÝ RYBNÍČEK

FOTODOKUMENTACE



PLÁNOVANÉ OBCH.
CENTRUM

(5 min)

SOUHRNNÁ ANALÝZA
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STRENGTHS -

_ UNESCO, bohatá kulturní tradice, turismus
_ výhodná poloha v rámci ČR (Praha - Hradec
Králové) i parcely ve městě (pěší dostupnost)
_ příjemné okolí, historická stopa místa (pivovar,
náves, rybník)
_ ÚP vymezuje plochy k bydlení i podnikání

SILNÉ STRÁNKY WEAKNESSES -

_ turisté se nezdr í dlouho, vět inou nepřespávají
_ chybí levněj í ubytování (hostel) a zábava, která by
lákala i dal í turisty
_ chybí nabídka cestovního ruchu pro v echny věkové
kategorie
_ špatné vlakové spojení do centra města
_ chybí silni ní okruh, průjezd dopravy centrem
_ málo obyvatel pracujících ve slu bách (více průmysl
a zemědělství)
_ nerostoucí průmyslové odvětví
_ chybí sociální pé e pro seniory
_ poloha v kotlině přináší časté inverze

SLABÉ STRÁNKY
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OPPORTUNITIES -

_ mo nost být prosperujícím městem střední
velikosti
_ při realizaci v ech záměrů - o ivení v oblasti
kolem ulice Benešova (kulturní akce v bývalém
pivovaru, knihovna, obchodní centrum)
_ docházková vzdálenost do 30 min po celém
městě (z řešené parcely)
_ mo nost vybudovat V restaurátorského
zaměření
_ mo nost vytvořit síť vzdělávacích institucí s
vazbou na místní podniky (zůstávání mladých
obyvatel v Kutné Hoře)
_ dostupné pracovní síly
_ meziměstská spolupráce Kolín- áslav-Kutná Hora
_ posun nových technických oborů ze západní
Evropy na východ (mo nost vyu ití)

PŘÍLEŽITOSTI
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THREATS -

_ druhá největší nezaměstnanost v kraji
_ odliv mladých a studovaných do vět ích měst
(Hradec Králové, Praha)
_ nízká kupní síla v oblasti nemovitostí
_ nárůst po tu seniorů
_ nestabilní podlo í pod vět inou města v důsledku
důlní tě by
_ s -

ří)
_ u mnoha objektů slo ité majetkoprávní vztahy -
chátrání objektů
_ daňová politika státu znevýhodňuje místa s většími
příjmy (Kutná Hora - příjmy z turismu)

HROZBY
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_ VÝSTAVBY MENŠÍCH A LEVNĚJŠÍCH BYTŮ / RODINNÝCH DOMŮ
_ ŘEŠENÍ OTÁZKY BYDLENÍ SENIORŮ
_ PROSTORY PRO DROBNÉ PODNIKÁNÍ

VELIKOST BLOKU, TYPICKÁ PRO DANOU LOKALITU

ZAHRADNICTVÍ, ZELEŇ

VÝŠKOVÁ ZÁSTAVBA

URBANISTICKY CENNÁ LOKALITA DLE ÚP

VÝHLED NA CHRÁM SV. BARBORY

NESOURODÁ ZÁSTAVBA

CHYBĚJÍCÍ PROPOJENÍ VÝCHOD - ZÁPAD

PLÁNOVANÁ MĚSTSKÁ KNIHOVNA

PLÁNOVANÝ DŮM PRO SENIORY

PLÁNOVANÁ REKONSTRUKCE PIVOVARU NA
KULTURNÍ CENTRUM

SHRNUTÍ ANALÝZY

Poloha parcely je v rámci města výjimečná, leží v pěší dostupnosti historického centra i
okolní přírody.
Při realizaci všech plánovaných záměrů se bude centrum města rozšiřovat směrem k řešené
lokalitě.
Ačkoli je ulice Benešova poměrně hlučná a nelze k ní orientovat bytovou zástavbu, severní
část parcely je pro bydlení vhodná. Při ulici Benešova mohou vzniknout komerční plochy
vhodné k pronájmu.

SWOT ANALÝZA



POLOHA MĚSTA

velmi výhodná
Město Kutná Hora se nachází ve východním cípu Středočeského kraje, je to hlavní město stejnojmenného okresu. Poloha města je výhodně umístěná na spojnici Prahy a Hradce Králové a mezi Kolínem a Čáslaví.
Celková poloha v rámci ČR je , protože leží téměř ve středu státu.
Samotné město se skládá z několika částí. Centrálně umístěné historické jádro obklopují novější části, postupně se rozvíjející nebo přičleněné ke Kutné Hoře.

KLÁŠTER SEDLEC

PIVOVAR
LOREC

CHRÁM SV. BARBORY

HLAVNÍ NÁDRAŽÍ

AUTOBUSOVÉ
NÁDRAŽÍ

NÁDRAŽÍ KH MĚSTO

SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ S VYZNAČENÍM DOPRAVNÍCH UZLŮ A HISTORICKÝCH MÍST

10 MINUT

20 MINUT

30 MINUT

KUTNÁ HORA

SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ

DOCHÁZKOVÁ
VZDÁLENOST PO KUTNÉ

HOŘE

OKOLÍ KUTNÉ HORY S
VYZNAČENÍM ŘEŠENÉ

LOKALITY



BENEŠOVA

BENEŠOVA

HISTORICKÉ PODKLADY

BENEŠOVA

NTK A ULICE TECHNICKÁ V DEJVICÍCH CHRÁM SV. BARBORY S JEZUITSKÝM SEMINÁŘEM

ZÁSTAVBA RODINNÝMI DOMKY SÍDLIŠTNÍ ZÁSTAVBA

ZASTAVĚNÍ PARCELY PŘI UMÍSTĚNÍ REÁLNÝCH OBJEKTŮ



STRUKTURA PRŮMĚRNÝCH MEZD OKRESU KUTNÁ HORA

VÝVOJ POČTU OBYVATEL MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ

PRŮMĚRNÝ VĚK OBYVATEL KUTNÉ HORY (1998-2002)

SHRNUTÍ

stárne
Z grafů a statistických dat je patrné, že populace Kutné Hory podléhá stejnému trendu jako
zbytek ČR a . Tento trend se bude patrně stále prohlubovat.
V posledních desetiletích významně narostly městské čtvrtě mimo historické jádro města, z
kterého také obyvatele odcházejí a jejich místa přebírají služby.
Z uvedeného grafu průměrných mezd je patrné, že nejsou příliš vysoké, tudíž i kupní síla,
především v oblasti nemovitostí, nebude velká.
V rámci strategického plánu města Kutná Hora se po ítá s dal ím pro
bytovou výstavbu, stejně tak pro výstavbu rodinných domů.

č š rozšiřováním ploch

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KUTNÉ HORY

PODPORA A ROZVOJ
ZAMĚSTNANOSTI

ROZVOJ
TURISTICKÉHO

PRŮMYSLU

DOPRAVNÍ A
TECHNICKÁ

INFRASTRUKTURA,
REZIDENČNÍ FUNKCE

BYTY - PRODEJ (kč/m2)

5 000 40 000 90 000

CÍL - PLOCHY PRO BYTOVÉ DOMY -
výsledek ankety mezi obyvateli

STATISTICKÁ DATA

CENOVÉ MAPY



ÚZEMNÍ PLÁN



SCHWARZPLAN SCHÉMA PROSTOR



PRAHA

PARDUBICE, KOLÍN, ČÁSLAV

VYSOČINA, D1

AUTOBUSOVÉ
NÁDRAŽÍ

VLAKOVÉ NÁDRAŽÍ
KUTNÁ HORA
MĚSTO

VLAKOVÉ
NÁDRAŽÍ
HLAVNÍ

VLAKOVÉ NÁDRAŽÍ SEDLEC

PLÁNOVANÝ OBCHVAT

SCHÉMA CELKOVÉHO DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ

HLAVNÍ KOMUNIKACE

MÍSTNÍ KOMUNIKACE

OBYTNÉ ULICE

PĚŠÍ CESTY

PODZEMNÍ PARKOVÁNÍ

PARKOVÁNÍ

AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA

HAVÍŘSKÁ STEZKA

CYKLOSTEZKA

AUTOBUSOVÉ
NÁDRAŽÍ

SCHÉMA DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ



KLIMATICKÉ POMĚRY MĚSTA
T2
MT 10

- teplá klimatická oblast (většina města)
- mírně teplá klimatická oblast (jihozápadní a severní část města)

VRCHLICE

BYLANKA

MORFOLOGIE

VEŘEJNÁ ZELEŇ, PARK

VNITŘNÍ DVORY

SOUKROMÉ ZAHRADY

SCHÉMA USPOŘÁDÁNÍ ZELENĚ



1 - 2 NP

3 - 4 NP

5 - 6 NP

7 - 8 NP

8 A VÍCE NP

SCHÉMA VÝŠKOVÉ ZÁSTAVBY

RODINNÉ DOMY, INDIVIDUÁLNÍ ZÁSTAVBA

ROZTŘÍŠTĚNÁ BLOKOVÁ ZÁSTAVBA

NEJEDNOTNÝ CHARAKTER ZÁSTAVBY

PANELOVÉ SÍDLIŠTĚ

AREÁLY

SCHÉMA JEDNOTLIVÝCH STRUKTUR



JEDNOTLIVÉ BLOKY

MÍSTA SETKÁNÍ

VNITŘNÍ DVORY

HRANICE OBLASTÍ

OBYTNÉ ULICE

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ

SCHÉMA SOCIÁLNÍHO KONCEPTU

PŘIBLIŽNÝ POČET OBYVATEL

CELKEM
471 OBYVATEL

HLAVNÍ ULICE - “KUP MI NĚCO V PEKÁRNĚ”
“NEVÍTE, KDE JE TU ZUBAŘ?”

NÁMĚSTÍ - “DNES MÁME HEZKY, VIĎTE”
“VY TU PRACUJETE?”

PARK,  ZELEŇ - “TADY SI NA CHVÍLI SEDNEME”
“PODÍVEJ, CO TU KVETE”

OBYTNÁ ULICE - “DOBRÝ DEN, SOUSEDE”
“CO TO VAŘÍTE?”

VNITŘNÍ DVŮR - “BABI, CO TO TU ROSTE?”
“POJĎTE NA KAFE, PANÍ NOVÁKOVÁ”

CHARAKTER PROSTORU



MOJE RODINA

MOJI SOUSEDÉ

JÁ

MOJI PŘÁTELÉ

MOJI ZNÁMÍ

byt

vchod

pokoj

dům

ulice

1. BLOK 100x100m 2. VPŘEDUxVZADU 3. PROSTUPNOST

_ velikost bloků odpovídající převažující
velikosti , tradiční
velikost bloku 100x100 metrů
_ - rozlišení prostor
vpředu/ulice/městské a prostor
vzadu/dvory/domácké
_ rozbitý obvod bloku umožňuje

územím, zkratky, pěšiny,
stezky
_ zástavba, okna do
ulice/pavlače, potkávání - zdravení -
sousedské vztahy, nižší zástavba -
příjemné měřítko pro bydlení
_ vzrůstající počet seniorů, neúplných
domácností, nezaměstnanost, ... -
malometrážní bydlení

BLOKŮ V OKOLÍ

ORIENTACE

PĚŠÍ
PROSTUPNOST

TĚSNĚJŠÍ

VE VNITROBLOKU

“K O U S E K  P R O  S E B E,  K O U S E K  O D  T E B E”

4. ZÁSTAVBA 5. BYDLENÍ SENIORŮ

KONCEPT



A

A

B

B

Ostašova

SITUACE 1:1000

ŘEZ B

ŘEZ A

ŘEZY 1:750

A

B



Ostašova
VEŘEJNÉ PROSTORY

POLOSOUKROMÉ PROSTORY

SOUKROMÉ PROSTORY

TYPY PROSTOR

Ostašova
BYTOVÉ DOMY

ŘADOVÉ DOMY

“VÝMĚNKY”

TYPY DOMŮ



1.NP

2.-3. NP

4.NP

GALERIE

BYTOVÝ DŮM 1:150



POHLED Z NÁMĚSTÍ/JIŽNÍ

POHLED ZE DVORA/SEVERNÍ

ŘEZPOHLED Z ULICE

POHLED OD BYTOVKY

BYTOVÝ DŮM 1:150



2.NP1.NP 2.NP1.NP

A
A

A
A

C
C

B
B

B
B

C
C

ŘADOVÝ DŮM SE VSTUPEM Z BOKU ŘADOVÝ DŮM SE VSTUPEM ZEPŘEDU

ŘEZ CŘEZ BŘEZ A

POHLED ZE DVORAPOHLED Z ULICEPOHLED Z ULICE

POHLED ZE ZAHRADYPOHLED ZE ZAHRADYPOHLED ZE ZAHRADY

ŘADOVÉ DOMY, “VÝMĚNEK” 1:150

ŘADOVÝ DŮM SE VSTUPEM Z BOKU ŘADOVÝ DŮM SE VSTUPEM ZEPŘEDU

“VÝMĚNEK”



VIZUALIZACE BLOKU

1. MLATOVÝ POVRCH 2. ŽULOVÝ POVRCH 3. VELKOFORMÁTOVÁ BETONOVÁ DLAŽBA

1.

2.

2.

2.

3.

3.

DETAIL PARTERU

PŘÍKLADY POUŽITÍ, INSPIRACE

VSTUP DO ŘADOVÝCH DOMŮ

VSTUP DO ŘADOVÝCH DOMŮ

VSTUP DO “VÝMĚNKŮ”



NÁMĚSTÍ S RYBNÍČKEM VNITŘNÍ DVŮR



OBYTNÁ ULICE ULICE BENEŠOVA
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