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Občanskou vybavenost lze chápat jako soubor služeb zajišťující jiné funkce potřebné v místě 
bydliště kromě samotného bydlení. Občanská vybavenost také zajišťuje chod společnosti, 
ne jen soukromé životy jednotlivců.
Vybavenost se běžně dělí do několika kategorií: výchova a vzdělávání, obchod a služby, 
sportoviště, zdravotnictví, kultura apod. 

Ale to jsou všechno jen obecné teorie. V tom nejjednodušším vysvětlení je občanská vy-
bavenost to, co dělá město městem, centrum centrem a obytné čtvrti obytnými čtvrtěmi. 
Občanská vybavenost nám zajišťuje naše potřeby, vytváří nám vazbu s místem a pomáhá 
vytvářet vztahy s ostatními obyvateli.

Za období socialismu se nová výstavba občanské vybavenosti pojila se vznikem sídlišť - ta 
byla težištěm veškerého socialistického budování.
Sídliště byla většinou dělena do zón, bydlení je v oddělených budovách od občanské vy-
bavenosti. Stejně jako fungovala typizace paneláků fungovala od určité doby i typizace 
školek, škol, a do jisté míry i center občanské vybavenosti. Ty se jen lišily podle velikosti 
spádové oblasti, a tím i jejich náplň - vznikala obvodová a okrsková střediska určená po-
dle docházkové vzdálenosti.  Existují tedy malé budovy, které obsahují jen samoobsluhu, 
větší které mají navíc rozmanitější spektrum maloobchodů a hospodu, popřípadě zdravot-
nické středisko, a pak ta velká, která zajišťují i kulturní život v podobě kulturních sálů nebo 
dokonce kin a větší sportoviště.

Z historického vývoje je vidět, že struktura a provoz občanských zařízení odrážela poli-
tický i společenský charakter doby. Tyto věci šly vždy ruku v ruce. Ale hlavním hybatelem 
budování nových občanských staveb byly priority lidí.  Ať už šlo o starověké Řeky s jejich 
kulturním a společenským životem,  středověk a orientaci na náboženství nebo národní 
obrození a snahu o vzdělání a hledání české identity. 
Od vzniku občanské vybavenosti se její arche- typy prakticky neměnily, nevznikly v pod-
statě ani nové druhy vybavenosti, jen se vyvíjely do dnešní podoby. Stále tedy máme 
občanskou vybavenost pro obchod, kulturu, vzdělávání a sport.

Centra občanské vybavenosti představovala pro nově budovaná sídliště v 2. polovině 20. 
století společenské centrum. Zahrnovala obchody, stravování, služby a kulturu. Jejich 
charakter a velikost závisely na spádovému okruhu, pro který mělo centrum sloužit, na 
počtu obyvatel, docházkové vzdálenosti apod. Podle daných výpočtů pak domy nabízely 
odpovídající druhy prodejen a služeb.

Pojem centrum občanské vybavenosti funguje jako zažité slovní spojení.  Aniž bychom se 
zamysleli nad jeho významem.

Ale není centrum jako centrum. A nebo naopak je? Neměla být přece centra občanské 
vybavenosti centry celých sídlišť, stejně jako města a jejich jednotlivé části mají taky svá 
centra? A co defunuje centrum města? 

Je to právě občanská vybavenost, veřejné prostory a vztah místních k tomuto místu. A to 
by mělo fungovat na všech úrovních, jen jedno vzniklo postupně samovolně a druhé bylo 
navrženo zároveň s celým obytným celkem sídliště.

Obchodní střediska se umistovala jako těžiště sídlišť. A to je možná ta chyba - v historii 
občanská vybavenost krystalizovala postupně na místech spojených s velkým pohybem 
lidí, jako jsou hlavní tahy komunikací a okolí křižovatek. Vše se dělo přirozeně  - lidé vyt-
vářeli příležitosti pro vznik obchodů, hospod a pro nabídku dalších služeb. 

Ale v případě panelových sídlišť to bylo naopak, vše se odehrávalo na papíře a až potom 
se dosadili lidé. Centrum sídliště nebylo vytvořené samovolně na vhodném místě, ale bylo 
určeno urbanisty. Ti se nad tím zajisté zamýšleli a hledali ideálí varianty, které budou 
životaschopné, ale vše se nedá předem odhadnout a určit. Často je u těchto center také 
špatně zvolená velikost Možná se předpokládalo s větším prouděním lidí, ale to se přelilo 
jinam - tam, kde je to pro lidi zajímavější, kde je lépe uspokojena jejich potřeba i chtíč.  Tak 
jsou centra vybavenosti napůl prázdná a chátrají. A naopak ta, která jsou vhodně umístěná, 
jejich měřítko odpovídá poptávce a jsou v dobrém stavu, se těší zájmu obyvatel sídliště a 
také jsou kladně přijímána.

Centra často vznikala podobně jako paneláky z  prefabrikovaných dílů. Velká část z nich 
je tedy značně podobná, ale přitom je každé unikát. Jejich uspořádání reagovalo na profil 
terénu a jejich velikost se určovala podle spádové oblasti. Mají výraznou architektonickou 
figuru i materiálové řešení, narozdíl od dnešních obchodních řetězců.

Většina center byla vystavěna jako soubor jednotlivých částí, které obklopují vnitřní “nád-
voří”. Neopomenutelnou roli také hrála umělecká výzdoba - ta byla zakomponována do 
jako neoddělitelná součást veřejného prostoru. I přes prefabrikaci a omezené možnosti 
návrhu jsou tato centra architektonicky kvalitní, vytvářejí příjemný prostor a mají lidské 
měřítko.  Také jejich dispozice je dobře promyšlená. 

Jedním z nedostatků je však orientace pouze dovnitř. Všechny obchody a provozovny jsou 
většinou orientované do středu a z venku se tváří mrtvě. Nic nenaznačuje, co se odehrává 
uvnitř.

Dnešní podoba občanských center se zjednodušeně dá rozdělit do dvou kategorií. 

První je ta, která prošla rekonstrukcí a vznikla z nich malá nákupní centra dnešního stan-
dardu - uzavřená kostka bez návaznosti na okolí. Fungují prostě pro zajištění materiálních 
potřeb obyvatel.

Druhá část center jsou ve víceméně původním stavu - neudržované budovy obklopené 
zanedbanými, nedefinovanými prostory. 

Náplň obou příkladů také často obdobná: řetězec supermarketu, drogerie, hospoda a sa-
mostatná budka trafiky. 

Základní chybou těchto objektů je, že zkrátka dostatečně nereagují na veřený prostor a 
nepomáhají ho vytvářet. Jsou to solitéry, které nekomunikují s okolím. Také umístění funkcí 
je často nešťastné - z terénu jsou přístupné supermarkety, které vetšinu fasády zalepily 
polepem která tak uzavírá interiér před okolím, a naopak restaurace je až v patře. 

Některá sídlištní střediska byla zdemolována, aby uvolnila místo pro další výstavbu. Lidé 
už je nevyužívali, byly převálcovány novými nákupními domy. Avšak s tím se zlikvidovaly 
i společenské funkce budov.
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CENTRUM VYSOČINA

V letech 1986-87 sdružení státních podniků postavilo areál pro 
služby - obchodní centrum Vysočina v Brně-Řečkovicích. To bylo 
součástí nového sídliště Novoměstská a spolu s novými školami, 
školkami a hřištěmi doplnilo občanskou vybavenost pro přicháze-
jící obyvatele.

Po revoluci, při likvidaci státích podniků, právo k užívání obchodů 
ve Vysočině koupili soukromí vlastníci. Po opakovaných zápisech 
do katastru vznikly nesrovnalosti ve vlastnictví objektu a od 90. 
let tak začaly spory o práva k užívání i dluhy na nájemném. To 
vyústilo roku 2010 žalobou podanou státem na město Brno. V 
roce 2015 nejvyšší soud určil vlastníkem jedné části střediska 
Vysočina stát. Ten má v plánu budovu co nejrychleji zase prodat.

Takřka od výstavby se o budovu nikdo nestaral a výrazněji neo-
pravoval, což se rpojevuje dnešním neutěšeným stavem budovy i 
jejího bezprostředního okolí. 

Centrum Vysočina se nacházi v městké části Řečkovice. Ty byly původně 
samostatnou obcí, která byla roku 1919 připojena k městu Brnu. V současné 
době zde žije přes 15 tisíc obyvatel. 
Řečkovicemi prochází významné silniční i železniční tahy, včetně napo-
jení městské dopravy. Městská část má v jejich různých částech odlišný 
charakter - od vesniského, přes městský až po panelová sídliště. 

Řečkovické sílidliště bylo vystavěno v letech 1970 – 1977 podle projektu 
Pavla Krchňáka a úzce souvisí se vznikem chemické společnosti Lachema. 
Urbanistická koncepce zahrnovala kapacitu 2 520 bytů pro 8 000 oby-
vatel. Sídliště se dá rozdělit do dvou částí, kolem ulice Hradecká a po-
blíž ulice Družstevní. Obě tyto části vyplnily prázdná místa mezi původní 
zástavbou.  A centrum Vysočina by se dalo říct že leží v jejich těžišti.

Řečkovice, původně malá vesnice kousek za Brnem, si držely svůj charak-
ter až do 2. pol. 20. století. Měly svou náves, zvyky, společenský život. 

V 70. letech jim přibylo sídliště, které se tváří jako součást Řečkovic, ale je 
otázkou, na kolik se to povedlo. Stará zástavba se prakticky nezměnila, ale 
volné plochy byly vyplněny paneláky. Stará a nová výstavba fungují spíš 
jako samostatné paralelní celky. A tady nastává problém - Řečkovice jako 
takové nemají funkční centrum. Je tu staré centrum s kostelem a radnicí, 
které je dnes ale spíš park, a nové v podobě střediska Vysočina. Ale ani 
jedno nefunguje jako to pravé centrum celé městské části. Pouze zajišťují 
každodenní potřeby obyvatel.

Řečkovice mají bohatý společenský život. Je zde patrný jak původně 
vesnický i městský charakter. 
Každoročně se zde konají společenské akce pro celou čtvrť: Vavřinecké 
hody, Festival minipivovarů, festival Letní noc, adventní koncerty, mi-
kulášská besídka, křesťanský festival a mnoho dalších. Pestrá je i nabídka 
programů na běžné dny: promítání filmů na radnici, přednášky pořádané 
spolkem důchodců apod.

Díky množství a různorodosti akcí se ale každá k nich koná na jiném 
místě.  A překvapivě sokolovna, která by se nabízela jako ideální, je pro 
apolečenské akce využívána sminimálně.  Slouží totiž jako sokolovna v 
pravém slova smyslu, to je pro sportovní účely. Některé koncerty jsou v 
kostele sv. Vavřince, jiné zase ve Sboru Páně, promítání filmů se koná na 
radnici, hody a letní festivaly v areálu bývalého pivovaru.  Nedá se tedy 
říct, že by Řečkovice měly kulturní centrum celé čtvrti, kde by se neustále 
něco dělo. 

Za svou existenci prošla Vysočina řadou proměn. Původně malé obcho-
dy nahradil řetězec Billa a řada dalších menších provozoven zanikla kvů-
li majetkovým tahanicím. Naopak herna a hospoda je stálice. Ale díky 
neutěšenému okolí a stavu budov není celý komplex dostatečně atraktivní 
a nevyužívá tak svého potenicálu.

Občané Řečkovic jsou obecně poměrně aktivní co se veřejného života týče, 
ale chybí zde univerzální veřejný prostor, který funguje v kteroukoliv den-
ní dobu. Palackého náměstí, které historicky bylo centrem, je vlastně park 
s kostelem, který je ale většinu času zavřený. Amfiteátr bývalého pivovaru 
je oblíbený pro venkovní akce, ale když se tam nic nekoná, je také prázdný.

A právě centrum Vysočina se nabízí jako ideální místo pro opravdové cen-
trum celé čtvrti. Pro stmelení obyvatel staré i nové zástavby. Už to nejsou 
staré a nové Řečkovice. Jsou to prostě Řečkovice. A ty si zaslouží adekvátní 
težiště jakožto samostatná městská čtvrť.

Celý komplex centra Vysočina se skládá ze 4 budov 
terasovitě uspořádaných, které jsou propojeny 
částečně zastřešenými veřejnými prostory.  Každou 
část má v současné době jiný vlastník, a podle toho 
také vypadá jejich náplň.

Západní a nevýše položená část zaujímá středisko 
lékařských služeb a lekárna.
Severní část má soukromý majitel, je zde umístěna 
herna, papírnictví, kadeřnictví, secondhand a kavár-
na.
Střední části, kterou vlastní investiční firma, prospe-
ruje nejlépe. Je zde umístěna Billa, drogerie Teta a 
restaurace. 
Východní, nejníže položená, část je nejvíce problem-
atická. V současné době je v majetku státu, který už 
ale vypsal konkurz na nového majitele. V součas-
nosti je zde pouze zlatnictví, obchod s nábytkem a 
levný textil. Zbývající prostory jsou prázdné.

majetek Tělocvičné jednotky Sokol Brno - Řečkovice

majetek soukromých osob, popř. menších společností
č. p. 1498 - Tichý, spol. s.r.o., 
č. p. 1498 - Centrum lékařské péče spol. s.r.o.,
č. p. 2271 - SJM Bořecký Petr a Bořecká Barbora, 
č. p. 1144 - Ferda Lubomír, Sochor Jaroslav, Šmídová Eva

majetek Czech Investment Fund SICAV, a.s.

majetek státu
správa - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,  

majetek Statutárního město Brna

šiřší vztahy

městská část Řečkovice

společenský život

shrnutí problému

úvod

původní 
centrum

centrum Vysočina

Řečkovice původně byly samostat-
nou vesnicí severně od Brna. Patná 
je stará zástavba soustředěná podél 
významných cest. Centrum tehdy 
bylo tam, kde byl zámek, kostel a 
pivovar - dnešní Palackého náměstí. 
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Za období komunismu ze 
Řečkovice rapidně rozrostly. 
Původně samostatná část jasně 
od- dělená od okolních částí se 
postupně srostla se sousedními 
Medlánkami. Starou ulicovou 
zástavbu doplnily bytové i rod-
inné domy uspořádané podle 
nového systému.

Po revoluci růst pokračoval, 
dnes již nelze poznat kde končí 
Řečkovice a začínají Medlánky. 
Největší stavební rozmach 
zažil východ území, kde bylo 
postaveno velké množství by-
tových domů. 

zástavba

veřejná doprava občanská vybavenost

centrum Vysočina tramvaj autobus vlak zastávka
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zástavba centrum Vysočina parkovací stání silniční tahy
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centrum lékařské péče, vhodná náplň i umístění

2. np - herna a bowling bar, sázková kancelář
1. np - secondhand, papírnictví, kavárna, beauty salon

2. np - herna a bowling bar, sázková kancelář
1. np - secondhand, papírnictví, kavárna, beauty salon

2. np - knihovna, levný textil, zlatnictví, nábytek
1. np - v současné době zcela prázdný

STÁVAJÍCÍ STAV KOMPLEXU
V současné době je celý komplex Vysočina v žalost-
ném stavu. Budovy v podstatě neprošly údržbou od 
doby výstavby, rozbité zpevněné plochy se stříají s 
neutěšenými travnatými obdélníky. Stejně tak náplň 
není ideální . 

Jeden dům je v současnosti předmětem majetkových 
tahanic a tudíž je téměř prázdný, další zabírají z velké 
části řetězce supermarketu a drogerie, takže kromě 
vstupu fasády naprosto nekomunikují s okolím díky 
svému celoplošnému polepu. Nešťastné jsou také zá-
sobovací plochy a fasády k tomu určené, protože mají 
tento jediný účel a většinu času jsou nevyužívané. 

Za jediný funkční považuji dům lékařské péče, kde je 
v parteru umístěna lékárna, nad ní poliklinika s ordi-
nacemi doktorů a v nejvyšším patře se nachází do-
mov důchodců. Pouze nejnižší patro není dostatečně 
využito - nachází se zde sklad firmy, a nevyužívá tak 
svého potenciálu napojení na terén.

VÝCHODISKA ZE STÁVAJÍCÍHO STAVU

DŮLEŽITÉ BUDOVY OVLIVŇUJÍCÍ NÁVRH

NEŽÁDOUCÍ PLOCHY

PRVKY NAVRŽENÉ KE ZBOURÁNÍ

sokolovna využívaná pro sportovní účely

provizorní mlatová cesta, která byla postupně vychozená 
jako zkratka

přístřešek zastávky MHD, který je zbytečný vzhledem k 
blízkosti krytého podloubí budovy
trafika, která přestala plnit svou funkci

základní škola

neutěšená plocha zásobování, bez dalšího využití

kotelna, která pozbyla svého účelu

pošta sloužící pro Řečkovice, Medlánky, Mokrou Horu, 
Ořešín a Jehnice (tj. velká část Brna a s tím spojená vysoká 
návštěvnost)

zbytkové zelené plochy, které však netvoří zeleň v klad-
ném slova smyslu

kryté ochozy, které jsou v dezolátním stavu a nemají 
přílišné opodstatnění

SO03 - KOMERCE

1.NP, 1:250

2.NP, 1:250
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SO01- KOMERCE
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NÁV R h

VEŘEJNÝ PROSTOR
 - pro správné fungování centra je zásadní sjednocený a pře-
hledný veřejný prostor

ŠIRŠÍ SPEKTRUM FUNKCÍ
 - monofunkční areál nemá šanci vytvořit plnohodnotné 
centrum, proto je důležité zajistit pomocí vhodné náplně jeho 
fungování v rámci celého dne a pro všechny vrstvy obyvatel-
stva
- centrum městské části by tak mělo, stejně jako centrum 
celého města, nabízet kromě obchodů i pracovní příležitosti, 
bydlení a kulturní vyžití

NAPOJENÍ PROVOZŮ NA VEŘEJNÝ PROSTOR
 - stěžejní je správné umístění funkcí v rámci budov, které 
podpoří jejich využití i fungování celého areálu

přízemí - komerční parter nebo kultura, kde je stežjní přímá 
vazba na veřejný prostor
1. patro - administrativa či poliklinika, kde není potřebná 
přímá vazba na terén
2. patro - bydlení nebo domov důchodců

NOVÉ VYUŽÍTÍ BUDOV

FUNKCE A VLASTNICTVÍ BUDOV

Ke všem budovám nelze přistupovat stejně, to by opět svádělo k monofunkčnímu 
využití, které nepopdoruje vznik cetra obce. Proto navrhuji 3 různé přístupy v závislosti 
na umístění a potenciálu budov

PŘÍSTAVBY

POLYFUNKČNÍ DOMY
polyfunkční objekty ve vlastnictví soukromých investorů
- návrh počítá s rekonstrukcí, doplněním vhodné náplně a přístavby pa-
tra bytů tak, aby to bylo atraktivní pro investory a zároveň pomohlo 
dotvářet centrum obce

kolonáda vymezující veřejný prostor a oddělující ho od zeleně, která 
zároveň mlže sloužit jako zázemí pro venkovní kulturní akce

POLIKLINIKA
stávající budova polikliniky, která zůstane bez větších změn,
- navrhuji pouze nové řešení fasád, které jsou ve špatném stavu, a ve 
spodním podlaží nahradit sklad firmy hospodou

nástavby s menšími nájemními byty, 
které mohou sloužit jako startovací

KULTURNÍ DŮM
nová budova kulturního střediska, která počítá se skoupením do vlast-
nictví obce a a kompletní rekonstrukcí tak, aby obec získala kulturní sál 
a volnočasové centrum, které doteď postrádala

HLAVNÍ OSY

VEŘEJNÉ PROSTORY

PLOCHY ZELENĚ

hlavní osa procházející komplexem, spojnice od sokolovny směrem k 
poště

veřejný prostor vytvořený odstaněním travnatých ploch, vznikne tak 
sjednocený prostor mezi podloubím budovy a autobusovou zastávkou

zelené střechy budov

nově vzniklá stormořadí, která nahradí zbytkové travnaté plochy, pro-
tože stromy mají více městotvorný charakter a ve výsledku vytvářejí 
více zeleně

podélná osa, méně vytížená a klidnější

nově vzniknutý park

příčná osa spojující sídliště a konečnou tramvaje, tj. vytížená, důležitá 
trasa pěších

hlavní veřejný prostor s dostatečnou dimenzí pro vytvoření centra celé 
obce a možností pořádání venkovních kulturních akcí

veřejný prostor navazující na nový park, z něho jsou přístupné byty, 
kanceláře a hospoda se zahrádkou

parkovací stání na zatravňovacích dlaždicích

STEŽĚJNÍ BODY NOVÉHO NÁVRHU
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SCHÉMA PŘESTAVBY OBJEKTU

odsazením parteru vznikne 
krytý ochoz a rozšíří se plocha 
před budovou

odebráním části hmoty budovy 
vznikne atrium pro lepší 
prosvětlení kanceláří a kryté 
vstupy k bytům

odsazení patra pro vytvoření 
balkonů a zvýšení komfortu 
bydlení

odsazení patra pro vytvoření 
balkonů a zvýšení komfortu 
bydlení

navýšení budovy o jedno patro 
určené pro byty

navýšení budovy o jedno patro 
určené pro byty

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

Budovy jsou vystavěny z prefabrikovaného skeletu MS-OB, který zachovávám. Skelet je tvořen sloupy ve vzdá-
lenosti 6 m, průvlaky a stropními panely. 

Pouze v budově kulturního domu ho část odebírám a nahrazuji novou ocelovou konstrukcí, aby mohl vzniknout sál 
na výšku dvou podlaží . 

Nástavba na dvou domech je řešená jako ocelová konstrukce, která navazuje na rastr stávajícího skeletu. 
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01

02

04

03

Legenda

řešené území

řešený objekt : SO01 - Kulturní sál

SO02 - Polyfunkční dům

SO03 - Polyfunkční dům

SO04 - Kolonáda

SO05 - Centrum lékařské péče

SO06 - Podzemní parkoviště

stávající objekty

vstup komerce

vstup kultura

vjezd parkování

vstup bydlení

vstup administrativa

zpevněné plochy

zatravňovací dlaždice

zeleň

další  plochy : 01 - dětské hřiště

02 - zahrádka hospody

03 - zahrádka restaurace

Legenda ploch

04 - zahrádka kavárny

DETAIL OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ, 1:25

Legenda materiálů

železobeton

výplňové zdivo, keramická tvárnice, tl. 300 mm

tepelná izolace, minerální vata, tl. 150 mm

zdivo nadezdívky, keramická tvárnice, tl. 140 mm

Hliníková lamela, 200x40 mm

Systémové kotvení lamel, konzola s přeušeným
tepelným mostem kotvena do žb. konstrukce

Terasová prkna na retifikačních terčích

Hliníkové okno, trojsklo

Oplechování nadezdívky, poplastovaný plech

Hliníkový venkovní parapet, napojen na okenní rám

Opora pro tepelný izolant, box ze stavební překližky

Zavěšený podhled, cetris desky, kotveny na systémový rošt

Systémové kotvení lamel, konzola s přeušeným
tepelným mostem kotvena do žb. konstrukce

2. np + 4,05

3. np + 8,20

zábradlí, + 9,20
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ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ
V návrhu jsem se snažila podpořit architektonické kvality budov, a zároveň se poučit z jejich nedostat-
ků. Očistěním komplexu od zbytečných objektů zastřešení získal celý prostor na vzdušnosti a dal tak 
vyniknout výraznému hmotovému řešení budov. 
Objekty polyfunkčních domů řeším v závislosti na jejich náplni. Parter je cloněn sloupovými ochozy 
a maximálně prosklený, pro lepší propojení s veřejným prostorem. Nad ním je posazeno patro s 
kancelářemi, které jsou stíněné od okolí i slunce předsazenými lamelami. Uvnitř většího z domů jsem 
vytvořila otevřené atrium, díky kterému jsou kanceláře prosvětlené a vytváří se jim tak příjemné in-
timní prostředí. Novým prvkem je nástavba s byty, které je odsazená tak, aby dala vzniknout terasám, 
které odcloňují byty od rušnějšího okolí. 
Budova kulturního domu vychází ze stávající podoby domu. Fasáda reaguje na členění dané skeletovou 
konstrukcí a nechává jí vyniknout. Upravená plocha před budovou slouží jako důstojný před prostor. 
Budova lékařské péče má jednoduchý a jasně čitelný tvar, který plně zachovávám. Navrhuji pouze 
nové řešení fasády aktuálnějšího vzhledu.
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2A.6

2A.2 2A.4

2A.7

2A.5 2A.1

2A.3

1A.1

1A.2 1A.3

1A.5

1A.6

1A.4

2.NP - LEGENDA MÍSTNOSTÍ

označení název plocha (m2)

A - volnočasové centrum
2A.1 hlavní vstup 34.70

2A.2 vedlejší vstup 32.80

2A.3 multifunkční plocha 413.30

2A.4 kancelář 16.60

2A.5 hygienické zázemí 35.10

2A.6 sklad 11.30

2A.7 sklad 7.10
plocha celkem 550.90

1.NP - LEGENDA MÍSTNOSTÍ

označení název plocha (m2)

A - kulturní sál
1A.1 kulturní sál 288.30

1A.2 foyer 108.20

1A.3 kavárna 122.40

1A.4 hygienické zázemí 32.30

1A.5 zázemí sálu 163,1

1A.6 technická místnost 32.40
plocha celkem 746.70

2.NP, 1:250

1.NP, 1:250

SO01 - KULTURNÍ SÁL

1A.5

1B.4

1K.2 1K.3 1K.4 1K.5

1V.1

1K.6

1B.2

1B.3

1A.2

1K.1

1A.1

1A.4

1B.1

1A.3
1B.5

SO02 - POLYFUNKČNÍ DŮM

1.NP - LEGENDA MÍSTNOSTÍ

označení název plocha (m2)

A - bydlení

1A.1 komunikační jádro 54.90

1A.2 popelnice 42.10

1A.3 kóje 57.60

1A.4 kočárkárna 51.10

1A.5 technická místnost 96,5

plocha celkem 302.20

označení název plocha (m2)

K - komerce

1K.1 komerční prostory 163.10

1K.2 komerční prostory 113.70

1K.3 komerční prostory 113.80

1K.4 komerční prostory 137.10

1K.5 komerční prostory 139,9

1K.6 komerční prostory 386.20

plocha celkem 1053.80

označení název plocha (m2)

B - bydlení

1B.1 komunikační jádro 64.50

1B.2 kočárkárna 26.20

1B.3 chodba 21.70

1B.4 technická místnost 101.50

1B.5 kóje 63,8

plocha celkem 277.70

1.NP, 1:250

SO02 - POLYFUNKČNÍ DŮM

2.NP - LEGENDA MÍSTNOSTÍ

označení název plocha (m2)

A - bydlení

2A.1 komunikační jádro 73.10

plocha celkem 73.10

označení název plocha (m2)

K - komerce

2K.1 vstup komerce 63.70

plocha celkem 63.70

označení název plocha (m2)

B - bydlení

2B.1 komunikační jádro 64.40

plocha celkem 64.40

2C.1

2A.1

2C.2

2B.1 2K.1

2C.3

označení název plocha (m2)

C - administrativa

2C.1 kanceláře 163.10

2C.2 coworking 1004.80

2C.3 kanceláře 346.50

plocha celkem 1514.40

2.NP, 1:250

SO02 - POLYFUNKČNÍ DŮM

3A.3

3A.4

3A.6 3A.7

3A.2

3A.5

3B.3

3B.9 3B.8 3B.7

3B.2 3B.4

3A.83A.9

3B.5

3B.6

3A.1 3B.1

3.NP - LEGENDA MÍSTNOSTÍ

označení název plocha (m2)

A - bydlení

3A.1 komunikační jádro 81.60

3A.2 byt 1+kk 41.30

3A.3 byt 2+kk 61.80

3A.4 byt 2+k 55.40

3A.5 byt 1+kk 41,3

3A.6 byt 3+kk 69.70

3A.7 byt 3+kk 69.70

3A.8 byt 2+kk 56.30

3A.9 byt 2+kk 56.30
plocha celkem 533.40

3.NP, 1:250

označení název plocha (m2)

A - bydlení

3B.1 komunikační jádro 87.60

3B.2 byt 1+kk 68.50

3B.3 byt 2+kk 68.50

3B.4 byt 2+k 68.50

3B.5 byt 1+kk 48,9

3B.6 byt 3+kk 39.70

3B.7 byt 3+kk 55.30

3B.8 byt 2+kk 55.50

3B.9 byt 2+kk 55.40
plocha celkem 547.90

2K.22K.1 2K.3 2K.4 2K.5 2K.6

1K.2 1A.1 1K.3 1K.4 1A.1 1K.5 1K.6 1K.71K.1

1A.4

1A.21A.3 2A.5

2A.1 2A.1

2.NP - LEGENDA MÍSTNOSTÍ

označení název plocha (m2)

A - bydlení

2A.1 komunikační jádro 41.40

plocha celkem 41.40

K - komerce

2K.1 komerční prostory 83,4

2K.2 komerční prostory 86.90

2K.3 komerční prostory 86.90

2K.4 komerční prostory 87.50

2K.5 komerční prostory 87.50

2K.6 komerční prostory 172.80

plocha celkem 605.00

1.NP - LEGENDA MÍSTNOSTÍ

označení název plocha (m2)

A - bydlení

1A.1 komunikační jádro 105.20

1A.2 kóje 91.70

1A.3 popelnice 34.43

1A.4 technická místnost 89.50

1A.5 kočárkárna 22,2

plocha celkem 343.03

K - komerce

1K.1 komerční prostory 45.90

1K.2 komerční prostory 31.14

1K.3 komerční prostory 48.90

1K.4 komerční prostory 48.90

1K.5 komerční prostory 31,14

1K.6 komerční prostory 45.90

1K.7 komerční prostory 45,9

plocha celkem 297.78

SO03 - POLYFUNKČNÍ DŮM

1.NP, 1:250

2.NP, 1:250

3A.12 3A.11 3A.10 3A.9

3A.2 3A.3 3A.4 3A.5 3A.6 3A.7 3A.8

3A.1

0 1 2 5

SO03 - POLYFUNKČNÍ DŮM

3.NP - LEGENDA MÍSTNOSTÍ

označení název plocha (m2)

A - bydlení

3A.1 komunikační jádro 119.30

3A.2 byt 1+kk 32.00

3A.3 byt 1+kk 45.90

3A.4 byt 1+kk 45.90

3A.5 byt 1+kk 46,10

3A.6 byt 1+kk 46.10

3A.7 byt 1+kk 43.70

3A.8 byt 1+kk 32.80

3A.9 byt 3+kk 64.90

3A.10 byt 1+kk 24,1

3A.11 byt 1+kk 24.10

3A.12 byt 1+kk 39,7

plocha celkem 564.60

3.NP, 1:250
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0 1 2 5

SO06 - PODZEMNÍ PARKOVÁNÍ

1.PP - LEGENDA MÍSTNOSTÍ

označení název plocha (m2)

P - parkování

1P.1 podzemní parkování 1405.60

plocha celkem 1405.60

1.PP, 1:300

1P.1 63 parkovácích stání

0 1 2 5

SO05 - POLYFUNKČNÍ DŮM

1.NP, 1:250

označení název plocha (m2)

K - komerce

1K.1 hospoda 133.90

1K.2 komerční prostory 88.60

1K.3 stávající využití 288.70

1K.4 stávající využití 42.50

plocha celkem 511.20

1K.1 1K.2

1K.3

1K.4
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