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Anotace
Práce Me_zi zpracovává projekt bytového domu na bázi systé‐
mu baugruppe. Jeden z aspektů práce je zkoumání hranic
individuálního bydlení a formy sdíleného prostředí. Budova
ukončuje část Znojemského bloku a navazuje na mírně zvlněný
reliéf lokality. Návrh zpracovává 12 rozdílných požadavků na
bydlení a snaží se vytvořit kompaktní multifunkční budovu.
Studie klade důraz na soukromý a sdílený prostor pro své
uživatele a na jejich zapojení do širšího systému.

Klíčová slova

bytový dům, baugruppe, sdílený prostor, soužití

Keywords

apartment housing, baugruppe, shared spaces, cohabitation

Anotation
Me_zi is a project of apartment building that follows the
baugruppe system. Part of the project inspects boundaries be‐
tween personal and shared spaces and their form. The building
is part of a house block in Znojmo. Study is based on 12 different
requirements for living and forms a compact, multifunctional
building. This study emphasizes private and community space
for its occupants and their connection to neighborhood.



Ze široka
Oblast Znojma je osídlená už od
neolitu. Vzniklo zde slavné hra‐
diště na příkrém svahu řeky Dyje.
Teplé podnebí zde nabádalo
k pěstování plodin a úpravě půdy,
až zde vznikla obchodní stezka.

Znojmo je unikátní město, kde
jsou pozůstatky ještě z jeho
středověké slávy. Je precizně za‐
komponované do svého prostředí.
Jeho bohatství je v rozmanitosti
prostorů a uliček, které vždy pře‐
kvapí svým otevřením širokým
horizontům.



Mapa Znojma
1:50 000
Středověká zástavba města se
rozprostírá od brodu řeky směrem
na sever. Novověká čtvrť expan‐
duje až na hranici, kterou definuje
železnice. Současná urbanizace
expanduje do okolních vesnic
a tvoří rozsáhlou aglomeraci, kte‐
rá sleduje zařízlé koryto řeky.
V blízkosti města jsou rozsáhlé
zahrady a sady, které se dálemění
v úrodná pole za hřebeny. Pro
město je také důležitá blízkost
Národního parku Podyjí na jihozá‐
padě od města, který je častým
cílem nejen zdejších obyvatel.



Legenda
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Mapa cest
1:50 000
Dopravní a železniční obsluha vy‐
chází z historických dálkových
tras vedoucích na jih do Vídně a na
severovýchod do Brna. Je zde
snaha o radiální uspořádání
hlavních komunikací, ale je
omezováno morfologií území
a národním parkem. V současné
době se již dokončuje obchvat
města, který pomůže uvolnit do‐
pravní situaci ve městě i kolem
řešeného místa.



Legenda
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Slepá mapa
1:5 000
V okolí pásu železnice je zřejmé,
kde se zastavila expanze blokové
zástavby 19. stol. Za touto hranicí
začíná nový systém organizace
zástavby průmyslové čtvrti
a navazujících obytných ploch.
Řešené území je tak na hranici,
kde se mění prostorové uspořá‐
dání města a kde již neplatí
pravidla kompozičních os ani
uzavřených bloků. Nynější hro‐
madné garáže vnášejí do prostoru
diagonální uspořádání a rozbíjejí
tak návaznost na okolí.



Legenda
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Vybavenost
1:5 000
Přímo před řešeným územím se
rozprostírá městský hřbitov a na
západ ho vymezuje svah s želez‐
niční tratí. V reakci na expanzi
města se v oblasti průmyslové
zóny začaly stavět velké obchody
a markety. Centrum je od řešené‐
ho místa vzdálené 1,5 km a je
dobře dostupné hromadnou do‐
pravou. Školská zařízení jsou
vzdálená do 600 m spolu s dět‐
skými hřišti. V blízkosti je také
vycházková cesta kolem říčky
Lesky, která vymezuje předěl, kde
končí městská zástavba a začínají
plochy zahrádkářských kolonií.



Legenda
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Hluková mapa
1:5 000
Měření hluku v roce 2017 ukázalo,
jak snadno se šíří hluk rozvolně‐
nou zástavbou oproti blokové
zástavbě. Zároveň ukazuje, že
v řešeném území je nadlimitní
hladina hluku, která se v tomto
případě dá řešit odstíněním ze‐
leným pásem a odstupem budov
od silnice. V budoucnu se nápor
dopravy kolem lokality sníží díky
dostavěnému obchvatu.
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Mapa Znojma
1:500
Nyní se na řešenémmístě nachází
hromadné garáže. Jsou součástí
malého rozdrobeného bloku.
Striktně ohraničený pozemek ga‐
ráží brání vstupu i vhledu dovnitř
bloku kde je zahrada s ovocnými
stromy a políčko. Na západní
straně bloku je penzion, který má
společně s další vilou neoplocený
pozemek. Tvoří tak zákoutí, které
je přístupné z jedné strany. Ostat‐
ní budovy jsou dvoupodlažní
rodinné domy se soukromou za‐
hradou. Při hlavní silnici se
nachází zastávka hromadné do‐
pravy, parkoviště a boční vstup na
hřbitov.
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D/-/-

Plochy dopravní
infrastruktury

V/o/h

Plochy veřejné
vybavenosti - hřbitov

D/a

Plochy dopravní
infrastruktury -
železniční areál

B/d

Plochy bydlení - volně
uspořádané rodinné
domy

I/-/i

Plochy zahrádek pro
individuální rekreaci

ochranné pásmo hřbitova
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Územní plán
1:500
V platném územním plánu je ře‐
šený prostor považován za plochu
dopravní infrastruktury. Tento
prostor je součástí rozvojové části
města a bude zregulován, aby
umožnil rozvoj této oblasti. Zá‐
roveň obsahuje svoje limity, a to
ochranné pásmo hřbitova a že‐
leznice. Součástí vymezené
plochy je i prostor pro zahrádky,
který bude rozšířen a zůstane
v samém středu bloku.
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Fotografie
stávajícího stavu
V současnosti se kolem neudr‐
žovaných garáží hromadí další
auta návštěvníků hřbitova. Garáže
obklopují reklamní plochy
a graffiti. Důležitými prvky v úze‐
mí jsou vzrostlé stromy, které
místu vkládají svůj charakter.



Systém
baugruppe
Systém baugruppe pochází z Ně‐
mecka, kde tyto projekty praktikují
už mnoho let.

Jeho základem je skupina lidí, kteří
se dohodnou a vloží peníze pro
pro stavbu komunitního bydlení.
Společně najmou architekta
a blízce spolupracují při návrhu
domu. Z tohoto přímého vztahu je
vynechána ruka trhu a z toho vy‐
plývající typizovaná řešení
vycházející z požadavků většiny.
Po výstavbě vlastní každý z této
skupiny část stavby. V návrhu je
tak velice důležitá komunikace
s klienty, aby se mohlo dosáhnout
požadovaného řešení na míru
jeho obyvatelům.
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Zadání
Požadavky pro jednotlivé byty
jsme tvořili v rámci ateliérového
kolektivu. Každý si vytvořil své
zadání.

Nejvíce rozdílných požadavků
bylo v rámci prostoru a jeho pro‐
pojenosti. Dále se většina
shodovala na prosvětlenosti
a vzdušnosti. Každý stanovil hru‐
bou výměru a skladbu obyvatel
bytu. Tyto požadavky jsem in‐
terpretoval vybranými atributy.



Koncepce
Promě jemodel baugruppe skvělé
řešení jak přivést do obydlí už na
začátku fungující kolektiv. Ten je
zásadní pro kvalitní obytné i soci‐
ální prostředí. Nejsilnější
myšlenka je samotný akt spojení
se s ostatními vůči zaběhlému
systému. Ukazuje jak může být
sociální prostředí prospěšné
obytnému prostoru. Také
dokazuje, že naše individual‐
lizovaná společnost postrádá
určité benefity sociálního kapitá‐
lu. Krásně poukazuje na jeden
z mezipředmětů architektury, a to
kultivace sociálního prostředí.

Prostor samotný může nabádat
svým charakterem k určitým
vzorcům chování. Cesta nemusí
vždy znamenat jen bezvýznamné
spojení počátku a cíle, ale můžou
na ní vznikat neočekávané mo‐
menty a interakce.



Koncepční
schéma
Koncept návrhu počítá s utvo‐
řenou skupinou lidí, kteří mají své
požadavky a každý má svou před‐
stavu o bydlení. Východiskem je
představa sociální struktury jako
soustavy plošin, které umožňují
vytvářet vzájemné vazby. Všichni
členové komunity nemusí sdílet
jeden sociální prostor, ale je dů‐
ležité tvořit podmínky pro jejich
propojení.

Vnímám podlaží, jako přenesený
význam těchto plošin. Důležitý je
pro mě tedy meziprostor - plocha
mezi subjekty umožňující vzájem‐
ný kontakt a komunikaci.



Morfogeneze
Počáteční návrhy svou hmotou
uzavíraly nároží v bloku. Avšak tím
pevně definovali okolní prostor
před budovou. Jednolitý blok se
rozdělil do tří hmot, které více od‐
povídaly měřítku okolí a umožň-
ovaly průchod do zahrad v centru
bloku.

V rámci dalších návrhů se po‐
stupně forma nároží rozvolňovala
a otevírala. Zprvu navrhovaný ko‐
munikační prostor se povýšil
svým významem na společenský
meziprostor, který má výrazně
vyšší obytný potenciál.



Schéma hmot
Hmotové uspořádání vychází
z nedefinovaného nároží a zpří‐
stupňuje ho. Boční bloky jsou
dvoupodlažní a nárožní je o pod‐
laží vyšší. Celek tak akcentuje
mírné vyvýšení terénu směrem
kměstu.

Bloky jsou spojeny plošinami, kte‐
ré vycházejí z úrovní podlaží.
Definují tak místo s kapacitou pro
odhalení sociálních vazeb a ex‐
pandují tak prostor mezi
soukromým a veřejným. Toto
schéma by v komerčním světě
neuspělo, protože nemá jasně vy‐
počitatelnou přidanou hodnotu.



Vytvoření
meziprostoru
Plošinybylyvytvaroványdo formy
mezikruží a doplněny o spojující
schodiště. Z těchto plošin je pří‐
stupný každý byt. Tvoří centrální
prostor pro cirkulaci i pro odpoči‐
nek. Poskytuje dostatek obytných
zákoutí i široké komunikační pásy.



Vnitřní členění
Samotné hmoty jsou děleny ne‐
pravidelnou sítí os, která prochází
všemi podlažími. Tyto osy se pro‐
pisují také v rozložení otvorů na
líci budovy. V centrálním prostoru
se jednotlivé osy konfrontují a
navazují na ocelovou konstrukci
podepírající kruhové platformy.
Ukazují vnitřní řád, který se mate‐
rializuje vně budov.



Situace
1:500
Dvě navržené stavby uzavírají
rozdrobený blok a rozšiřují plochy
zahrad v jeho centru. Je tak pří‐
stupný z více stran užšími
průchody. V centru je vytvořen
altán pro všechny obyvatele
bloku. V prostoru u hlavní silnice
jsou umístěny skleníky
a prostorná terasa.



Axonometrie
Na dvoupatrových blocích vznik-
nou pochozí terasy vymezující
více soukromý prostor pro své
obyvatele. Při parteru je tak
ponechán volný polosoukromý
prostor, který není oplocen. Do
hmoty byly vloženy předsazené
kvádry zimních zahrad, které čelní
budovu svým menším měřítkem.
Před domem jsou znatelné
světlíky do podzemních garáží.
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Podzemní parkování

Úložné prostory

Technická místnost

Blokové schéma
Základ domu tvoří velká podstava
obsahující podzemní parkování.
V severním křídle je společenská
část s prádelnou, dílnou a mul‐
tifunkční místností. Nad
podstavou už spočívají obytné
bloky bytů. V přízemí se nachází
velkometrážní a vícegenerační
byty. V nárožní hmotě je komerční
prostor přístupný z ulice a menší
byty. Druhé podlaží obsahuje šest
bytů z toho jeden velkometrážní.
V posledním nadzemním podlaží
jsou dva prostorné byty s přímým
přístupem na terasy.



Axonometrie
konstrukce
Domy jsou zděné z keramických
bloků a spočívají na železobeto‐
nové podstavě podzemního
parkování. Stropy jsou deskové se
skrytými hlavicemi. Vnitřní kon‐
strukce platforem je tvořena
ocelovými rámy z černé oceli na
kterých je ocelový rošt s ocelobe‐
tonovou deskou. Tato konstrukce
je oddělena od ostatních hmot.



Rozdělení bytů
Stavba svým tvarem nabízí
mnoho rozdílných bytů s jiným
vztahem k okolí. Byty byly
umístěny v závislosti na požadav‐
cích na slunce, dynamičnosti
prostorů, množství zeleně a klidu.

Vnitřní prostory byly vytvořeny
s respektem k centrálnímu
prostoru, kam se otevírají obytné
místnosti . Soukromé pokoje jsou
vkládány dále do dispozice pro
zvýšení klidu a komfortu. Obývací
prostory jsou napojeny na sdílený
meziprostor balkonovými dveřmi.
Tam kde není požadováno přímé
napojení, je důležité alespoň
vizuální spojení s centrálním
prostorem.
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Situace
1:500
Stavba je v přízemí výškově napo‐
jena na parter směrem k hlavní
ulici. Umožňuje tak jednoduchý
přístup do obchodu pro veřejnost.
Severní část budovy je přístupná
z podzemního podlaží. Je tak vy‐
tvořen soukromý prostor pro
obyvatele domu s pohodlným pří‐
stupem do zahrady. Vlastní
prostor mezi budovami slouží pro
přístup do jednotlivých bytů. Na
západní straně je situována
rampa podzemního parkoviště.
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Úvod
Práce má za cíl vytvořit návrh bytového domu a rozvinout
debatu o alternativních způsobech vytváření obytného a
sociálního prostředí. Dům je navržen jako projekt
baugruppe. Tento systém je používán jako platforma pro
spoluvlastnictví nemovitosti, kdy se na začátku najde
určitá skupina lidí, která má společné zájmy. Společně vy‐
tvoří dohodu a složí své peníze přímo architektovi na
vypracování projektu dle jejich zadání. Výsledkem bude,
po dostavbě díla, spoluvlastnictví majetku a také indivi‐
duální řešení požadovaného úkolu. Zadání bylo vytvořeno
v rámci ateliéru, kde si každý student vytvořil požadavky
pro jeden byt. Ty se následně spojily a vytvořily zadání,
které není jasně definované a každý ho může ztvárnit
podle svých představ.

Urbanistické řešení
Znojmo se nachází v Jihomoravském kraji, v mírně teplém
pásu. Jeho zajímavá urbanizace se už od počátku vyvíjí se
silnou vazbou na morfologii, kterou vytvořila řeka Dyje.
Jeho centrální historická část se vyvíjela vedle Velkomo‐
ravského hradiště a tvořila jedno z nejvýznamnějších
měst středověku. V novověku se území města rozšířila o
rozsáhlou plochu blokové zástavby až k hranici, kterou
tvořila železnice. V současnosti se už tato hranice překra‐
čuje. Město svojí suburbanizací pomalu tvoří aglomeraci s
ostatními vesnicemi. Je tak nutné ukázat, že ve městě se
vždy najdemnoho ploch, které jemožné využít k vytvoření
nových budov, nebo k jejich rekonstrukci.

Vybrané místo je na hranici starého města, kde byly dříve
sady a postupně se zdejší plochy zastavovaly rodinnými
domy. Vedle řešené parcely je i městský hřbitov, který dří‐
ve ukončoval novověké město. Na sever od pozemku jsou
zahrádkářské kolonie, ve svahu u říčky Lesky. Z řešeného
místa je rozhled na nedaleké horizonty přilehlých kopců.
Pro toto území je důležité spojení prostředí s přírodními
elementy. V okolí je spousta stromů a keřů, které lemují
ulice a vytváří tak i uzavřená místa. Společně působí jako
čitelné plochy okraje města v kontrastu k hustě zastavě‐

nému centru.

Nynější zástavba v řešeném území tvoří roztříštěný blok,
v jehož centru je malý sad a políčko. Spolu s přiléhající
průmyslovou čtvrtí tvoří území nejasně komponovanou
plochu hmot. V kontrastu k blokové zástavbě má území
různá měřítka hmot a prostorů mezi nimi.

Navržené hmoty nahrazují dosavadní hromadné garáže a
doplňují blok s centrální zahradou. Oproti nynějšímu
stavu bude území více průchodné, to díky absenci oplo‐
cení. Zároveň hmoty tvoří úzké prostory pro průchod a
vytvářejí tak soukromý charakter v centrální zahradě.

Architektonické řešení
Samotný objekt je umístěn do mírného svahu, který se
zvyšuje směrem ke křižovatce. Objekt tvoří tři hmoty se
spojující podstavou podzemního parkování. Hmoty jsou ve
tvaru kvádrů a svým odstupem vytvářejí prostupnou
strukturu, která neuzavírá centrální zahradu v bloku.

První nadzemní podlaží je pohodlně přístupné z terénu u
hlavní silnice. V přízemí jsou umístěny vícegenerační byty.
V severním bloku je podzemní podlaží, které je přímo na‐
pojeno na snižující se terén. V tomto podlaží je společná
část domu obsahující dílny, prádelny, vinárnu a velký
společenský prostor. Ten umožňuje coworking, společné
vaření nebo i konání akcí, které je možné rozšířit i na při‐
lehlou terasu směrem do zahrady. Na západní straně
domu se terén snižuje kvůli rampě spojující vedlejší ulici
s podzemním parkovištěm.

Boční bloky domu jsou dvoupodlažní s pochozí střešní te‐
rasou. Terasy jsou ve výšce sedmi metrů nad terénem a
vytváří tak soukromý klidný prostor pro obyvatele domu.
Hlavní blok je třípodlažní, a obsahuje kromě bytů i ko‐
merční prostory obchodu. Obchod je přístupný z hlavní
silnice a neruší svým umístěním ostatní obyvatele domu.
Měl by přinést formu dlouhodobého výdělku pro komunitu
a pomoci tak s financováním výdajů na údržbu domu a
jeho provoz.

Mezi bloky je vytvořen meziprostor pomocí platforem

vložených do ocelové konstrukce. Tyto pochozí plochy
slouží jednak pro přístup k jednotlivým bytům, ale také
jako přidanýobytnýprostor. Platformymají tvarmezikruží
a spojují tak všechny tři hmoty. V jejich centru je umístěn
strom s vysokým lemem pro sezení. Obě platformy spojují
dvě zakřivená ocelová schodiště. Tyto platformy lemují
jen tenká ocelová zábradlí se sítí a tvoří tak vzdušný cent‐
rální prostor.

Byty jsou tvořeny na základě různorodých zadání. Jejich
velikost je dána počtem lidí a požadavkem na komfort. Do
bytů byly vkládány bloky zimních zahrad dle nároků
jednotlivých bytů a svým předsazením se výrazně propi‐
sují do celkového tvaru budovy. Zároveň jejich tenký
hliníkový rám svým měřítkem zjemňuje působení hmoty
celého domu. Hlavní obytné prostory bytů jsou koncent‐
rovány kolemmeziprostoru domu a soukromé pokoje jsou
posouvány dále do dispozice. Tvoří se tak jakýsi gradient,
kdy se přirozeně mění charakter prostoru od veřejného,
přes komunitní až do soukromého.

Dům je celý obložen terakotovým provětrávaným obkla‐
dem, který svým povrchem začleňuje hmotu do
urbanistického prostředí i okolní přírody. Je kladen ver‐
tikálně a v místech dělení podlaží se mění směr v
horizontální. Podporuje tak souvislost horizontálních
platforem, která prochází celou budovou. Pochozí plochy
jsou řešeny jako bílé betonové povrchy, které kontrastují
s černou ocelovou konstrukcí v meziprostoru. Na
střešních terasách jsou velké zděné květináče s bílou
dlažbou v pochozích částech.

Provozní řešení
V objektu se nachází 12 bytových jednotek. V prvním
nadzemním podlaží se nachází komerční prostory pro
malou prodejnu, obsahující také zázemí s kuchyňkou. V
podlaží se nacházejí dva byty a dva vícegenerační byty v
bočních křídlech. Byty jsou přístupné z prostoru mezi
bloky, kde se nachází dvojice schodišť spojující jednotlivá
podlaží. Druhé podlaží obsahuje šest bytových jednotek z
toho jednu velkometrážní. Třetí nadzemní podlaží pak ob‐
sahuje dva prostorné byty, které jsou ve stejné výšce jako



pochozí střechy bočních křídel domu.

V podzemním podlaží je navrženo parkoviště, které je
spojeno s povrchem pomocí přímé rampy. Součástí par‐
koviště je dostatek prostoru pro stojany na kola, motorky
i pro dětské kočárky. Z tohoto prostoru je přístupné
severní křídlo, kde se nachází velký společenský prostor
spolu s dílnou, prádelnou a vinárnou. Tento prostor ob‐
sahuje tři dvoukřídlé dveře vedoucí na terasu v zahradě.
Podzemní podlaží je přístupné pomocí křivočarého
schodiště končícího v prostoru mezi bloky.

Technická zpráva
Celý objekt je zasazen v mírném svahu. Pro vytvoření zá‐
kladových konstrukcí bude třeba udělat skrývku a vytvořit
stavební jámu. Základové konstrukce jsou řešeny jako že‐
lezobetonová bílá vana, kdy je použit hutný beton proti
pronikání zemní vlhkosti. Na základové desce se vyarmují
výztuže pro sloupy a stěny podzemního parkoviště.
Podzemní podlaží je maximálně 3 metry hluboko pod
upraveným terénem. Toto podlaží je nevytápěné, kromě
severního křídla se společnými prostory domu. Dále se
vytvoří železobetonový strop, který bude podélně pode‐
přený průvlaky.

Stěny nadzemního podlaží jsou zděné z keramických blo‐
ků přímo na stropní konstrukci podzemního podlaží. K
eliminaci tepelného mostu bude použita vrstva pěnového
skla v prvním řádku cihel. Mezi hmotami je na stropní
konstrukci navržena provozní podlaha s dlažbou na pod‐
ložkách a odvodněna spádovou vrstvou z polystyrenu.

Stropní konstrukce budou bedněné železobetonové desky
se skrytými hlavicemi. Jako prostorové ztužení jsou v
podlaží navrženy navzájem kolmé nosné stěny. Vnitřní
dělící příčky budou řešeny jako montované vícevrstvé
konstrukce z dřevěnými rámy, aby poskytovaly flexibilitu
při případných změnách v budoucnosti.

Střechy byly zvoleny jako jednoplášťové konstrukce s po‐
vlakovou izolací a spádovou vrstvou z polystyrenu. V
případě teras nad menšími hmotami se změní skladba na

provozní střechu s dlažbou na podložkách. Střechy jsou
odvodněny vnitřními svody a voda je svedena do retenční
nádrže pro další využití. Na terasách jsou umístěny zděné
květináče se zeminou pod kterými je stropní deska lokálně
zesílena.

Mezi hmotami je ocelová konstrukce s platformami, která
slouží k přístupu do bytů. Ocelové kruhové sloupy jsou
umístěny na pozici sloupů podzemního podlaží. Na slou‐
pech jsou uloženy průvlaky s I průřezem. Na průvlacích
leží ocelové svařované stropnice, které podpírají pochozí
ocelobetonovou desku s vloženou výztuží.

Výplně otvorů jsou navrženy jako plastohliníkové rámy s
izolačním zasklením. Na líci budovy jsou předsazené lehké
obvodové pláště, které kryjí zimní zahrady. Jsou tvořeny
hliníkovými profily a vloženým izolačním zasklením. Okna
jsou stíněna venkovními žaluziemi se skrytou žaluziovou
kapsou.

Dům je vytápěn kombinací zemního tepelného čerpadla
spolu s doplňkovým plynovým kotlem. Vytápění je řešeno
vodním podlahovým topením ve skladbě podlahy. Větrání
je zajištěno nucenou výměnou vzduchu centrální
vzduchotechnickou jednotkou v podzemní technické
místnosti. Rozvody jsou vedeny pod stropní konstrukcí
podzemního podlaží až do jednotlivých bloků domu. Vy‐
ústění větracího potrubí je součástí podhledu, který je
vždy lokálně vytvořen v jádrech jednotlivých bytů. Na
střeše hlavního bloku jsou fotovoltaické panely, které na‐
bíjejí baterii v technické místnosti. Voda z plochých střech
je sváděna do retenční nádrže pro následné využití. Další
rozvody jsou primárně vkládány do šachet, které pro‐
cházejí všemi podlažími domu.

Povrch obytných bloků domu je opláštěn větraným obkla‐
dem s vloženou minerální izolací. Ten tvoří hliníkový rošt,
na kterém jsou připnuty terakotové desky vyrobené na
míru. Pochozí ploché střechy jsou zakryty bílou betonovou
dlažbou na podložkách. Povrchy platforem mezi bloky
jsou ošetřeny protiskluzovým epoxidovým nátěrem, aby
byla zachována struktura a barva betonové desky pod
ním.

Závěr
Vytvořený projekt bytového domu se začleňuje do okolní
zástavby a citlivě doplňuje okolní prostředí. Svým roz‐
volněním vytváří dostatek místa pro žití i mimo interiéry
bytů a snaží se nabídnout co nejvíce rozmanitých
možností jak trávit čas venku. Současně jeho převýšená
podlaží poskytují vzdušný a prosvětlený prostor k bydlení.
Budova splňuje požadavky pro bydlení různých sociálních
skupin a podporuje jejich vzájemnou interakci.

Bilance
Plocha řešeného území i s vnitroblokem: 5 450m2

Zastavěná plocha domu: 1230 m2

Zastavěná plocha obou domů v území: 1 450m2

Obestavěný prostor 9 875m3

Užitná plocha celkem: 2 076 m2

Plocha bytů celkem: 1 146m2

Počet bytů nad 100 m2: 3

Počet bytů do 100 m2: 9

Počet bytů: 12

Předpokládaný počet obyvatel 42

Počet stání pro automobily v podzemní garáži: 20

Stání pro OSSPO: 1

Odhadované náklady na stavbu: 65 000 000 Kč bez DPH (6025
Kč/m³)
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