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Abstrakt práce  PTedmětem diplomové práce je vypracování projektové dokumentace 

novostavby polyfunkčního domu v Praze na xiykově. Objekt má 
5 nadzemních a 2 podzemní podlayí. Poslední podlayí je ustupující, 
na zbylé části pjdorysu je navryena terasa. V druhém podzemním 
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podzemním podlayí je navryena kavárna a druhé nadzemní podlayí 
tvoTí kanceláTské prostory. Ostatní podlayí jsou bytová. Nosným 
systémem je monolitický yelezobetonový stěnový systém. Obvodový 
plá¥` je tvoTen kombinací kontaktního zateplovacího systému 
s provětrávanou fasádou s izolací z minerální plsti. StTecha je navryena 
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Subject of this final thesis is to develop project documents of a new 
mixed - use building in Prague in xiykov. The building has 5 above 
- ground and 2 underground floors. The last floor is partially receding 
and on the rest of the floor plan, there is a terrace. Automated parking 



system, cellars and technical background are situated on the second 
underground floor. On the first underground a above ground floor 
there is a café and on the second floor there are office spaces. The 
others floors are designed as residential. Structural sytem of building 
is cast in place concrete bearing wall system. Exterior building 
envelope is made of combination of contact thermal insulation system 
with ventilated facade with thermal insulation of mineral wool 
insulation. The roof of the building is designed as a nonwalkable warm 
flat roof.  
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