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AUTORSKÝ TEXT



Navržené stavby

Návrh staveb - varianta sever

  

  navrhované objekty

Poznámky:  bude provedeno vynětí

  ze zemědělského půdního fondu

Návrh staveb - varianta jih

  

  navrhované objekty

Územní plán Zlaté Hory

VP - plochy výroby průmyslové

název: výrobní výroby průmyslové

plochy č.: VP

význam: plochy zastavitelné

využití: plochy výroby průmyslové

výměra: 9,18 ha

koef.icient zastavěnosti: 0,70

způsob ochrany: nejsou evidovány žádné

 způsoby ochrany

VP [Z-Z3], VP [Z-Z4] - plochy výroby průmyslové

název: výrobní zóna Západ III. a IV.

plochy č.: VP [Z - Z3], VP [Z - Z4]

význam: plochy zastavitelné

využití: plochy výroby průmyslové

výměra: 3,29 ha [Z - Z3], 3,67 ha [Z - Z4]

koef_icient zastavěnosti: 0,70

způsob ochrany: zemědělský půdní fond

autorský textautorský text

Koncepce urbanistického řešení

Cílem této studie je navrhnout administrativně-provozní

objekt v areálu akciové společnosti Česko-slezská výrobní,

včetně jeho umístění v řešeném území. Návrh reaguje na

programové zadání investora a také vychází z analýzy

provozních a dopravních souvislostí areálu s respektem k

plochám určeným pro rozvoj výroby.

Samotná administrativní budova je řešena jako f_lexibilní

koncept, který je snadno modif_ikovatelný dle aktuálních

požadavků uživatele a je schopen snadno reagovat na

osazení do konkrétního místa. Z hlediska urbanistického

se snažíme o porovnání dvou variant možného umístění

stavby. Snažíme se pojmenovat pozitiva  a negativa každé z

nich.

První variantou možného umístění je tzv. varianta JIH.

Toto řešení uvažuje s hlavním příjezdem od města Zlaté

Hory ulicí Nerudovou. Nerudova je komunikací místního

významu a je vesměs lemována zástavbou rodinných

domů. Komunikací této kategorie projede v době současné

a možná i v době budoucí cca 400 automobilů 2x denně.

Pro obyvatele domků kolem ní to není příznivá statistika.

Je pravdou, že příjezd zaměstnanců k jižnímu okraji areálu

lze zrealizovat také podél jiho-západní hrany řešeného

území, po komunikaci, která lemuje přilehlý potok a v

severozápadním bodě se napojuje na krajskou silnici,

která je, v této části, prodloužením ulice Nádražní.

Jak již bylo zmíněno, bude nutné, kromě samotné

administrativně-provozní budovy, vyřešit také parkování

pro cca 450 aut. Požadavanou kapacitu parkovacích míst

lze řešit buďto parkovacími místy na terénu, což

představuje plochu cca 13000m2, nebo částečně na terénu

a částečně např. ve vícepodlažním parkovacím objektu

(2400m2).

Při návrhu umístění provozní budovy je podle našeho

názoru nutné respektovat osy majoritní stávající zástavby,

které jsou nadef _inovány osami výrobních hal. Tyto osy jsou

určující pro budoucí areálovou zástavbu. Z tohoto důvodu

navrhujeme osazení nové  budovy  rovnoběžně (její

podélnou osou) s čelním průčelím výrobní hal. Hlavní

vstup do budovy je tedy navržen od jihu a před tímto

průčelím je také navržena plocha pro parkování. Odsazení

budovy před halami nastavuje kapacitu přilehlé parkovací

plochy, která může být doplněna dalšími parkovacími

místy na terénu nebo parkovacími místy v parkovacím

domě.

Výhody varianty JIH:

- respektuje současný nástup do areálu a současný směr

příjezdu

- ponechává plochy na sever od reálu pro budoucí rozvoj

výroby

- současné neuspořádané využití plochy bude

smysluplně organizováno

Nevýhody varianty JIH:

- bude nutné bezodkladně řešit odstranění a přemístění

některých budov stojících v místě plánované stavby, což

představuje vyšší náklady (kotelna, automyčka, lakovna)

- bude nutné vybudovat kapacitní, únosnou komunikaci

podél jiho-západní hrany areálu

- členitější terénní prof il pozemku

- komplikovaný příjezd přes obecní komunikaci

Porovnání parkování na terénu a v parkovacím domě :

- standardní parkovací plocha před objektem

   .........4 900m2 (163 park. míst)

- rozšířená plocha pro plnou kapacitu

    ........12 900m2 (cca 450 park.míst)

- parkovací dům s kapacitou 350 park.míst má

zastavěnou plochu 2400m2, celková plocha v

parkovacím domě je 9 600m2

Výhody varianty  SEVER:

- snazší dopravní napojení na frekventovanou

komunikaci

- odlehčení dopravy v obytné části města

- možnost řešit úpravy (demolice) stávajících budov v jižní

části později

- příznivější prof il terénu pro výstavbu

- f.irma se díky atraktivní stavbě administrativního

objektu zviditelní směrem k dopravně exponované

komunikaci krajského významu

Nevýhody varianty SEVER:

- dílčí omezení potenciální plochy pro rozvoj výroby

- méně atraktivní severní plocha území

- nutné vynětí pozemku ze zemědělského půdního fondu

Porovnání výhod či nevýhod parkování na terénu s

parkováním v parkovacím domě je podobné jako v

předchozí variantě.

Porovnání parkování na terénu a v parkovacím domě :

- standardní parkovací plocha před objektem

   .........4 200m2 (158 park. míst)

- rozšířená plocha pro plnou kapacitu

    ........12 100m2 (cca 450 park.míst)

- parkovací dům s kapacitou 350 park.míst má

zastavěnou plochu 2400m2, celková plocha v

parkovacím domě je 9 600m2

Vzhledem k tomu, že architektonické řešení

administrativní budovy je f.lexibilní, s neomezenou

možností variací, v rámci modulového systému, není pro

umístění této stavby rozhodující, zda bude v severní, či

jižní části areálu

Druhou variantou je tzv. varianta SEVER.

Tato alternativa řeší umístění administrativně-provozního

objektu na severní straně areálu v návaznosti na hlavní

komunikaci ve směru od Jeseníku. Ze stejné komunikace

je situován současný příjezd zásobování do výrobního

areálu a distribuce v protisměru. Plochy mezi výrobními

halami a zmíněnou komunikací jsou patrně určeny pro

budoucí možné rozšíření výrobních hal. Nicméně osazení

administrativní budovy na této straně bude mít výhodu

nejen v lepším dopravím napojení na kapacitní

komunikaci, ale celý areál, díky architektuře nové budovy

dostane moderní soudobý atraktivní vzhled viditelný od

frekventované komunikace. V případě této alternativy by

odpadly dopravní problémy s průjezdem pracovníků mezi

rodinnými domky města. Také by nebylo nutné neodkladně

řešit demolice stávající staveb v jižní části komplexu,

včetně myčky, lakovny a kotelny. Areál by byl dopravně

obsloužen z jednoho směru, přes jednu vrátnici.



autorský text

Koncepce dispozičního řešení

Hmota navrhovaného objektu je tvořena z několika

kvádrových modulů (kontejnerů), které jsou poskládány

vedle sebe ve třech řádách. Kontejnery tak tvoří 3

nadzemní podlaží, s jedním modulem vystupujícím nad

rovinu střechy. Obdélníkovou půdorysnou stopu ze všech

4 stran doplňuje předsazená ocelová konstrukce, která v

pohledu vytváří pravidelný čtvercový rastr. Rastr ocelové

konstrukce je dán kostrukčním systémem objektu.

Jednotlivé čtverce předkonstrukce jsou v nepravidelném

rytmu střídavě doplněny balkóny, vykonzolovanými boxy,

zavětrováním či pletivem porostém plazivými rostlinami.

Objekt je provozně rozdělen na administrativní část a na

hromadné šatny zaměstnanců. Oba funkční celky jsou od

sebe provozně odděleny. Jsou zpřístupněny oddělenými

hlavními vstupy a jsou obslouženy samostatnou vertikální

komunikací. Převažující funkce objektu je

administrativní, která se rozléhá přes všechna podlaží.

Šatny jsou umístěny v polovině přízemí a části druhého

nadzemního podlaží.

Hlavní vstup do administrativní části objektu je

orientován směrem k parkovišti, ze strany příjezdové

cesty. V prvním nadzemním podlaží je u vstupu umístěna

recepce se zázemím a malým zasedacím sálem. Na

patře se rovněž nachází archiv, serverovna a s ní spojené

IT oddělení.

Ve druhé polovině prvního nadzemního podlaží jsou

umístěny prostory šaten pro muže s hygienickým

zázemím. Hlavní vstup do šaten je orientován z vnitřní

části areálu, směrem k výrobním halám. Vstup se

nachází z vnitřní strany oplocení areálu, proto je

přístupný pouze po projití skrze vrátnici.

Šatny pro ženy jsou i s hygienickým zázemím navrženy ve

druhém nadzemním podlaží a zabírají asi třetinu podlaží.

Zbytek podlaží je věnován administrativním prostorům.

Obě patra šaten jsou navrženy jako velký otevřený

prostor, vybavený šatními skříňkami s lavicemi. K

místnosti se skříňkami je přímo navázáno hygienické

zázemí s toaletami a sprchou.

Druhé a třetí nadzemní podlaží administrativy je

dispozičně koncipováno obdobně. Skrze objekt podélně

probíhá komunikace, která rozděluje patro na dvě části.

Směrem k parkovišti a k výhledům na okolní krajinu, jsou

umístěny prostory kanceláří. Směrem k vnitřní části

areálu jsou umístěny technické provozy, sklady a

hygienické zázemí.

Komunikační chodba v obou patrech je tvořena

rozmanitými zákoutími se zelení, která jsou určena k

různým provozním účelům. Nachází se zde kuchyňský

kout s coffee pointem, respirium, prostor pro tiskárny s

kopírkami a callboxy.

Ve druhém nadzemním podlaží je konkrétně umístěno

oddělení logistiky a nákupu, personální oddělení a dvě

zasedací místnosti. Větší ze zasedacích místností je

určena pro 30 osob a má vlastní zázemí s kuchyňkou, pro

případné catteringové či jiné události, které se můžou

konat v prostoru před zasedací místností, či přímo v

uvnitř místnosti.

Ve třetím podlaží se pak nachází controlling, účetní

oddělení, správa budov, oddělení kvality, 3 ředitelské

kanceláře a zasedací místnost pro 10 osob. Kancelář

CEO je umístěna v rohu objektu a je otevřena směrem do

krajiny pomocí dvou prostorných teras a vykonzolovaného

boxu. Kancelář CEO má přímou návaznost na sekretariát

a je umístěna vedle hlavní vertikální komunikace.

Schodiště zároveň propojuje třetí nadzemní podlaží se

střechou. Střešní podlaží je tvořeno hmotou o velikosti

jednoho modulu, kam jsou vyvedeny vertikální

komunikace objektu a nachází se zde zázemí s

kuchyňským koutem a barem. Na tento prostor přímo

navazuje pochozí střešní terasa. Z druhé strany modulu

jsou plochy střechy určeny k umístění vzducho-

technických jednotek a fotovoltaických panelů.

Dispoziční uspořádání je díky použití modulového

systému velice variabilní a při zachování koncepčních

zásad a zásad vedení technických instalací, umožňují

úpravy dispozic i případné rozšíření či zkrácení objektu.

Koncepce architektonického řešení

Základní myšlenka architektonického návrhu typologicky

reaguje na f inální produkty f irmy, kterými jsou modulární

kontejnerové bloky s ocelovou kostrou, ze kterých je

možné sestavit prakticky cokoliv. Chtěli jsme, aby

architektonický koncept administrativně-provozní  budovy

z tohoto prvku vycházel. Aby zde byla na první pohled

zřejmá souvislost a aby byla na první pohled

srozumitelná f_lexibilita a variabilita navržené stavby.

Dům má připomínat stavebnici z modulárních bloků, kde

je možné, dle aktuálních potřeb, kombinovat vnitřní

funkční uspořádání. Podstatné pro nás bylo propojení

obsahu a formy, tedy, aby objekt splňoval všechny

požadavky zadání, a to ve smysluplné vzájemné

interakce. Důležitou roli, při návrhu, sehrála také snaha

o co největší symbiózu stavby s jejim okolím. Snažili jsme

se o to, aby dům dokonale “srostl” s okolím. Nejenom s

výrobním závodem, ale také s prostorem navazujícím.

Symbolem propojení budovy s okolní přírodou je např.

ocelová předkonstrukce, která plní funkci treláže - nosné

konstrukce pro vertikální popínavou zeleň. Odsazení této

konstrukce, společně s porostem vertikální zeleně tvoří

přírodní “závěs”, který zlepšuje mikroklima uvnitř budovy

a přispívá tak ke snížení provozních nákladů, zejména v

letních měsících. Předkonstrukce také umožňuje

rozšíření vnitřních prostor do exteriéru v podobě

venkovních teras.

Modularita a f lexibilita je patrná ve všech částech stavby.

Skeletová nosná konstrukce umožňuje do budoucna

libovolné dispoziční úpravy. Koneckonců dispozice,

navržené ve studii, jsou pouze jednou z mnoha možných

kombinací.  Stabilními částmi domu jsou vertikální

spojnice a možná hygienické místnosti.

Materiály, které budou pro objekt dominantní jsou kov,

beton a sklo. Modulární zasklení fasád kombinuje plochy

f_ixní s plochami otvíranými a také se zde střídají prosklené

plochy průhledné s plochami neprůhlednými.

Velkoformátové zasklení je možné kombinovat s

kovovými výplněmi.

Podlaha přízemí je výškově odsazena od okolního terénu

o cca 600mm. Tento výškový rozdíl bude překonán

pomocí venkovního schodiště, nebo pomocí bezbariérové

rampy u hlavního vstupu.

Budova svým vnitřním uspořádáním splňuje provozní

požadavky nastavení v zadání této studie. Snažili jsme se

o to, aby stavba splnila nejen požadované parametry, ale

aby také byla příjemným, atraktivním pracovním

prostorem. Dispoziční uspořádaní není pouze řetězem

pracoven umístěných podél “dálnice” hlavní chodby.

Vnitřní komunikace mají členitější půdorys, díky čemuž

vznikají, ve vhodných místech, klidové zálivy, s vazbou na

tzv. “coffepointy”, kde je možné nejen vypít kávu, ale také

v izolovaných “callboxech” vyřešit pracovní telefonát, aniž

by byli rušeni další spolupracovníci.

Stavba zohledňuje v souvislostech daných jejími

parametry a umístěním, také ekologické aspekty. Kromě

již zmíněné předkonstrukce, která je jakousi zelenou

teplotní bariérou (protiprašnou i protihlukovou),

uvažujeme také s využitím solární energie (díky ploché

střeše stavby). Nabízí se také možnost využití tepelného

čerpadla pro vytápění s ohledem na blízký potok. (je

potřeba prověřit provedením hydrogeologického

průzkumu).



KONCEPT



geneze

01 základní stavební jednotka
základním prvkem navrhovaného objektu je modulární kontejnerový blok s
ocelovou kostrou, modul typologicky reaguje na f_inální produkty f_irmy

02 hmota objektu
dům má svým vzhledem a konceptem připomínat stavebnici z jednotlivých modulů;
je složen z několika kontejnerových bloků poskládaných na sebe; objekt je takto
f_lexibilní a snadno modif _ikovatelný dle aktuálních požadavků uživatele

04 předkonstrukce
symbolem propojení budovy s okolní přírodou je předsazená ocelová konstrukce,
která plní funkci treláže (konstrukce pro popínavou zeleň); předkonstrukce
zlepšuje mikroklima uvnitř budovy a přispívá ke snížení provozních nákladů, také
umožňuje rozšíření vnitřních prostor v podobě venkovních teras

03 členění fasády
jednotlivé bloky budou v nepravidelném rytmu vysunuty před rovinu fasády,
vytvářející tak hodnotné interiérové prostory s výhledem na okolní krajinu;
vykonzolování boxů vychází z dispozičního uspořádání kanceláří

šatny zaměstnanců vstupní prostor

administrativa vertikální komunikace vedení společnosti

 prostorové schéma



SITUACE



  hranice řešeného území

  

  stávající objekty

    varianta sever

  navrhované objekty

  celková potřebná plocha, 11 100m2

    varianta jih

  navrhované objekty

  celková potřebná plocha, 11 700m2

m 1:2500

situace širších vztahů

0 50 100 200

varianta s parkovacím domem



  hranice řešeného území

  

  stávající objekty

    varianta sever

  navrhované objekty

  celková potřebná plocha, 16 000m2

    varianta jih

  navrhované objekty

  celková potřebná plocha, 17 600m2

situace širších vztahů

0 50 100 200

m 1:2500

varianta bez parkovacího domu
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administrativní budova
3np, 11x69m, 3x760 = 2280m2 (bez předkonstrukce)

parkovací dům
4np, 33x74m, cca 330 parkovacích stání; vrátnice

parkoviště
plocha 4900m2, 163 parkovacích stání

porovnání

pozitiva
- respektován současný nástup a směr příjezdu

- severní plochy ponechány pro budoucí rozvoj

- stávající neuspořádané využití plochy bude  

 smysluplně organizováno

negativa
- nutnost odstranění a přemístění některých stávajících

 budov -> vyšší náklady

- nutnost vybudovat kapacitní, únosnou komunikaci

 podél jiho-západní hrany areálu

- členitější terénní prof il pozemku

- komplikovaný příjezd přes obecní komunikaci

  navrhované objekty

  stávající objekty

  zpevněné plochy

  nezpevněné plochy - trávník

  hranice areálu

  oplocení areálu

graf_ické značení

m 1:750

situace celková - varianta jih
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administra
tiv

a

parkovací dům

směr Jeseník

směr Zlaté Hory

bilance

administrativní budova
3np, 11x69m, 3x760 = 2280m2 (bez předkonstrukce)

parkovací dům
4np, 33x74m, cca 330 parkovacích stání; vrátnice

parkoviště
plocha 4200m2, 158 parkovacích stání

porovnání

pozitiva
- snazší dopravní napojení na frekventovanou komunikaci

- odlehčení dopravy v obytné části města

- možnost řešit úpravy (demolice) stávajících budov později

- příznivější prof_il terénu pro výstavby

- zviditelnění f.irmy díky umístění stavby směrem k dopravně

 exponované komunikaci krajského významu

negativa
- dílčí omezení potenciální plochy pro rozvoj výroby

- méně atraktivní severní plocha území

- nutné vynětí pozemku ze zemědělského půdního fondu

  navrhované objekty

  stávající objekty

  zpevněné plochy

  nezpevněné plochy - trávník

  hranice areálu

  oplocení areálu

graf_ické značení

m 1:750

situace celková - varianta sever

0 2010 50



řešené území

  203 049 m2

pozemek v majetku investora

  144 777 m2

stávající objekty v majetku investora

  26 495 m2

pozemky v majetku města Zlaté Hory

  26 905 m2

pozemek v majetku soukromého vlastníka

  3 241 m2

pozemek v majetku České republiky

  1 631 m2

zastavěná plocha návrhu - varianta sever

  3 075 m2

zastavěná plocha návrhu - varianta jih

  3 075 m2

m 1:2500

situace katastrální

0 50 100 200



PŮDORYSY



1.04

1.15

1.14 1.13

1.08
1.03 ±0,000

±0,000

-0,600

-0,600

1.011.02

1.07

1.09

1.10

1.05

1.11
1.17

1.12

1.18
1.16

1.06
vstup do šaten

schodiště

hygienické zázemí

šatny zaměstnanců - 194x

šatny zaměstnanců - 262x

hygienické zázemí

1.01

1.02

1.03

1.04

1.05

1.06

zázemí zaměstnanců

legenda místností

... 21m2

... 18m2

... 43m2

... 145m2

... 190m2

... 36m2

zádveří

vstupní hala / recepce

komunikace

schodiště

zázemí recepce / kuchyňka

zasedací místnost - 6 osob

IT oddělení - 3-4 osoby

serverovna

archiv

wc- imobilní; ženy

wc - muži

úklidová komora

1.07

1.08

1.09

1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

1.18

administrativní část

... 5m2

... 81m2

... 32m2

... 14m2

... 10m2

... 18m2

... 25m2

... 30m2

... 30m2

... 7m2

... 9m2

... 3m2

půdorys 1.podlaží
m 1:200

10510



2.03 2.04

2.06

2.13

2.05 2.07

2.08

2.09

2.15 2.16 2.10 2.11
2.12

2.18

2.02
+3,700

+3,700

2.01
2.17

2.19

2.14

schodiště

hygienické zázemí šaten

šatny zaměstnanců - 145x

2.01

2.02

2.03

zázemí zaměstnanců

legenda místností

kopírování a tisk

respirium

coffee point

telefonní boxy

komunikace

předprostor zasedací místnosti

schodiště

2.13

2.14

2.15

2.16

2.17

2.18

2.19

prostory komunikace

celková plocha komunikace

... 14m2

... 43m2

... 113m2

... 196m2

oddělení logistiky - 6+1

oddělení nákupu - 5+1

zasedací místnost - 10 osob

personální oddělení - 3+1

zasedací místnost - 30 osob

kuchyňka

wc - muži

wc - ženy

úklidová komora

2.04

2.05

2.06

2.07

2.08

2.09

2.10

2.11

2.12

administrativní část

... 74m2

... 55m2

... 54m2

... 55m2

... 69m2

... 19m2

... 11m2

... 11m2

... 4m2

půdorys 2.podlaží - varianta A
m 1:200

10510



3.02

3.11 3.12

3.03 3.04
3.05

3.06 3.07 3.08 3.09

3.10

3.13 3.14 3.15 3.16 3.173.19
3.20

3.21
3.22

3.01
+7,4003.23

3.24

+7,400

3.18

controlling - 2 osoby

účetní oddělení - 5-6 osob

správa budov - 3+1

zasedací místnost - 10 osob

oddělení kvality - 2 osoby

ředitelská kancelář

ředitelská kancelář

ředitelská kancelář

CEO - chief executive off  icer

sekretariát - 2 osoby

technická místnost

technická místnost

skladovací prostor

skladovací prostor

wc - muži

wc - ženy

úklidová komora

3.01

3.02

3.03

3.04

3.05

3.06

3.07

3.08

3.09

3.10

3.11

3.12

3.13

3.14

3.15

3.16

3.17

administrativní část

legenda místností

schodiště

kopírování a tisk

respirium

coffee point

telefonní boxy

komunikace

schodiště

3.18

3.19

3.20

3.21

3.22

3.23

3.24

prostory komunikace

plocha komunikace

... 19m2

... 63m2

... 56m2

... 46m2

... 25m2

... 36m2

... 36m2

... 36m2

... 63m2

... 52m2

... 21m2

... 8m2

... 10m2

... 10m2

... 10m2

... 10m2

... 3,6m2

... 198m2

půdorys 3.podlaží - varianta A
m 1:200

10510



2.03 2.05

2.07

2.04

2.06 2.08

2.09

2.10

2.16 2.17 2.11 2.12
2.13

2.19

2.02
+3,700+3,700

2.01

2.20

2.18

2.14

2.15

schodiště

hygienické zázemí šaten

šatny zaměstnanců - 145x

2.01

2.02

2.03

zázemí zaměstnanců

legenda místností

kopírování a tisk

respirium

coffee point

telefonní boxy

komunikace

předprostor zasedací místnosti

schodiště

2.14

2.15

2.16

2.17

2.18

2.19

2.20

prostory komunikace

plocha komunikace

... 14m2

... 43m2

... 109m2

... 176m2

controlling

účetní oddělení - 5 osob

správa budov - 3+1

zasedací místnost - 10 osob

personální oddělení - 3+1

zasedací místnost - 30 osob

kuchyňka

wc - muži

wc - ženy

úklidová komora

2.04

2.05

2.06

2.07

2.08

2.09

2.10

2.11

2.12

2.13

administrativní část

... 22m2

... 50m2

... 55m2

... 54m2

... 55m2

... 69m2

... 19m2

... 11m2

... 11m2

... 4m2

půdorys 2.podlaží - varianta B
m 1:200

10510



3.01

3.10 3.11

3.02 3.03
3.04

3.05 3.06 3.07 3.08

3.09

3.12 3.13 3.14 3.15 3.163.18
3.19

3.20

3.21

+7,4003.22

3.23

+7,400

3.17

oddělení logistiky - 6+1

oddělení nákupu - 5+1

zasedací místnost - 10 osob

oddělení kvality - 2 osoby

ředitelská kancelář

ředitelská kancelář

ředitelská kancelář

CEO - chief executive off  icer

sekretariát - 2 osoby

technická místnost

technická místnost

skladovací prostor

skladovací prostor

wc - muži

wc - ženy

úklidová komora

3.01

3.02

3.03

3.04

3.05

3.06

3.07

3.08

3.09

3.10

3.11

3.12

3.13

3.14

3.15

3.16

administrativní část

legenda místností

schodiště

telefonní boxy

coffee point

respirium

kopírování a tisk

komunikace

schodiště

3.17

3.18

3.19

3.20

3.21

3.22

3.23

prostory komunikace

plocha komunikace

... 90m2

... 56m2

... 46m2

... 25m2

... 36m2

... 36m2

... 36m2

... 63m2

... 52m2

... 21m2

... 8m2

... 10m2

... 10m2

... 10m2

... 10m2

... 3,6m2

... 191m2

půdorys 3.podlaží - varianta B
m 1:200

10510



4.01 4.02

4.03

4.04
+11,100

zázemí terasy

střešní terasa

4.03

4.04

administrativní část

legenda

... 15m2

... 65m2

fotovoltaické panely

vzduchotechnické zařízení

4.01

4.02

technické prostory

... 134m2

... 91m2

půdorys 4.podlaží
m 1:200

10510



ŘEZY



-0,600

+3,600

+7,050

+11,000

+11,500

+15,000

-0,600

+11,000
+11,500

±0,000

+3,700

+7,400

+11,300

podélný řez A-A'
m 1:200

10510



POHLEDY



-0,600

+11,000
+11,500

-0,600

+3,600

+7,100

+11,000

+12,400

+15,000

jiho-východní pohled
m 1:200

10510



-0,600

+11,000
+11,500

-0,600

+3,600

+7,100

+11,000

+12,400

+15,000

severo-západní pohled
m 1:200

10510



-0,600

+3,600

+7,100

+7,300

+10,800

+14,700
+15,000

-0,600

+3,400

+11,000

+14,700
+15,000

boční pohledy
m 1:200

10510
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