
ARCHITEKTONICKÉ �EŠENÍ 
 
 Architektonické �ešení vychází z myšlenky „bydlení pro mladé rodiny“. 
Této myšlence je p�izp�sobena architektura domu. Architektonické �ešení 
je podmín�no použitým modulem kontejner�. Veškeré ustupující a 
vystupující konstrukce jsou posunuty o modul kontejneru. 

Fasády domu jsou zatepleny a omítnuty hladkou omítkou, vystupující a 
ustupující lodžie jsou v odlišném barevném provedení a zvýraz�ují tak 
plasti�nost domu. 

Chaotické rozmíst�ní okenních otvor�, avšak logicky umíst�ných dle 
ú�elu místnosti vytvá�í pocit ur�ité individuality. Ze sv�tlosti otvoru jde 
snadno rozpoznat, co se za skly ukrývá - obývací pokoj, ložnice �i  
koupelna a podobn�. Takzvaný chaos potrhuje charakter dnešní doby a 
ur�ité nejistoty.                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 Dispozice jednotlivých byt� jsou p�izp�sobeny uživatel�m domu. 
P�i�emž bylo myšleno i na více po�etné rodiny nap�. propojením dvou 
bytových jednotek (p�idáním �i ubráním pokoje). 
 

Byty typu :  1.NP  2x 3+KK 
     1x 4+KK 
     1x 2+KK 
   

2.NP  2x 3+KK 
     1x 4+KK 
     1x 2+KK 
 
 

3.NP  2x 3+KK 
     1x 4+KK 
     1x 2+KK 
 
KONSTRUK�NÍ �EŠENÍ 
 
Základy 
 
 Uložení kontejner� na ŽB patky, které jsou založeny v nezamrzané 
hloubce. Sokl je navržen jako cetris deska s tepelnou izolací z d�vodu 
promrzaní prostoru pod objektem. 
  
Nosné konstrukce  
 

Použití kontejner� sdružených do objekt�, v 1.NP rámy kontejner� 
opat�eny  dvojicí pomocných  vzp�r. Použití kombinace modul� 9x3 a 6x3.  
Pro balkony a lodžie použit modul 3x3 jako p�ídavný prvek a 
nadstandardní �ešení.  

 
 
Svislé konstrukce 
 

Obvodové sendvi�ové st�ny systém FERMACELL na vn�jší stran� 
opat�eny kontaktním zateplovacím systémem s armovanou omítkou.  
P�í�ky akusticky d�leny od nosných konstrukcí a se zvukovou izolací. 
Bytové p�í�ky sádrokartonové s požární odolností.  

Vodorovné konstrukce 
  
 Nosná konstrukce kontejneru s akustickou a tepelnou izolací. V 1:NP  u 
podlahy a 3 NP u stropu dostate�n� tepeln� izolována.  
 
St�echa 
 
 D�ev�né fošnové pultové vazníky s bedn�ním opat�eny hydroizola�ní 
fólií. Odvod vody �ešen zaatikovým žlabem.  
 
Podlahy 
 
 D�evot�ísková konstrukce + kro�ejová izolace. Povrch dle ú�elu 
místnosti, PVC, laminátová podlaha, keramická dlažba.  
 
Výpln� otvor�  
 

Okna z plastových profil� s bílými rámy se zasklením izola�ním 
dvojsklem. U jednotlivých byt� se bude lišit hloubka osazení oken 
v ost�ní, tímto bude docíleno v�tší plasti�nosti celku. Vstupní dve�e z AL 
profilu s izola�ním zasklením. Vnit�ní dve�e d�evovláknité, dýhované. 
Vstupní dve�e bytu s požární odolností.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


