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úPravy doMu

izolace

budova se zaizoluje pomocí injektáží po celém obvodu pláště. dojde k okopání pod základy, natažení nopové fólie a drenáže základů. drenážní trubka 
i štěrková drenáž bude od zeminy oddělena geotextílií. nopová fólie bude nahoře pod soklem zakončena lištou.
dešťová voda bude svedena do nově zbudované nádrže za budovou, stávající okapy budou vyměněny nebo repasovány a natřeny na ral 3007 
- červenočerná.  

střecha

v budoucnu je navržena výměna střešní krytiny - keramická bobrovka, barva cihlová přírodní. všechny klempířské prvky budou vyměněny a natřeny 
na ral 3007. 

fasáda

bude provedena oprava fasády a omítnutí soklu. horní hrana soklu bude přecházet na plochu fasády pod úhlem 45°. Finální povrch fasády bude 
zdrsněný (ne hlazený) a bude respektovat přirozené křivosti. Před konečným nanesením barvy bude proveden vzorek na fasádě v několika odstínech. 
Základní odstín je ral 7044 - hedvábná šedá. světlejší odstín bude použit na fasádu, mírně tmavší na sokl,  viz. vizualizace.
veškerá plechová dvířka na fasádě budou natřena na stejnou barvu jako ostatní kovové prvky (ral 3007) . rozvodná skříň rozhlasu bude zapuštěna 
do fasády, nepotřebné prvky budou odstraněny. 
nové zastřešení bude vyneseno na ocelových konzolách kotvených do fasády. stříška je z lepeného nebo bezpečnostního skla. nad vchodové dveře 
instalovat světlo na čidlo.    

otvory

Zbývající dřevěná okna budou vyměněna za plastová. stávající mříže na sklepních oknech a zadních dveřích budou zrenovovány a natřeny na ral 
3007 - červenočerná, jako klempířské prvky.
Mříže u vstupních dveří bude zrušena. stávající vstupní dveře budou vyměněny za dvoukřídlé bezpečnostní, členění dveří - viz. pohledy na fasádu. 
venkovní vlez na půdu bude opatřen novými plastovými dveřmi a madlem. stávající betonová konzola bude odstraněna, zachová se pouze římsa cca. 
8 cm na opření žebříku. 
 

návrh vstuPní raMPy

dojde ke zrušení nevyhovujícího schodiště, místo něj bude vybudován bezbariérový přístup a nové zastřešení vstupu. bezbariérový přístup bude 
tvořen rampou o délce 9 m kombinovanou se schodištěm. Čelo stupně schodiště bude tvořeno žulovým obrubníkem vsazeným do betonového zákla-
du. Pochozí část stupně a rampy je z žulové dlažby. šířka podesty/rampy v horní části je 1m s klesající úrovní se rampa rozšiřuje na konečnou 
šířku 2,15m. okno do sklepa bude opatřeno světlíkem (anglický dvorek) a překryto pozinkovou pochozí mříží. odvodnění dvorku bude řešeno v rámci 
odizolování základů domu. 
  

okolní úPravy veřejného Prostranství

Prostranství před domem bude zpevněný povrch z žulové dlažby, která bude plynule přecházet na schodiště a rampu. na chodníček kolem domu je 
možné použít žulové odseky, kladené na způsob divoké dlažby. v místě vjezdu bude použit větší formát dlažby. na stávajícím projektu cyklistické 
stezky dojde k následujícím úpravám: plot s bránou bude posunut o 2,5 metru dále na pozemek č. 313, čímž dojde k vytvoření prostoru pro konte-
jnery na tříděný odpad. v místě původně navrženého plotu zůstane tento plot také, ale bez brány, čímž se vytvoří prostor pro kontejnery. tento 
prostor bude také vyveden ve stejné žulové dlažbě. 
Plot bude z ocelové konstrukce 1,5 m vysoké, výplně z horizontálních modřínových prken v přírodní úpravě. Prostranství před domem a v okolí 
vjezdu domu bude z žulové dlažby, betonová dlažba bude pouze na cyklostezce. signální pásy nahradí změna charakteru materiálů.  
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Pohledy M 1:100

jihoZáPadní Fasáda jihovýchodní Fasáda 

severoZáPadní Fasáda severovýchodní Fasáda



čelní pohled







zadní fasáda



prostor pro kontejnery



srovnání dvou variant rampy a zastřešení, vzniklých během procesu navrhování


