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ANOTACE
Jablonci nad Nisou, v Území v tuto chvíli slouží jako autobusové nádraží, 

výstavbou nového centra pro bydlení.

Centrum pro bydlení vzniklo vymezením daného prostoru 

bydlení.

Každá z budov má v
centru setkání“. Tyto šikminy snižují pohledovou výšku 

budov z pohledu z
z

podzemními garážemi. V
k jednotlivých patrech liší pouze v
navržen byt jiný.

POLYF

HNÍZDO, ŠIKMINA

ANNOTATION
The polyfunctional building is in Jablonec nad Nisou, in the southern, lower part of town. The area now serves as a bus station, 
but the government of the city expects to construct a new living centre there.

The area of the living centre was bordered by the surrounding roads and was divided into several blocks of flats. Their shapes are 
determined by means of the main lines of the inner environment. Those are the Lužická Nisa river, the line of the two main 
entrances to the centre of the complex (inner plaza) and the line oriented in the direction to the city centre of Jablonec nad 
Nisou. This division formed a so-called "nest" for living.

Each of the buildings is designed with a flat roof which is at a slight slope on the corner directed towards the inner plaza. The 
slope visually behaves as part of the facade. It indicates the connection to the centre and the compactness of the complex, a
so-called "complex of buildings that bend to the inner plaza." These slopes visually reduce the height of the surrounding buildings
when viewed from the centre of the complex. The flat roofs are designed as extensive green, thus making the view of the living
centre from the nearby "Jablonec towers" more pleasant.

The polyfunctional building is five-storey tall with underground garages. While on the first floor, there are various commercial 
spaces for rent, flats take up the others floors from the second one onwards. The layout of the apartments on each floor differs 
only on the corner with the slope where a different apartment is designed.
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POUŽITÉ PROGRAMY
_AutoCAD 2014

_SketchUp 2015

_V-Ray for Sketch Up

_Svoboda Software-Teplo 2017

_Adobe Photoshop CS6

_Microsoft Offi ce

NORMY A VYHLÁŠKY
_ČSN 73 4301-Obytné budovy

_ČSN 73 0802-Požární bezpečnost staveb

_ČSN 730540 –Tepelná ochrana budov
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