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Objemová studie řeší území ohraničené komunikacemi 
Hlubčepská, Kosořská, Na Srpečku a v jihozápadní 
části segmentem železniční trati Pražsko – duchcovské 
dráhy. Primárně se zabývá úpravou a novým 
návrhem v současné době nevyužitého fotbalového 
hřiště situovaného uprostřed vymezeného území. 

Dojde k rozšíření a celkové úpravě hlavní příjezdové 
komunikace, která bude zakončena předprostorem hlavního 
vstupu na hřiště. V celé délce příjezdové komunikace bude 
opravena stávající historická zeď a budou odstraněny 
náletové dřeviny. Zachovány zůstanou pouze vzrostlé stromy.  
V místě předprostoru vznikne patnáct parkovacích stání. Areál 
samotného sportoviště bude řešen jako dvouúrovňový. V 
horní úrovni se nachází nové víceúčelové hřiště a nový objekt 
se zázemím sportoviště. Vzniká zde prostor, který je možno 
využít pro pořádání společenských událostí, které souvisejí s 
pořádáním sportovních turnajů. Výraznou dominantu celého 
areálu tvoří lomená střecha překrývající jak zázemí sportovišť, 
tak velkou část venkovního prostoru. Ve střeše se nacházejí 
otvory, kterými “prorůstají“ tři stávající vzrostlé stromy. Ve 
spodní úrovni areálu se nachází fotbalové hřiště, které projde 
kompletní rekonstrukcí. Vstup na hrací plochu je umožněn buďto 
rampou vedoucí od hlavní příjezdové brány nebo stávajícím 
zadním vstupem, který se ale nachází na soukromém pozemku. 
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příjezdová cesta předprostor/parkování

tribuna/zázemízadní cesta
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M 1:750 

01 - hlavní příjezdová cesta
02 - předprostor hřiště 
       (15 parkovacích stání)
03 - hlavní vstup
04 - víceúčelové hřiště 
       (24 x 13 m)
05 - zázemí sportoviště
06 - fotbalové hřiště
07 - možnost zadního vstupu
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01 - hlavní příjezdová cesta
02 - předprostor hřiště 
       (15 parkovacích stání)
03 - hlavní vstup
04 - víceúčelové hřiště 
       (24 x 13 m)
05 - zázemí sportoviště
06 - fotbalové hřiště
07 - možnost zadního vstupu
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M 1:250 

01 - klubovna / výčep
02 - šatna
03 - wc
04 - sprchy
05 - kancelář
06 - tech. místnost / prádelna
07 - wc muži
08 - wc ženy
09 - sklad zahradní techniky
10 - posezení / venkovní plocha
11 - víceúčelové hřiště 
      (24x13m)
12 - fotbalové hřiště
13 - vstupní předprostor /
       mobiliář

Pů
do

ry
s

01

03

03
11

12

13

10 m



1'
Arial 2,5 mmZNAČKA ŘEZU 2

ŠIPKY VSTUPŮ výplň ANO/NE

BUBLINY SKLADEB A VÝROBKŮ Isocpeur 1,8 mm

ŠTÍTKY MÍSTNOSTÍ

Isocpeur 1,8 mm
Isocpeur 1,8 mm

Arial 2,5 mm

ZNAČENÍ PODHLEDŮ Isocpeur 1,8 mm

Isocpeur 1,8 mm
Isocpeur 1,8 mm

Arial Bold 2,5 mm
Arial 2,5 mm

ŠTÍTKY BYTŮ

POZNÁMKA Isocpeur 1,8 mm

JÍDELNÍ STOLY
židle vysunuté / zasunuté

KONF. STOLKY
kruhový, obdélný, dynamický

PRACOVNÍ STŮL
obdélný, dynamický

KŘESLO A SEDAČKY

POSTEL 900, 1200, 1400
noční stolek pravý ANO/NE
noční stolek levý ANO/NE

DVOJPOSTEL 1800
noční stolek pravý ANO/NE
noční stolek levý ANO/NE

SKŘÍŇ, DVOJSKŘÍŇ 1
dynamické

SKŘÍŇ, DVOJSKŘÍŇ 2
"Scale X" bloku = šířka v m

TELEVIZE

MOTOCYKL

JÍZDNÍ KOLO

INVALIDA

WC

A7_ZARIZOVAKY_KLIENT - pouze půdorysné značky A1_PARKOVANI_STAFAZ - pouze půdorysné značky

A1_PARKOVANI - pouze půdorysné značky

FIX

JEDNOKŘÍDLÉ

DVOUKŘÍDLÉ

OTVÍRKA+FIX

BALKONOVÉ BĚŽNÉ

OKNA

OTVÍRKA / FIX
ŘEZ

PŘEKLAD

BIDET

UMYVADLO

UMÝVÁTKO

VANA 1

VOLNĚSTOJÍCÍ VANA

SPRCHOVÝ KOUT

VÝLEVKA

A7_ZARIZOVAKY

PRAČKA

A7_ZARIZOVAKY_KLIENT_FIX

LEDNICE

DŘEZ

VARNÁ DESKA

TROUBA

MYČKA

pouze půdorysné značky

A7_ZARIZOVAKY_KLIENT_FIX
kuchyňská linka

půdorys řez  / bok čelní pohled

řez a pohled řez a pohled

půdorys řez

půdorys

A1_PARKOVANI_STAFAZ - osobní auto

boční pohled čelní pohled zadní pohled

TOPNÝ ŽEBŘÍK
šířka

RADIÁTOR
šířka, délka

A7_TZB

ROZVADĚČ EL.

pouze půdorysné značky

šířka, ESIL+SLB / ESIL / SLB

bez odkapu / s odkapem + délka

BUBLINA DVEŘÍ Isocpeur 1,8 mm

zábradlí ANO / NE

zábradlí ANO / NE

zábradlí ANO / NE

zábradlí ANO / NEzábradlí ANO / NE

OBLOŽKOVÉ JEDNOKŘÍDLÉ

DVEŘE

tl. stěny, světlá šířka
jen obložky / bez prahu / lišta / s prahem

OBLOŽKOVÉ DVOUKŘÍDLÉ
tl. stěny, světlá šířka, šířka hlavního křídla
jen obložky / bez prahu / lišta / s prahem

POPIS DVEŘÍ

obrys / kresba

Arial Black
Myriad Pro Light
Myriad Web

Arial

Myriad Pro Black

Arial kurziva

Teuton 23 reg
Teuton 26 reg

TABULKA MÍSTNOSTÍ
ČÍSLO POPIS PLOCHA SV. VÝŠKA PODLAHA STĚNY STROP

321.01 koupelna 15,6 m² 2,665 m

0 mm

0,0 m² 0 mm

0,0 m² 0 mm

0 mm

0,0 m² 0 mm

0,0 m²

0,0 m²

0,0 m² 0 mm

MP Bold 2,5 mm
MP Regular 2,0 mm

MP Regular 2,0 mm

řádky tenká čára
sloupce bez čar

214,214,214

QARTA myriad

DVOJUMYVADLO

šířka, hloubka

šířka, hloubka

boční pohledčelní pohled

obrys / kresba

půdorys

SPRCHOVÁ VANIČKA
šířka, hloubka

šířka, hloubka, délka skla
skla ANO / NE

A7_ZELEN

obrys / kresba

obrys / kresba

šířka, délka
baterie ne / čelo / strana

VANA 2
šířka, délka
baterie ne / strana

baterie ANO / NE

baterie ANO / NE

OBLOŽKOVÉ - ŘEZ
tl. stěny, světlá výška
bez prahu / s prahem

OBLOŽKOVÉ - POHLED
světlá šířka, světlá výška
klika schematicky / klika kresba

rovná čára / zalomená čára

Isocpeur 1,8 mm
Arial 2,5 mm

DSP-DPS_1 DSP-DPS_2 DSP-DPS_3

DSP-DPS_4 DSP-DPS_5

A122
2+kk

A122
2+kk

A122
2+kk

A122
2+kk

A122

DSP-DPS_1 DSP-DPS_2 DSP-DPS_3

DSP-DPS_4 DSP-DPS_5

Arial Bold 2,5 mm
Arial 2,5 mm

BL
O

KY

POSUV+FIX

OBLOŽKOVÉ POSUVNÉ DO POUZDRA
tl. stěny, světlá šířka 
jen obložky / bez prahu / lišta

A122.05 A122.05 A122.05

A122.05 A122.05

SPECIÁLNÍ ČÁRY
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

PISOÁR
obrys / kresba
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pohled západní M 1:200 pohled jižní M 1:200 

pohled východní M 1:200 pohled severní M 1:200 
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01
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04

05

01
dlažba prorůstající trávou

02
dlážděná příjezdová cesta - v 
místě parkovacích stání použity 
zatravňovací daždice

03
tartanový povrch hrací plochy 
víceúčelového hřiště

04
zatravněný povrch hrací plochy 
fotbalového hřiště

05
dlážděná plocha - dláždění vynecháno 
v místě kmenů stávajících stromů
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01

02

03 04

05 05

01
mobiliář vstupního předprostoru

02
oplocení hřiště

03
lomená střecha

04
stromy prorůstající skrze konstrukci 
střechy

05
pobytové schody / vylídková tribuna
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Pernerova 635/57
186 00, Praha 8 - Karlín
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