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V  rámci rozsáhlého projektu revitalizace Dolní 

oblasti Vítkovic byl přestavěn bývalý plynojem 

v  multifunkční aulu s  širokým společensko–

kulturním využitím. Rekonverze objektu zahr-

novala úpravy stávajících nosných ocelových 

konstrukcí a  hybridní betonovou a  ocelovou 

vestavbu nových prostor včetně společenské-

ho sálu pro 1  500 osob. Objekt je v  provozu 

od května roku 2012. ❚ Under the extensive 

project of revitalization of the Lower Vítkovice 

area, conversion of a former Gas Container into 

a  multifunctional auditorium providing variety 

of cultural opportunities was also completed. 

Reconversion covered re-arrangement of steel 

structures and new in-built steel and concrete 

construction including the concert hall for 1500 

persons. The building has been in service since 

May 2012.

Z  HISTORIE DOLNÍ  OBLASTI 

V ÍTKOVIC

Výroba železa má na  severní Moravě 

a ve Slezsku dlouholetou tradici. Prud-

ký rozvoj odvětví v 19. století umožnilo 

použití kamenného uhlí v hutnictví a vy-

nález parní lokomotivy. Tehdejší největ-

ší vlastník malých hutí v  Podbeskydí 

olomoucký arcibiskup Rudolf se obrá-

til na  profesora vídeňské polytechniky 

F. X. Riepla s žádostí o pomoc při zalo-

žení moderního závodu na výrobu že-

leza. Byl si vědom toho, že produkce 

malých dřevouhelných hutí nebude do-

stačovat poptávce po železe k výrobě 

kolejnic pro výstavbu tzv. Severní drá-

hy Ferdinandovy – první parní železnice 

z Vídně do Haliče.

Vhodné podmínky, bohaté naleziště 

černého uhlí a  blízkost dostatečného 

množství vody v řece Ostravici, splňo-

vala poloha vesničky Vítkovice, kde byl 

nový závod založen. 9. prosince 1828 

byla vydána zakládací listina Rudolfovy 

hutě a v roce 1836 byla zapálena prv-

ní koksová pec v  Rakousku–Uhersku. 

V  roce 1843 kupuje železárny i  s  ka-

menouhelnými a  rudnými doly S. Rot-

schild, brzy vzniká „Vítkovické horní 

a hutní těžířstvo“ a začíná prudký roz-

voj nejen železáren, ale i  souvisejících 

oborů, jako jsou slévárny, šamotárny, 

kovárny, výroba důlních strojů atd. Že-

lezárny mají cca devět tisíc zaměstnan-

ců a v roce 1848 vyrábějí zhruba třeti-

nu moravsko–slezské produkce žele-

za. Mezi uhelným dolem Hlubina a vy-

sokými pecemi byla vybudována kok-

sovna, a  vznikl tak ojedinělý komplex 

od těžby uhlí, jeho úpravy až k výrobě 

surového železa. Po první světové vál-

ce přibyla k pěti vysokým pecím a kok-

sovně Mannesmannova trať k  válco-

vání trub a v roce 1930 byl vybudován 

největší kovací lis v  Evropě. V  té do-

bě se také začíná psát historie plynoje-

mu, který byl postaven v letech 1924 až 

1925 v těsné blízkosti vysoké pece č. 1 

a sloužil nepřetržitě až do roku 1998.

V poválečném období Vítkovické že-

lezárny patřily k  největším hutnicko–

strojírenským závodům v  Českoslo-

vensku. Po roce 1989 se provoz při-

způsobil novým podmínkám.

V roce 1998 byla ve vítkovických vy-

sokých pecích po 162 letech ukonče-

na výroba surového železa. Celý areál 

Dolní oblasti Vítkovic se stal Kulturní 

technickou památkou a  v  roce 2002 

byl vyhlášen Národní kulturní památ-

kou. V areálu je v současné době pro-

vozováno několik prohlídkových tras, 

kde je možno se blíže seznámit s těž-

bou uhlí, výrobou železa i navštívit revi-

talizovanou vysokou pec.

Velké úsilí rekonverzi celé oblasti vě-

nuje současný management skupi-

ny Vítkovice Machinery Group v  če-

le s Ing. Janem Světlíkem. Podařilo se 

mu do  projektu zaangažovat přední 

české architekty, např. Ing. arch Jose-

fa Pleskota a  Ing. arch. Zdeňka Frán-

ka, kteří pracují na rozsáhlých plánech 

obnovení společenského, vědeckého 

a kulturního života.
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PŮVODNÍ  OBJEKT PLYNOJEMU

„Mokrý plynojem“ je válcová nádoba 

průměru 71,7 m a výšky 13,5 m, v níž 

se pohybuje víko – „zvon“, jehož výš-

ka po vrchol je 19,7 m. Mezi vodní hla-

dinu a  víko v  něm byl jímán vyčištěný 

vysokopecní plyn, který se dále pou-

žíval k  ohřívání vzduchu pro dmýchá-

ní do  vysoké pece a  jako pohon pro 

parní kotle. Pohyb zvonu byl umožněn 

pomocí systému kladek s  lany, umís-

těných na  třiceti dvou venkovních pří-

hradových sloupech. Nádrž i zvon ma-

jí nosnou ocelovou konstrukci, plášť je 

z ocelových nýtovaných plechů. 

Dno plynojemu je tvořeno betono-

vou deskou tloušťky 0,4  m a  pokryto 

ocelovými nýtovanými plechy. Podlaho-

vá deska je podpírána systémem rov-

noběžných cihelných stěn výšky cca 

2,1 m v  rozteči 2,95 m, které jsou za-

loženy na  dvoustupňových základ o-

vých pásech z prostého betonu. Půdo-

rysem prochází dřívější náhon pro vo-

du, ve kterém je doposud uložena funk-

ční kanalizace a  tento prostor byl pře-

klenut vyztuženou betonovou deskou 

tloušťky 1,1 m. Prostor mezi stěnami byl 

zasypán sutí a byla tak vytvořena úroveň 

pro bednění podlahové desky (obr. 1).

V  šedesátých létech minulého sto-

letí byl plynojem zajištěn a  rektifiko-

ván na účinky poddolování, jejichž vli-

vem došlo k nerovnoměrnému sedání 

objektu. Rektifikována byla jen nádo-

ba plynojemu rozřezáním pláště a vsu-

nutím klínu z ocelových plechů. Podla-

hová deska rektifikována nebyla, výš-

kový rozdíl mezi okraji desky ve smě-

ru přibližně sever-jih je 850 mm. V roce 

1983 byla v rámci rozsáhlé rekonstruk-

ce provedena výměna celého zvonu.

KONCEPCE ÚPRAV A  VESTAVBY

Úpravy byly rozděleny do několika etap. 

V rámci I. etapy výstavby byla provede-

na úprava ocelové konstrukce zvonu 

plynojemu, kdy byl odřezán a vyzvednut 

vrchlík – tambur a do meziprostoru by-

la vložena pásová okna. Stabilita a pro-

storová tuhost ocelové konstrukce by-

la zajištěna novým ocelovým prstencem 

s předpjatými ocelovými táhly, poté by-

lo víko vyzvednuto a zajištěno v poloze 

maximálního zdvihu. Ve  finálním stavu 

byly posíleny svislé stojky.

Ve  II. etapě byla budována betono-

vá vestavba společně s vnitřními nový-

mi ocelovými konstrukcemi – primární 

nosnou konstrukcí hlediště a  nosnou 

konstrukcí pro jevištní techniku.

Vestavbu tvoří dvě věže komunikač-

ních a  provozních prostor v  půdorys-

ném uspořádání rozevřeného písmene 

„Y“, mezi nimiž jsou umístěny ve  dvou 

spodních úrovních výstavní a  konfe-

renční prostory, třetí výškovou úrovní je 

foyer velkého společenského sálu, nad 

nímž se již rozevírá ve výseči mezi vět-

vemi písmene „Y“ hlediště pro 1 500 di-

váků (obr. 2). Jeviště se zázemím a vý-

tahovou plošinou je umístěno mezi rov-

noběžnými částmi komunikačních věží. 

Z  monolitického železobetonu jsou 

komunikační věže a  prostory jevišt-

ních a společenských úrovní, prefabri-

kované prvky jsou použity v konstruk-

ci hlediště.

ZALOŽENÍ  OBJEKTU

Provedený geologický průzkum proká-

zal, že stávající objekt je založen na ne-

příliš únosných vrstvách jílovitých ná-

plavových hlín a  teprve pod nimi se 

nachází únosná štěrková terasa. Ta-

to skutečnost vyloučila plošné založení 

vzhledem k  poměrně velkým lokálním 

zatížením ze sloupů a  byla navržena 

šetrná technologie tryskových injektáží. 

Po výběru dodavatele byla technolo-

gie změněna na velkoprůměrové vrta-

né piloty. Pohyb těžké vrtací soupravy 

po  stávající podlahové desce byl vel-

mi komplikovaný a  v  některých čás-

tech půdorysu téměř nemožný, takže 

část lokálních podpor musela být zalo-
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Obr. 1 Původní dokumentace plynojemu z roku 1922, a) řez, půdorys, b) založení ❚ Fig. 1 Former documentation of the Gas container 

from 1922, a) section, layout, b) foundations

Obr. 2 Vestavba, a) schematický půdorys, b) schematický řez ❚ Fig. 2  In-built construction, a) schematic layout, b) schematic section

Obr. 3 Vázání výztuže suterénních stěn věží ❚ Fig. 3 Underground walls reinforcement
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žena tryskovou injektáží při vědomí, že 

kombinace těchto dvou postupů není 

příliš šťastná. 

Komunikační věže mají na  pilotách 

uloženu základovou desku, ostat-

ní lokální podpory procházejí stávají-

cí podlahovou deskou a přímo navazu-

jí na hlubinné založení. Ocelové sloupy 

hlediště jsou kotveny do stávající podla-

hové desky. Část zásypu mezi stěnami 

suterénu byla odstraněna a vzniklé pro-

story slouží pro cirkulaci vzduchu.

KOMUNIKAČNÍ  VĚŽE

Věže mají nepravidelný půdorys. Je-

jich vnější obrysy jsou symetrické po-

dle osy procházející středem plyno-

jemu a  vytvářejí půdorysný tvar roze-

vřeného písmene „Y“. Ramena svíra-

jí úhel 90°, vzdálenost mezi rovnoběž-

nými rameny je 18 m, šířka věží je 9 m. 

Nosný systém je stěnový, tvořený ob-

vodovými stěnami tloušťky 300  mm, 

vnitřními stěnami tloušťky 300, 250 

a 200 mm. 

Suterénní podlaží bylo budováno 

v  otevřené jámě, kde byly odbourá-

ny stávající konstrukce založení. Dolní 

úroveň základové desky uložené na pi-

lotách je shodná s dolní úrovní zákla-

dových pásů stávajících suterénních 

stěn (obr. 3). 

Stěny jsou v  prostoru věží umístě-

ny nepravidelně, převážně však pro-

cházejí ve stejných pozicích v patrech 

nad sebou. Rozpony stropních de-

sek nepřesahují 6  m v  podlažích nad 

Obr. 4 Společenské schodiště ❚ 
Fig. 4 Ceremonial staircase

Obr. 5 Vzpínadlo, a) náhrada chybějící 

podpory stropní desky, b) detail dodatečného 

kotvení táhla do sloupu ❚ 
Fig. 5 Strut frame, a) replacement of missing 

support of ceiling slab, b) detail of additional 

anchoring into the column

Obr. 6 Výztuž balkónového nosníku 

❚ Fig. 6 Reinforcement of the balcony beam

Obr. 7 Osazování příhradových nosníků 

hlediště – manipulace na omezené ploše 

staveniště ❚ Fig. 7 Assembling the 

auditorium truss girder, handling the limited-

space construction site

Obr. 8 Osazování filigránových desek 

hlediště ❚ Fig. 8 Assembling the 

auditorium precast slabs

Obr. 9 Prefabrikované lavice z lehkého 

betonu ❚ Fig. 9 Precast seats from 

lightweight concrete
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1. PP až 4. NP a 7,5 m v 5. a 6. NP.

Stropní desky jsou monolitické, že-

lezobetonové, křížem vyztužené. Ma-

jí tloušťku 240 mm, kromě desky po-

slední úrovně, jejíž tloušťka je 280 mm.

Vertikální komunikaci v  každé věži 

zajišťují dvojice schodišť, jedno „stan-

dardní“, únikové a  druhé „společen-

ské“, jehož nosná konstrukce včetně 

zábradlí je monolitická, železobetono-

vá s  prefabrikovanými lepenými stup-

ni (obr. 4 a 10).

SPOLEČENSKÉ PROSTORY

Mezi rozevřenými rameny komunikač-

ních věží jsou na  úrovních ±0, +4,4 

a +8,9 m společenské prostory. Úroveň 

±0 m (výstavní část) je tvořena stávající 

podlahovou deskou. 

Na  úrovních +4,5  m (konferenční) 

a  +9  m (foyer) jsou nové železobe-

tonové monolitické, křížem vyztuže-

né, vylehčené stropní desky tloušťky 

300 mm, které jsou liniově podporová-

ny vnitřními obvodovými stěnami věží 

a lokálními vnitřními podporami – slou-

py, rozmístěnými v ortogonální síti 8,5 

× 8,5 m. Vyložení volných okrajů des-

ky přes krajní řadu sloupů je 4,2  m. 

Sloupy mají čtvercový průřez 400 × 

400  mm nebo kruhový ∅400  mm, 

extrémně zatížené sloupy pod nos-

nou konstrukcí hlediště jsou průřezu 

∅500 mm.

Vzhledem k poměrně velkým  rozpo-

nům je navržena koncepce železobe-

tonových desek vylehčených plasto-

7
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vými tvarovkami tak, aby při relativ-

ně vysoké tuhosti průřezu a příznivých 

deformačních vlastnostech konstruk-

ce nespotřebovávala velkou část své 

únosnosti vysokou vlastní tíhou. Pro 

vylehčení jsou použity tvarovky z  re-

cyklovaného plastu U-boot, oblas-

ti u  sloupů, okrajů, pod lokálním za-

tížením, či jinak staticky exponované 

jsou nevylehčené. Volné okraje desek 

jsou ztuženy obvodovými trámy výš-

ky 0,9  m, které zároveň slouží jako 

zábradlí.

Vertikální komunikaci mezi jednotlivý-

mi úrovněmi zajišťuje eskalátor.

V průběhu výstavby, kdy již byla část 

nosné konstrukce vybudována, do-

šlo k dispoziční úpravě, z níž vyplynu-

la nutnost „vynechání“ sloupu podpo-

rujícího stropní desku na úrovni +9 m. 

Ve spolupráci s projektanty ocelových 

konstrukcí bylo navrženo zajištění po-

mocí ocelových vzpínadel z  předpja-

tých táhel Macalloy M90 (ocel S460), 

která jsou úhlopříčně umístěna pod 

stropní konstrukcí a v jejichž průsečíku 

je vzpěra z ocelové trubky nahrazující 

původní podporu. Předpětí bylo navr-

ženo na eliminaci deformace od stálé-

ho zatížení, což představuje sílu v táh-

lech cca 1 500 kN. Táhla jsou kotvena 

ke  sloupům. Dva sloupy včetně čás-

ti stropní desky již byly v  době úpra-

vy vybetonovány, kotvení je provede-

no pomocí dodatečně osazené ocelo-

vé objímky, do zbylých dvou ještě ne-

vybetonovaných sloupů byly osazeny 

mohutné kotevní zámečnické výrobky 

(obr. 5a a 5b).  

10a
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Předpínání táhel probíhalo střída-

vě za  současného měření deformace 

stropní desky.

JEVIŠTNÍ  PROSTORY

Mezi rovnoběžnými rameny věží jsou 

nové konstrukce jevištních prostor 

budovány již od  suterénního podla-

ží, a  dále na  úrovních ±0, +4,4, +8,9 

a 11,9 m. Na dvou středních úrovních 

navazují na  stropní desky společen-

ských prostor.

Svislé konstrukce jsou tvořeny slou-

py ∅350  mm a  betonovými stěnami 

tloušťky 200  mm. Rozmístění stěn je 

po půdorysu velmi nepravidelné a stě-

ny na sebe v jednotlivých úrovních ne-

navazují. 

Stropní desky mají tloušťku 300 mm, 

jsou železobetonové, monolitické, vy-

lehčené, na  volných okrajích lemova-

né ztužujícími trámy. Jejich rozpětí je 

v příčném směru až 14,5 m, při prová-

dění bylo bednění nadvýšeno na hod-

noty deformací od  stálých zatížení. 

Všechny stropní desky v této části mají 

téměř přes celou svou šířku otvor pro 

jevištní výtah.

Stropní deska na  úrovni +11,9  m je 

v  prostoru před jevištěm zakončena 

balkónovým nosníkem šířky 500  mm 

a výšky 1 300 m vystupujícím nad úro-

veň stropu, který podpírá hlavní příhra-

dové ocelové nosníky konstrukce hle-

diště. Balkónový nosník je půdorys-

ně zakřiven do  kruhového oblouku, 

vnitřní podpory jsou betonové sloupy, 

na obou koncích je vetknut do stěn vě-

ží v místě jejich půdorysného lomu. Je 

Obr. 10 a) Společenské schodiště, b) detail 

❚ Fig. 10 a) Ceremonial staircase, b) detail

Obr. 11 Průhled eskalátorem z foyer do 

konferenční úrovně ❚ Fig. 11 View into the 

conference level through the escalator

Obr. 12 Vstupní prostory 

❚  Fig. 12 Entrance area

Obr. 13a, b Společenský sál ❚ 
Fig. 13a, b Concert hall

13a
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vyztužen betonářskou výztuží a dvěma 

dodatečně předpjatými desetilanovými 

kabely (obr. 6). Po celé délce nosníku 

je u  jeho dolního povrchu navržena li-

niová konzola, na kterou jsou na ložis-

ka uloženy ocelové nosníky hlediště. 

HLEDIŠTĚ

Hlavní nosná konstrukce hlediště umís-

těného ve výseči mezi rozevřenými ra-

meny věží je ocelová, hlavní nosní-

ky jsou příhradové, osazené radiálně 

ve  svislých rovinách, jejich horní pás 

výškově sleduje tvar hlediště a  křivku 

viditelnosti. Na horních pásech je ulo-

žena monolitická železobetonová des-

ka tloušťky 180  mm, která je s  nimi 

spřažena. Deska je provedena jako 

poloprefabrikovaná s  použitím před-

pjatých filigránových desek, které ne-

musely být během betonáže montáž-

ně podpírány (obr. 8). Na horním povr-

chu desky jsou v osách nad ocelovými 

nosníky a ve středech rozpětí mezi ni-

mi uloženy prefabrikované trámy s ozu-

by na horních hranách pro uložení lavic. 

Prefabrikované lavice z  lehčeného Lia-

porbetonu mají příčný řez ve tvaru ob-

ráceného písmene „L“ (obr.  9). V  hor-

ní hraně je hlediště ukončeno ochozem 

a prefabrikovanou stěnou.

POSTUP VÝSTAVBY

Postup výstavby byl ovlivňován aktuál-

ními podmínkami na  staveništi a  bě-

hem výstavby ho bylo nutné stále koor-

dinovat dle současného budování oce-

lových a  betonových konstrukcí. Tvr-

zení, že výstavba pod střechou bude 

v mnohém jednodušší než v otevřeném 

terénu, platilo jen částečně. Již při pro-

vádění základů byly těžkosti s vjezdem 

vrtací soupravy do  objektu a  poměr-

ně složitým způsobem se později hle-

dala místa pro ustavení montážních je-

řábů. Dále bylo nutno zkoordinovat po-

stup výstavby betonových konstrukcí 

s montáží ocelové konstrukce hlediště 

a  jevištní techniky, která je na  betonu 

uložena. Části věží a  jevištních prostor 

byly vybudovány po úroveň balkónové-

ho nosníku (+13,32 m). V navazujících 

deskách na  úrovni +4,4  m a  +8,9  m 

byly ponechány pracovní spáry tak, 

aby prostor pod hledištěm zůstal ote-

vřený pro montáž ocelových konstruk-

cí. Po namontování konstrukce jevištní 

techniky a příhradových nosníků hledi-

ště byla provedena betonáž a montáž 

ostatních konstrukcí hlediště. Některé 

filigránové dílce byly na  stavbě děleny 

tak, aby je bylo možno malou mecha-

nizací osadit do nejvzdálenějších rohů. 

Po vybetonované šikmé desce hlediš-

tě byly manipulátorem osazovány lavi-

ce směrem shora – dolů ústupem, což 

ovlivnilo i  jejich tvar a  příčný řez (ob-

rácené „L“). Po  dokončení konstruk-

cí hlediště byly dobetonovány spodní 

úrovně stropních desek.

Většina betonových konstrukcí je při-

znaných v  pohledové kvalitě, která 

je velmi rozdílná. V  projektové doku-

mentaci byla předepsána třída pohle-

dovosti betonu PB2 dle Technických 

pravidel ČBS 03, na  stavbě byly pro-

vedeny referenční plochy a  pro vidi-

telné hlavní povrchy byly konzultová-

ny kladečské plány bednění, včetně 

umístění spínacích tyčí. Je však tře-

ba podotknout, že požadované náro-

ky z hlediska estetického byly velmi ro-

zumné a mnohdy byl pohled architektů 

na provedené dílo shovívavý.

ZÁVĚR

Výstavba druhé etapy trvala téměř 

přesně jeden rok a  multifunkční au-

la byla otevřena 8.  května 2012 kon-

certem Jaromíra Nohavici a  Janáčko-

vy filharmonie. V  současné době je 

hala využívána pro nejrůznější akce 

společenského a kulturního charakteru 

(obr. 10 až 13). 

Projekt byl spolufinancován prostřed-

nictvím Integrovaného operačního pro-

gramu Evropského fondu pro regionál-

ní rozvoj za nemalé osobní zaintereso-

vanosti hlavního mecenáše, průmyslní-

ka Ing. Jana Světlíka.
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PARKING STRUCTURES

Ilja Irmscher

Poetika parkování
Atmosféra ně-
k o l i k a p a t r o -
vých parkova-
cích domů ne-
bo podzemních 
garáží není ob-
vykle příjemná. 
Množství tajem-
ných temných 
koutů jako-
by připomína-
lo tem né čás-
ti společnos-
ti – v  každém 
thrilleru je ales-
poň jedna scé-
na odehráva-
jící se ve  špat-
ně osvětlených, 
neudržovaných, 
obtížně přístupných koutech parkoviště, v nichž se 
zločin a násilí cítí bezpečně. Ne dramatický poten-
ciál ale uživatelská přívětivost zajímá na garážích 
Ilju Irmschera, který je od roku 2010 prověřuje pro 
německý automobilový klub ADAC. Až moc často 
musel odsuzovat a  kritizovat úzké rampy, špatné 
osvětlení, matoucí značení, těsná parkovací místa 
a vážné nedostatky v přístupu. Během posledních 
let se média nejhoršími příklady opakovaně zabý-
vala v pořadech, jejichž názvy nejčastěji vyjadřova-
ly něco jako „Garáže pekla“ apod. 

Postavit dobré garáže není jednoduché, ale je 
to možné a  existují vzory a  návody, jak toho do-
sáhnout. Dvousvazkové kompendium „Parking 
structures“ (Konstrukce pro parkování), vyda-
né v  rámci série „Construction and Design Ma-
nuals“ vydavatelstvím DOM publishers, takové ná-
vody a doporučení obsahuje. První svazek detail-
ně seznamuje čtenáře se základy navrhování ga-
rážových objektů a druhý svazek představuje čty-
řicet pět uživatelsky příjemných příkladů realizací 
dobrého návrhu garážových a  parkovacích pro-
stor. Na  více než pěti stech stránkách autor, ne-
smlouvavý kritik provozovatelů garáží, a  jeho tým 
expertů ukazují řešení, která jsou praktická, eko-
nomická a  funkční. S  až akademickou pečlivostí 
a důkladností a neskrývaným požadavkem na úpl-
nost se kompendium věnuje všem typům parko-
vání aut a souvisejícím technickým systémům, zá-
vislým či integrovaným, podzemním i povrchovým 
zařízením, mechanickým i  automatickým systé-
mům a  posledním trendům v  plánování, projek-
tování a  realizacích inovativních konstrukcí. Dob-
ře napsaný text vysvětluje běžné i  neobvyklé si-
tuace, doplňuje je grafy a obrázky k objasnění pra-
videl a rozměrů. 

Změna přístupu se jasně ukazuje: nehledě 
na obecnou nepopularitu je tu zřejmý trend k pře-
svědčení, že parkovací domy jsou v  městských 
centrech třeba. Podzemní parkoviště jsou bez 
přehánění součástí moderní architektury, přesto-
že často přímo navazují na  základové konstruk-
ce. Vše ukazuje, že je důležité zahrnout rozvahu 
o garážovacím systému již do  raných fází projek-
tu nové budovy. 

Představená dvoudílná kniha o  garážích a  par-
kovaní vyplňuje mezeru na  trhu. Pro její precizní 
zpracování a univerzální přístup je možno ji dopo-
ručit jak architektům a jejich klien tům, tak i provo-
zovatelům garáží a parkovacích domů.
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