MATEŘSKÁ ŠKOLKA, SENIORSKÉ BYDLENÍ
A VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ CENTRA OBCE JEŘMANICE
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TEXTOVÁ ČÁST

ANOTACE
Krajina – rozhraní – vesnice - náves
To je přirozená kadence proměny prostor při pohybu z extravilánu do intravilánu. Tento odvěký princip
mnohdy zpřetrhaný modernismem vytváří jasnou a samozřejmou prostorovou hierarchii.
Řešené území je rozsáhlé. Nová výstavba se ale odehrává na jeho cípu, co nejvíce v centru vesnice. Posílí
se tím význam středu sídla, zorientuje ho. Krajina je vzácná a nemělo by být samozřejmostí ji zastavovat.
Domy roztroušené daleko od sebe ve svahu nejsou správnou volbou - modernismus tu není doma. Okolí
kostela bylo v minulosti zastavěné, inspirujeme se historií. Dva nové domy – dům pro seniory a školka dokáží vytvořit plácek, který se o ně opře.

PRŮVODNÍ ZPRÁVA
Při cestě z plácku okolo plotu školky a domu seniorů se pomalu dostáváme na rozhraní mezi vesnici a volnou
krajinou - sad. Cesta sadem pokračuje k mokřadu, který je dotován z odkryté meliorace, mokřad tedy někdy dokáže
ztůňovatět. V sadu je malý domeček pro jeho údržbu, pro lis na mošt s malým sezením, kde se ten mošt vypije, kde
se stočí med, kde se sejdou sousedé…
Jeřmanicím chybí střed. Jsou tu přirozené hmotové dominanty – kostel a bývalá škola. Je tu významová dominanta – obecní úřad. Před kostelem chybí rozptylové prostranství, které by pomohlo zdůraznit jeho vstup. Úřad sídlí v
budově, která jako úřad nevypadá, vstupuje se do něj přes branku zahrady.
Jeřmanická triáda
Tři veřejná prostranství - plácky, koutky - různého významu a různých scénářů zdůrazní význam domů, o které se
opřou. Jejich materiální kvalita je stejná, to je spojí. Před kostelem je natažen dlážděný koberec, proti vstupu do kostela je na plácku umístěna soudobá socha sv. Anny. Nové proti starému, malé proti velkému, ale nic nového. Všem
dobře známá dvojice : kostel – socha.
Budova úřadu potřebuje formálně posílit. Úřad sídlí v rodinném domku… Nový plácek před budovou, odstranění
plotu, vydláždění až ke vstupu, výsadba dominantního stromu, vybavení prostoru mobiliářem – lavičkou a studnou s
pumpou - dokáže vyvážit současnou disbalanci mezi podobou domu a jeho společenským významem.
Třetí plácek vymezují dva nové domy a pobytové terénní stupně mezi nimi. Dominuje mu nová lípa. Na plácek
navazuje výdejní okénko z kuchyně, kudy lze podávat dobroty a hlavní vstup s jídelnou komunitního domu seniorů.
Dům seniorů tak může do tohoto veřejného prostranství dějově přirozeně expandovat. Pobytové schody slouží jako
hlediště při různých veřejných akcích nebo třeba při besídce školky. Tento plácek je zároveň začátkem cesty do
sadu.
Přílišné zvýznamnění
Pro udržení harmonie v hierarchii prostranství je nutné velmi pečlivě zvažovat míru zpevněných ploch, správnost
v segregaci pěších a aut… Na vesnici se jednoduše chodí po stejné cestě, jako se jezdí, rozhraní zpevněného a
nezpevněného by mělo být měkké. Je nutné odstranit zpevněnou plochu na plácku u hasičů. Příliš ten nevýznamný
prostor zdůrazňuje a tím se potlačuje důležitost jiných významných míst.
Parkování
Parkování je navrženo na štěrkovém trávníku, bude mít perfektní vsak a zelené plochy budou šetrné k obrazu
vesnice.
Komunitní dům seniorů
Komunitní dům seniorů dokáže pomoci lidem, kteří trpí samotou, což je bohužel velmi časté. Jsou tu navrženy malé,
jednopokojové byty s bezbariérovou koupelnou, kuchyňskou linkou a venkovní lodžií. V domě jsou dva společenské
prostory různých atmosfér– jídelna – napojená na venkovní plácek před domem a obývák – napojený na terasu v
zahradě, z něhož lze dohlédnout i dojít až do sadového domečku po cestičce v trávě. Je to cesta pro svižnější, je do
kopce. Pro méně svižné je tu cestička k mokřadu – ta je vrstevnicová.
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Školka
Dům využívá terén a horní patro je otočené do zahrady, má výhled k sadu. Spodní patro s kuchyní a veřejnými toaletami slouží veřejnému plácku. Kuchyně vaří i pro dům seniorů. Školka může být rozšířena o 2. etapu.
Formální a materiálové řešení domů
Domy jsou hmotovým otiskem představy o vesnickém stavení. Mají sedlové střechy, pravidelné otvory, světlé fasády
a červené střechy. Hmotové řešení reflektuje nutnost úspor vzhledem k investičním nákladům. Domy jsou co možná
nejvíce kompaktní a prostorově úsporné, kompaktní tvar generuje nízké tepelné ztráty.
Konstrukční, energetické řešení, hospodaření s vodou
Oba dva domy jsou navrženy z porothermu Profi dryfix, tato keramická tvárnice se již nemusí zateplovat, stačí ji
omítnout. Stropy jsou betonové, krovy dřevěné. Energetický standard nastavuje platná legislativa a v době povolování již zřejmě bude platit NZEP 2022. To je záruka provozně velice úsporného domu.
Vytápění a přípravu TUV zajišťuje kaskáda tepelných čerpadel země – voda o výkonu 4x14kW. Čerpadla sestávají
z vnitřní a z venkovní jednotky. Vnitřní jednotky jsou elektrokotle o výkonu 4x9kW. Tato čerpadla je možné v letním
období zapnout do reverzního režimu a místnosti jimi přichlazovat bez garance vnitřní teplota.
Dešťová voda bude jímána a používaná jako závlaha a také pro splachování, praní a úklid. Jako alternativa k
vodovodní přípojce může být použita studna.
Krajinářské řešení
Hospodaření s vodou - osvobození toku podzemní vody (meliorace), zadržování vody
Na podporu přirozeného koloběhu vody v krajině odkrýváme tok v meliorační odvodnění. Děláme tak u šachty za
bytovým domem (dříve školou). Protože panují pochybnosti o vydatnosti zdroje, navrhujeme zasakovací průleh
prověřující možnosti vydatnost toku.
Protože hloubka uložení melioračního potrubí dovoluje poměrně jemné terénní modelace, navrhujeme jeho okrytí
nejen v návaznosti na stávající šachtu, ale také rovině za bytovým domem. Jsme přesvědčení, že voda z meliorace
má dostat prostor k rozlivu a postupnému přirozenému vsaku. Toto gesto chceme spojit s bývalým názvem Bajerova
potoku (původní název toku podle nedalekého, dnes už neexistujícího Bajerova statku).
Vegetace umisťovaná na východní části řešeného svahu slouží jako prostor pro zadržení dešťové vody, předchází
případné erozi svahu. Snažíme se ní také chránit stavby a pobytová místa před povětrnostními podmínkami (studené proudy y Javorníku při inverzi).
Používáme propustné materiály, přírodě podobné směsi rostlin, tradiční stavební materiály vesnického charakteru
(mlat atd.) Zpevněné plochy jsou vždy vyspádované do trávníků či k jinému vegetačnímu prvku v prostoru.
Vegetace – druhová diverzita, potencionální přirozená vegetace
Koncept výsadby a výběru dřevin navazuje na typologii okolní krajiny. Výšková skladba dřevin působí plynulým
dojmem (střed skupiny vždy nejvýšší dřeviny – k okraji menší až malé). ..snažíme se tak nenásilně splynout s okolní
krajinou a topografií terénu. Cílem kompozice a volených druhů je posílení diverzity a atraktivnosti i pro hmyz a jiné
živočichy.
Údržba veřejných prostor
Předpokládáme, že sady a komunitní zahrady budou obhospodařovány rezidenty. Zahrady u navrhovaných budou
ve správě rezidentů či správců. Vše v extenzivní, přírodě podobném management péče (minimální zásahy, bez
použití chemický látek, dlouhý interval kosení, podpora přirozeného koloběhu živin – opad listů bez sběru. Nesklizené plody pro drobné volně žijící živočichy).

TABULKA BILANCÍ

MATEŘSKÁ ŠKOLKA, SENIORSKÉ BYDLENÍ A VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ CENTRA OBCE JEŘMANICE
TABULKA BILANCÍ
MATEŘSKÁ ŠKOLKA

vnitřní
prostory hospodářského zázemí MŠ
prostory

prostory vázané k jedné třídě MŠ

prostory nezávislé na provozu MŠ
venkovní plochy provozně vázané na MŠ
plochy

ULICE "U KURTŮ"

venkovní komunikace k parkování
souvisí s obytným domem č.p. 263
plochy

SENIORSKÉ BYDLENÍ

vnitřní
prostory

venkovní
plochy

ULICE "U HŘBITOVA"

venkovní
plochy

VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ

venkovní
plochy
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UŽITNÁ PLOCHA
m2
kuchyň
sklady potravin
sklady
zázemí a šatna zaměstnanců / denní místnost
WC zaměstnanců
prádelna / sklad lůžkovin
úklidová místnost
technická místnost
komunikační prostory

48,6
6,9
20,4
13,8
2,3
4,8
1,4
6,5
3,9

vstupní prostory
šatna dětí
umývárna
herna / jídelna/ sklad pomůcek
herna / ložnice / sklad lehátek
ředitelna / zázemí pedagogů
wc pedagogů
výdejna jídel
wc zahrada
sklad venkovních pomůcek
komunikační prostory
úklidová místnost

9
11,8
11,3
58,5
46,7
12,9
2,3
5,9
2,3
2
15,4
0,7

samostatně přístupné toalety

HRUBÁ PODLAŽNÍ KONSTRUKČNÍ
PLOCHA BUDOVY VÝŠKA OBJEKTU
m2
m

151,4 (1NP)
200,7 (2NP)

HRUBÝ OBESTAVĚNÝ
PROSTOR
m3

9,0

1 412

CELKEM: 352,1

16

oplocená zahrada - vegetační plochy
parkování (15 míst) - zpevněné / polopropustné

335
222

X
X

X
X

X
X

komunikace
parkování (10 míst) - zpevněné / polopropustné

235
125

X
X

X
X

X
X

12 x bezbariérová bytová jednotka
společné prostory- jídelna
společné prostory- společenská místnost
komunikace
zázemí pro službu
úklidová mísnost / prádelna
technická místnost
sklad
lodžie bytových jednotek
předzahrádky
parkování (15 míst) - zpevněné / polopropustné

27,5-31,3
29,3
18,7
115,8
18,7
8,9
8,2
20
2,3
115,4
212

195,22 (1NP)
257,05 (2NP)
259,1 (3NP)

12,6

2 657

X
X

X
X

X
X

CELKEM: 711,4

komunikace (parkování započítáno v části
tabulky u jednotlivých objektů)

575

X

X

X

vegetační plochy
zpevněné plochy
zpěvněné / polopropustné (cesty, parkování
před hasičárnou)

258
556
950

X
X
X

X
X
X

X
X
X

SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ1:2000
Mapa širších vztahů

Exponovaný pohledový úhel
z protějšího svahu na řešené
území

1.
3.
Javorník

2.

1.
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Obnova staré aleje se vším
respektem a mimo kolize nové
výstavby

2.

Převládající směr větru

3.

Odtokové linie

Řešené území

Navrhovaná vegetace

MZI

HDV

E-K

Prodloužení
stávající aleje

SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ1:500

Parkování na štěrkovém trávníku
Vodní biotop
- Bajerův mokřad

Komunitní zahrádky pro
domov seniorů
- maximální velikost
Štěrkový trávník pojízdný

Soukromá zahrada
domova důchodců
Ovocný sad s mošťárnou

Mateřská školka
Nová socha sv. Anny

Parkování v štěrkovém trávníku
Terenní schody
se svodnými kanálky

urbanismus
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ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ SITUACE 1:500

urbanismus

SITUACE 1:200
1 NP

Propojení na zahradu

Seniorské bydlení
2 NP

Školka 2. etapa

Propojení na zahradu

Zásobování
1 NP
Bufet/výdejní okénko
veřejné WC

2 NP
Mateřská škola
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SENIORSKÉ BYDLENÍ - PŮDORYSY 1:200

1.NP

2.NP

3.NP

VSTUP

±0,000
+6,000
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1.01

1.01

2.01

2.01

0.02
0.05

1.01

1.02
2.01

0.03

2.01

1.04
0.04

0.05

+3,000

2.01
1.01

1.03

2.01

HLAVNÍ
VSTUP

0.01
0.02
0.03
0.04
0.05

architektura

zázemí pro službu
úklidová místnost, prádelna
sklady
technická místnost
bezbariérová bytová jednotka s šatnou a koupelnou

1.01 bezbariérová bytová jednotka s šatnou a koupelnou
1.02 společenská místnost
1.03 společná jídelna s kuchyní
1.04 toaleta

2.01 bezbariérová bytová jednotka s šatnou a koupelnou

MATEŘSKÁ ŠKOLA - PŮDORYSY 1:200

architektura

SENIORSKÉ BYDLENÍ - ŘEZ PODÉLNÝ 1:200

+12,100

+12,600

+6,585
+6,000

+3,050

+3,000

±0,000

architektura

SENIORSKÉ BYDLENÍ - ŘEZ PŘÍČNÝ 1:200

+12,600

+12,100

+6,585
+6,000

+3,000

±0,000

architektura

MATEŘSKÁ ŠKOLA - ŘEZ PODÉLNÝ 1:200

+12,600

+6,585
+6,000

+3,050

architektura

MATEŘSKÁ ŠKOLA - ŘEZ PŘÍČNÝ 1:200

+12,600

+12,100

+6,585
+6,000

+3,050

+3,000

architektura

POHLED SEVERNÍ 1:200

+12,600

+12,100

+6,585
+6,000

+3,000

±0,000

architektura

POHLED VÝCHODNÍ 1:200

+12,100

+12,600

+6,585
+6,000

+3,050

+3,000

±0,000

architektura

POHLED JIŽNÍ 1:200

+12,100

+12,600

+6,585
+6,000

architektura

POHLED ZÁPADNÍ 1:200

+12,600

+12,100

+6,585
+6,000

+3,000

urbanismus

ŘEZ ŘEŠENÝM ÚZEMÍM 1:500

urbanismus

KRAJINÁŘSKÉ ŘEŠENÍ
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téma

VP

SP

E-K

- veřejná prostranství - soukromá prostranství - edukace a kultura

téma

MZI

HDV

E-K

- modrozelená infrastruktura - hospodaření s dešťovou vodou - edukace a kultura

krajina

SOUKROMÁ PROSTRANSTVÍ 1:200
jižní vstup do území - soukromá zahrada u domu seniorů

Mlatová cesta
1 NP

Vysoké bylinné výsadby - plochy s vyšším
podílem štěrkodrti, plocha vsaku
Zahradní přístřešek, prostor pro uložení
zahradního náčiní k potřebám obhospodařování
komunitních zahrad
Plaňkový plot
Štěrkový trávník, hlavní osa mezi venkovní
terasou a moštárnou

Propojení na zahradu

Bylinné záhonky při terasesloužící residentům

Venkovní společenská terasa

Seniorské bydlení

Veřejné prostranství mezi budovami
občanské vybavenosti pro mezigenerační
setkávání

2 NP

Venkovní posezení, stravování ve venkovním
prostoru v návaznosti na kuchyň v mateřské
školce
Dřevěný amfiteátr
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40

100

krajina
VP

SP

E-K

MZI

VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ
jižní vstup do území - zahrada mateřské školky 1:200

Zahrada u seniorskému domu

Nášlapné kameny pro
aktivní hru dětí - možné využití pro
kresbu křídou

Seniorské bydlení

Dětské pískoviště
Výšší vegetační porost s výsadbou
ovocných stromů a zavětvených keřů
Dřevěný amfitheatr
Nerezová klouzačka o rozměrech
4 x1 m

Školka 2. etapa

1%

Propojení na zahradu

Dlážděný veřejný prostor
- velká kostka (10x10 cm)
Výsadba solitérního stromu
Tilia cordata/ lípa srdčitá

Zásobování
Bufet/výdejní okénko
veřejné WC

Mateřská škola

Mlatová cesta
Přístupová cesta
- velká kostka (10x10 cm)
Parkoviště na štěrkovém trávníku
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E-K

MZI

CHARAKTER ZAHRAD
Charakter zahrady mateřské školky

Charakter zahrady u domu seniorů
vegetace
- pobytový trávník
- bylinkový svah
- edukativní 			
vyvýšené záhony
- vyvětvené keře
jako pohledová clona
- pobytový trávník
- nesekané partie trávy

zpevněné plochy
- dřevěná terasa
- kamenná dlažba
- mlat

atmosféra - detaily
- klid
- aktivita
- prožitek z krajiny

vybavení
- přístřešek
- terasa
- oplocení
- skrýše
- partie pro klid
- partie pro hru
- vodní zdroj
krajina

VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ
jižní vstup do území - předprostor kostela
Forma navrhovaného veřejného
prostranství je realizovatelná po
domluvě o pozemko-právních
vztazích s dotčenými vlastníky.

Posezení před kostelem
Nová socha sv. Anny
- vznik sochy pro dané místo
Terení schodiště propojující prostranství
kostela a nově navrhovaných budov
Svodný kanálek
Předprostor kostela
- velká kostka (10x10)
Štěrkový trávník

Výsadba kapradin v blízkosti
stávajícího kříže

Výsadby stromů

0

40

100

krajina
VP

HDV

E-K

MZI

VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ
vstup do území - střed - předprostor hasičské stanice 1:250

Obecní úřad
Stávající studna
- kultivace současného stavu

Výsadba solitérního stromu

Štěrkový trávník s parkovacími místy
Hasičské nájezdové kolejnice

Mlatová cesta

Seniorský dům
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krajina
VP

HDV

MZI

VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ
severní vstup do území - předprostor obecního úřadu 1:250

Dominantní solitérní strom
ořešák královský/ Juglans regia
- ukončení pohledu “ulice u kurtů”

Posezení u pumpy

Obecní úřad Jeřmanice

Velká kostka 10x10 cm
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50
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VP

HDV

E-K
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VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ
Terenní modelace - dílčí rehabilitace vodního toku - charakter průlehu 1:250
Bajerův mokřad
-objekt mokřadu s třemi stupni
rozlivového území
= návaznost na historii
Komunitní zahrady
pro služby seniorského domu
- maximální velikost
2.etapa
maximální velikost
- možné rozšíření
pro budoucí zájem

Kompoziční osa
Bajerův mokřad x kostel

Směs výškově rozdílných dřevin
- nejhojněji zastopeným druhem budou
ovocné stromy doplněné o vysoké
kosterní dřeviny, které jsou vybrané v
návaznosti na potenciální přirozenou
vegetaci

1.etapa

Vegetační klimatická clona

Ohniště v sadu
Moštárna se štěrkovým trávníkem
- jako kompoziční osa sadu

0

krajina
MZI

HDV

E-K

50

125

CHARAKTER SADU S VODNÍM BIOTOPEM
Charakter vodního biotopu

Charakter volného sadu
vegetace
- pobytový trávník
- bylinný trávník
- ovosné stromy
- kosterní dřeviny
- vodní vegetace
- nesekané partie trávy
- mokřad

zpevněné plochy
- mlat
- štěrkový trávník
- prosekávané cesty
- vodní plocha

atmosféra - detaily
- klid
- prožitek z krajiny
- dotek přírody
- biodiverzita
-

vybavení
- vyvýšené záhony
- ohniště
- plaňkový plot
- moštárna
- terasa
- úly, hmyzí domky
- lavičky
krajina
MZI

HDV

E-K

KRAJINÁŘSKÁ STRATEGIE
Hospodaření s dešťovou vodou

5.
3.

4.
6.

1.

Meliorační systém

2.

Přerušení melioračního
systému v prostoru šachty

3.

Zasakovací pás dřevin

4.

Objekt většího mokřadu s
třemi stupni rozlivového území
- Bajerův mokřad
= návaznost na historii

5.

Štěrkorávník

6.

Kostka

2.

5.

1.

6a.

7.

7.

5.

6.

8.

6a.

krajina
MZI

HDV

E-K

Kostka
- založení ve výrazném svahu

7.

Vysoké travní porosty se
štěrkovou směsí pro zásak

8.

Svodné kanálky pro zásak
dešťové vody

KRAJINÁŘSKÁ STRATEGIE
Krajinářská kompozice

1.
2.

4.

KO1.

3.

2.

KO2.

5.

7.

6.
5.

7.
KO6.

6.

7.

Obnova historické aleje
= nové výsadby

3.

Ořešák královský vizuální napojení aleje

4.

Obnova staré aleje se vším
respektem a mimo kolize nové
výstavby

5.

Klimatická clona

6.

Vizuální clona

7.

Nová výsadba posiluje centrum obce

KO3.
1.

Svah zůstává beze změn
- zachován chráněný pohled
z protějších svahů táhlého a
širokého údolí

KO1. Nová kompoziční vazba
- alej x náves

KO4.

KO2. Nová kompoziční vazba

KO6.

- Bajerův mokřad x kostel

KO5.

KO3. Nová kompoziční vazba

7.
KO6.

- Bajerův mokřad x kostel

KO4. Stávající kompoziční vazba

7.

- Náves x kostel

KO5. Stávající kompoziční vazba

6.

- Náves x kostel

KO6. Kompoziční vazba

6.

- Javorník

krajina
MZI

HDV

E-K

VEGETAČNÍ PALETA

Hrušeň obecná /Pyrus communus carietes

Buk lesní / Fagus sylvatica

Slivoň švestka / Prunus domestica

Dub zimní / Quercus petraea

Třešeň obecná Sylvana / Prunus avium sylvana

Lípa srdčitá / Tilia cordata

Jabloň lesní / Malus sylvestris

Ořešák královský / Juglans regia

krajina
MZI

HDV

E-K

VEGETAČNÍ PALETA
Krajinářská kompozice

Vegetační klimatická clona
Koncept výsadby a výběru dřevin navazuje na
typologii okolní krajiny. Vytváří klimatickou clonu, která udává příjemnější prostředí pro plánované aktivity. Výšková skladba dřevin působí
vzestupným dojmem, a tak přirozeně zapadne do
okolní krajiny.
Stromy jsou vysazované ve třech typech velikostí:

1.

2.
3.

1.

Největší - kosterní dřeviny, jejichž výběr vychází
z potenciální přirozené vegetace jsou: Quercus
petraea, Fagus sylvatica a Juglans regia

2.

Střední - zastoupeny ovocnými stromy vyššího
vzrůstu a druhy vycházející z potenciální přirozené
vegetace: Quercus petraea, Fagus sylvatica a
Prunus sp.

3.

Nejmenší - v zastoupení ovocných stromů a
nízkozavětvených keřů vhodných pro chadnější
klimatické podmínky: Malus sp., Prunus sp. apod.

Moštárna s ovocným sadem
Nová komponovaná osa vzniklá mezi moštárnou a domem seniorů. Malá dřevostavba slouží
jako místo pro zpracování plodů ovocných
stromů z okolí. Nabízí mezigenerační propojení
a odpočinek residentům.Vytváří nové vztahy a
kompoziční osy.

Javorník

Diverzita
Cílem projektu je posílení sociální i přírodní
diverzity. Výsadbou ovocných stromů, navyšujeme různorodost nabídky potravy a to nejen pro
služby obyvatel, ale i pro hmyz a jiné živočichy.
Předpokládá se s přirozeným navýšením diverzity druhů. Skupiny vysazovaných stromů
slouží jako klimatická bariéra a plocha zadržující
srážkové vody.

HDV

E-K

MANAGEMENT VÝSADBY A PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ KOMPOZICE

Počáteční výsadba

Stromy po 10 letech

Stromy po 15 letech

krajina

ZÁKRES DO ŠIRŠÍHO VZDÁLENÉHO POHLEDU

urbanismus

VIZUALIZACE

architektura

VIZUALIZACE

architektura

VIZUALIZACE

architektura

VIZUALIZACE

architektura

VIZUALIZACE

architektura

VIZUALIZACE

architektura

FOTOGRAFIE MODELU

urbanismus

architektura

krajina

FOTOGRAFIE MODELU

urbanismus

architektura

krajina

