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nou provedeny v kombinaci dvou struktur omítek. Zatímco hrubé omítky bylo užito v ploše, hladké u plastic-
kých či dekorativních prvků. Objekty rané etapy výstavby od Ernsta Schäfera si 

Fasády domů s podezdívkou z haklíkového zdiva byly povětši- 





           











              

          



              

  



          





 

              







          

           



       



          










             



         





         

         

           

             

          

       





          

  



       



           

            









            













                 








          



               




            

        

           

         

           



            

           







             



           











                 


          

             







         

 

               

 



             














               

             

            



             

             

             





            


           

          

  

            







         

            

            








         

 

             

            

         

             









             

            

    

            





            





 

  

















             







              









           





 











           

          




  

           

            

            

            

            

                

               

      



                
               




          





             



             




            





           









             

    

              



         




