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1. Zadání 
 
Zadáním této práce bylo navrhnout novostavbu kulturního a spoleèenského centra 
s návazností na historické centrum mìsta Mladá Boleslav. Jedná se o parcelu, z níž pùvodní 
objekty vymizely v 70. letech. Nyní pozemek slouží jako parkovací plocha. Koncept vychází 
z historických prùzkumù dané lokality. Hlavním zámìrem je navrácení spoleèenského a 
kulturního života zpìt do centra. Projekt øeší také návaznost na Staromìstské námìstí 
s upøednostnìním chodcù. Návrh by mìl obsahovat revitalizaci celého prostoru, vèetnì 
parteru, dopravy a zelenì. 
 
 
2. Poloha a popis území 
 
Øešený soubor pozemkù se nachází v atraktivní lokalitì pøímo ve støedu mìsta Mladá 
Boleslav. Tvoøí spolu s námìstím Míru a Staromìstským námìstím “trojnámìstí” v historické 
èásti mìsta. Jedná se o pozemky Komenského námìstí, kde byl v minulosti situován pivovar. 
V nejbližším okolí jsou umístìny úøady správy mìsta, školy, pošta. Území se nachází v mìstské 
památkové zónì v tìsném sousedství kostela Nenebevzetí Panny Marie a budovy 
Arcidìkanství. Samotná stavební parcela je situována na jižní stranu Komenského námìstí. Ze 
severní strany ji lemuje ulice 9.kvìtna, z východní strany ulice Pivovarská a ze západu ulice 
Masná. Jižní hranici pozemku tvoøí štítová stìna budovy banky a ohradní zeï. Jedná se 
pøevážnì o rovinu s malým pøevýšením smìrem z jihu k severu cca o 1 metr.  
Bude zbourán objekt veøejného wc a èást domu vedle Arcidìkanství. 
Výmìra pozemkù: novostavba by mìla ležet na parcelách è. 146/1, 146/3, 146/4, 1211/3, 
1211/4, které jsou v majetku mìsta. Celková výmìra èiní cca 2 365 m3. Povrch tvoøí z vìtší 
èásti volná vyasfaltovaná plocha, vzniklá vybouráním pøedchozí zástavby, využívaná v 
souèasnosti jako parkovištì s kapacitou 86 automobilù. 
Plocha bude vyžadovat archeologický prùzkum. Na severní stranì lze oèekávat zasypané 
hluboké pivovarské sklepy. Území mùže obsahovat stopy po pøedpokládaném høbitovu 
náležícímu ke kostelu, hradební zdivo a pøíkop starého mìsta. 
 
 
3. Historická analýza území 
 
Mladá Boleslav byla svou rozlohou omezena až do první ètvrtiny 16. století pouze na dnešní 
Staré mìsto. Za mìstskými hradbami, jimiž byl pøístup možný pouze branami Pražskou, Bìlskou, 
Hradiš�skou a Novomìstskou, nebylo pøíliš mnoho místa pro vznik mnoha ulic. Logickým 
støedem bylo tržištì, dnes Staromìstské námìstí, z nìhož dodnes nejdùležitìjší ulicí je jednak 
tzv. Pražská brána, jednak Železná ulice. 
Prakticky jediný boleslavský pivovar vznikl v roce 1822, kdy se k jeho založení spojili držitelé 
právováreèných podílù. Novì založený mìš�anský pivovar vznikl na rozhraní Starého a 
Nového mìsta a dodnes jej pøipomíná pøilehlá ulice zvaná Pivovarská. V roce 1897 byl  

mìš�anský pivovar prodán kutnohorskému sládkovi Josefu Køikavovi. Nový majitel pivovar zrušil 
a ponechal zde pouze na nìjaký èas restauraci. 
Úzká ulièka Masná má také svou historii. Právì v ní totiž  stála porážka a masné krámy. Když se 
tento pro mìsto dùležitý provoz pøestìhoval, zøídili si místní sokolové v Masné ulici své cvièební 
místnosti, které využívali až do postavení nové sokolovny v r. 1905. Ve starých plánech mìsta 
se proto tato ulièka jmenuje Sokolská. 
Zmínìné pùvodní objekty jsou zakresleny v situaci z roku 1936. 
Až do konce 70. let minulého století se zde zachovala zástavba z pol. 19. stol. Jednalo se o 
pomìrnì rozsáhlý nájemný dùm zvaný Londýn s jednou z nejzdobnìjších fasád ve mìstì 
(ulice Pivovarská) a torzo právováreèného pivovaru zmìnìného na kino s názvem Život, 
pozdìji zvané Jas. V 70. letech byly objekty zbourány a pozdìji na jejich místì vzniklo dodnes 
používané parkovištì, které pøekrylo staré a hluboké sklepy. 
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4. Urbanistické a architektonické øešení 
 
Navrhovaný objekt uzavøe Komenského námìstí z jižní strany. Dnešní pohled na odkryté boèní 
štíty a do zadních traktù historických domù narušuje celkové vnímání historické zástavby. 
Nový objekt by mìl být kompaktní (vzhledem k demolovanému historickému objektu 
pivovaru) a mìl by výškovì respektovat okolní zástavbu. 
Novostavba by v žádném pøípadì nemìla tvoøit konkurenci blízkému kostelu Nanebevzetí 
Panny Marie, ale naopak mu vytvoøit prostorové zázemí. 
 
Mladá Boleslav je mìstem, které vzniklo na skalním ostrohu, kde vyrostl Boleslavský hrad. 
Mìsto se tedy rozrùstalo severovýchodnì, smìrem od tohoto ostrohu. Není divu, že 
spoleèenské centrum mìsta se také posouvá tímto smìrem. To má ale za následek, že 
z historické èásti (okolí hradu a Staromìstského námìstí) doslova „vymizel život“. Obyvatelé 
Mladé Boleslavi tuto èást mìsta již jako centrum nevnímají. Proto se návrhem snažím toto 
místo oživit a pøilákat sem více lidí. Návrh nabídne nové kulturní a spoleèenské služby, 
obchody, prostory pro zeleò a zejména pìší zónu. Jelikož Mladé Boleslavi zcela chybí 
dùstojné pìší propojení této èásti mìsta se Staromìstským námìstím, zamìøila jsem se na tuto 
skuteènost a øeším v projektu vybudování pìšího koridoru zbouráním objektu vedle 
Boleslavského Arcidìkanství. 
 
Novostavba je tvoøena tøemi budovami, které jsou spojeny prosklenými pasážemi. 
Samostatnì stojící svazek ocelových sloupù je nosným prvkem, vynáší prosklenou støechu a 
nabízí volné prùhledy do prostoru námìstíèka a dál.  Sklenìná konstrukce svým mìøítkem 
i výrazem pùsobí vznešenì jako samostatná jednotka zapadající do souboru staveb. 
Rozvìtvený ocelový svazek tvoøí tøi kmeny – silné ocelové sloupy. Funkce je v první øadì 
statická a obsahuje v sobì technické rozvody (odvodnìní støechy). Výsledkem je svìtlem 
zalitý prostor se spoustou odrazù.  
Pasáže mají za úkol nalákat lidi do prostoru námìstíèka, které leží uvnitø souboru tìchto 
staveb. Na samotné námìstíèko pak už navazuje pìší zóna spojující toto území se 
Staromìstským námìstím. Jako symbol tohoto propojení bude uprostøed námìstíèka 
situována socha Alberta Giacomettiho - L'Homme Qui Marche (Kráèející muž). Lidé by odtud 
mìli „kráèet“ pøímo na námìstí. 



Barevnost povrchu byla inspirována historickými prameny, podle kterých byl tehdy jako 
základní kámen používán èediè. Na povrchu námìstíèka je tak využito kontrastu tmavého 
štípaného èedièe (komunikace pojezdová) a svìtlé až bílé žuly (prostor pro pìší). Celé 
námìstíèko je øešeno bezbariérovì. 
 
Z hlediska dopravy je toto místo pomìrnì komplikované. Jelikož v souèasnosti tvoøí velmi 
využívanou parkovací plochu, je nutné poèet parkovacích stání zachovat, lépe zvýšit. Návrh 
tento problém øeší parkováním v podzemních podlažích tak, aby byl co nejménì omezen 
provoz chodcù. Vjezd z ulice 9.kvìtna není pøíliš vhodný z dùvodu zakøivení pozemku a tedy 
nepøehlednosti a špatné viditelnosti. Obì boèní ulice jsou pomìrnì úzké, z tohoto dùvodu 
jsem vjezd do podzemního parkovištì situovala do ulice Masné a výjezd do ulice Pivovarské. 
Èásteènì tak dojde k rozdìlení dopravy do obou ulic. Ulice Masná se promìní v komunikaci 
pøevážnì pro chodce a provoz automobilù bude znaènì omezen. 
 
 
5. Funkèní øešení 
 
Budovy otáèející své prùèelí do ulice 9. kvìtna bude pokrývat kamenný obklad ve dvou 
barvách – teplý odstín pískovce a šedá. Støídání barevnosti na fasádách se mìní podle 
zakøivení fasády. Tyto dva objekty nabízí v pøízemí obchody a restauraci. Vchody jsou 
situované smìrem do pasáže a prostoru námìstíèka, kde se nachází terasa restaurace. 
V dalších dvou patrech jsou kanceláøe s vlastním hygienickým zázemím a kuchyòkami, ve 
východním objektu urèené pro advokáty, notáøe, architekty apod. a v západním objektu jsou 
øešené formou „open space“.  
Ve tøetím objektu se nachází kulturní a spoleèenské centrum. Tato budova je obalena 
z cortenového plechu, který je v pøízemí z plných desek a v patrech je profilován drobnými 
otvory, zasahuje pøes všechny okenní otvory a také pøes lodžii. Pøízemí je urèeno šatnì, 
oddìlenému výstavnímu prostoru s vlastním zázemím, recepci a pokladnì. Dále je sem 
pøemístìno Mladoboleslavské Infocentrum, které se v souèasné dobì nachází v nedùstojných 
prostorách nedaleko této parcely. Stávající objekt veøejného wc bude zbourán a dostane 
svou novou podobu, stane se souèástí pøízemí této budovy, jeho vchod bude situován 
z boèní strany z ulice Masná. Ve 2. NP se nachází multifunkèní sál, malá kavárna a 
odpovídající foaye. Ve 3. NP je dále balkon k sálu, zasedací místnost (salonek), bar a lodžie. 
 
V prostorách podzemních garáží je celková kapacita 144 parkovacích stání a je zde také 
ponechán prostor pro pøípadnou expozici vykopávek z tohoto místa. 
 
 
6. Provozní øešení 
 
Všechny 3 objekty tvoøí samostatné provozní èásti. Spojuje je prostor podzemního parkování. 
Budova z cortenového plechu má nìkolik samostatných vchodù – veøejné wc, infocentrum, 
vchod k pokladnì a recepci centra a hlavní vchody do spoleèenského a kulturního centra. 
Schodištì a výtah v tomto objektu jsou zpøístupnìny z podzemních garáží pouze pro 
návštìvníky kulturního a spoleèenského centra. Veøejný vstup do garáží je pouze ve dvou 
dalších budovách. 
Budova s restaurací má samostatný vchod pro návštìvníky a samostatný vchod pro 
zamìstnance a zásobování. Jádro se schodištìm je napojeno na restauraci, na  kanceláøské 
prostory a má pøímý východ ven.  
Tøetí objekt má taktéž oddìlené vstupy pro návštìvníky obchodù a zamìstnance. 
Zamìstnanci používají vchod z komunikaèního jádra. 

7. Konstrukèní øešení 
 
Základová spára bude pravdìpodobnì pod hladinou podzemní vody. Z tohoto dùvodu bylo 
navrženo založení objektu na základové železobetonové desce. Po provedení geologického 
prùzkumu bude v závislosti na skuteèných geologických podmínkách rozhodnuto o vhodnosti 
tohoto návrhu. Zejména v jižní èásti pozemku bude nutné zapažení do milánských stìn. 
S ohledem na nepravidelnou parcelu, parkování v podzemních podlažích a požadavek 
volného sálu pøipadá nejvhodnìjší použití kombinace monolitického železobetonového 
skeletu se stìnovým systémem, taktéž železobetonovým. Podzemní podlaží tvoøí nosný skelet. 
Rast svislé nosné konstrukce se v nadzemních podlažích èásteènì mìní. Proto je v  úrovni 
mezi 1. PP a 1.NP navržen nosný rošt, jehož úkolem je rovnomìrnì pøenést zatížení 
nepravidelné nosné konstrukce nadzemních podlaží bezpeènì smìrem do základù. 
V každém ze tøí objektù se nachází železobetonové jádro se schodištìm a výtahem. 
Stropy jsou monolitické železobetonové. Šikmé støechy jsou z pøíhradových vazníkù, stejnì tak 
zastøešení multifunkèního sálu. Jako krytina je použita èeská šablona Cemborit tmavì šedá. 
Obvodový pláš� je øešen jako nekontaktní zateplený systém s provìtranou mezerou, který se 
skládá z nosné železobetonové stìny, tepelné izolace a obkladového materiálu (kamenný 
obklad a plechové cortenové obkladové desky systému Dekmetal). Fasády smìrem do 
pasáží a jižní fasáda objektu s restaurací a kanceláøskými prostory je èásteènì ze zavìšeného 
fasádního hliníkového systému Schueco. 
 
Technická zaøízení všech objektù budou napojena na stávající sítì mìsta. Všechny tøi budovy 
jsou vytápìny a odvìtrány vzduchotechnickým zaøízením, které je umístìné v 1. PP. Podzemní 
garáže jsou veøejné, mají tedy svou vlastní technickou místnost, taktéž v 1.PP. Ohøev TUV je 
zajištìn výmìníkovou stanicí. Vertikální rozvody pro kanalizaci a vodovod budou vedeny 
šachtami a horizontální rozvody budou skryty v podhledech. 
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Anotace 
(èeská): 

Cílem této práce bylo navrhnout novostavbu s návazností na historické centrum 
mìsta. Jedná se o parcelu, z níž pùvodní objekty vymizely v 70. letech. Koncept 
vychází z historických prùzkumù dané lokality. Hlavním zámìrem je navrácení 
spoleèenského a kulturního života zpìt do centra. Projekt øeší také návaznost na 
Staromìstské námìstí s upøednostnìním chodcù. Návrh obsahuje revitalizaci celého 
prostoru, vèetnì parteru, dopravy a zelenì. 

Anotace 
(anglická): 

The aim of this work was to design a new building in connection with the historic city 
center. This is a plot of the original buildings which have disappeared in the 70 years. 
The concept is based on historical surveys of the site. The main intention is to return 
social and cultural life back to downtown. The project also addresses the continuity 
of the Old Town Square with pedestrian priority. The proposal includes the 
revitalization of the area, including the ground floor, transport and green areas. 



ŠIRŠÍ VZTAHY

Mìsto je z hlediska širších 
vazeb významným 
regionálním centrem, 
okresním mìstem ležícím ve 
vzdálenosti cca 60 km 
severozápadnì od hlavního 
mìsta Prahy.
Hranice mìsta po východní 
stranì tvoøí mezinárodní silnice 
E14, severní hranici vytváøí 
úpatí kosmonoské výšiny, 
západní je dána øekou Jizerou 
s pøidruženými èástmi Debø, 
Podlázky a Èejetice, jižní 
pøidruženými osadami Chrást 
a Bezdìèín.
podél øeky Jizery prochází 
železnièní tra� na Liberec a 
Nymburk. Hlavní silnièní sí� je 
tvoøena severojižní tangentou 
ètyøproudové silnice 
dálnièního charakteru (I/10) s 
mimoúrovòovým køížením 
silnice na Jièín a Mìlník (I/16) 
a na Nymburk a Èeskou Lípu 
(I/38). 
Vlastní památková zóna 
mìsta neleží v centru 
zastavìní, jak je bìžné u 
vìtšiny historických mìst, ale 
je dána geomorfologickou 
situací ostrohu v jihozápadní 
èásti mìsta. Právì tato pro 
mìsto specifická okolnost 
vyvolává jistou problematiku a 
to nejen v obtížnosti øešení 
dopravní situace mìsta.
Mimo území MPZ v údolí Jizery 
leží zámek Neuberk a pøilehlé 
archeologické nalezištì 
Rácov. Tato historicky 
významná lokalita byla v 
prùbìhu pøedchozího období 
dodatkem pøiøazena do 
programu regenerace MPZ.

ŠIRŠÍ VZTAHY     
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NEDÁVNÁ HISTORIE      
FOTOGRAFIE ZE 70. LET, POHLED NA NÁJEMNÍ DÙM LONDÝN 
TÌSNÌ PØED JEHO ZBOURÁNÍM 

PØEDSTAVA PØESTAVBY ROHU ULICE 9. KVÌTNA A PIVOVARSKÉ 
(PO ZBOURÁNÍ OBJEKTÙ PIVOVARU A NÁJEMNÍHO DOMU)

CHARAKTERISTIKA MÌSTA

Mìsto bylo založeno na ostrohu nad údolím øeky Jizery a potokem Klenice. Nad soutokem je v dominantní 
pozici areál hradu založený ve 14.století se souèasným výrazem po pøestavbì v 18.století. Podstatný rozvoj 
mìsta se odehrál zejména smìrem severním k mìstu Kosmonosy, kde západní segment tvoøí velký bytový 
soubor sídlištì z posledních 40 let a východní segment dynamicky dostavovaný prùmyslový areál Škoda.
Vlastní ostroh vèetnì podhradí a území Podolec, kde byla pùvodní trhová osada, je územím Mìstské 
památkové zóny (MPZ), která byla vyhlášena vyhláškou ministerstva kultury Èeské republiky è. 476/1992 Sb. 
ze dne 10.9. 1992.

FUNKÈNÍ ANALÝZA ÚZEMÍ      1:5 000
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Plochy urèující charakter MPZ

Plochy dotváøející charakter MPZ

Plochy doplòující charakter MPZ

Památkovì chránìné objekty

Hodnotné mìstské prostory

Nová radnice Kostel Nanebevzetí Panny Marie 

Prùmyslová škola

Hrad s opevnìním 

Templ

Stará radnice 

Mìstské divadlo

Bratrský sbor

Kostel Sv. Havla

Kostel Sv. Jana 
Nepomuckého



HISTORICKÉ FOTOGRAFIE      

ULICE 9. KVÌTNA

ULICE PIVOVARSKÁ

ULICE MASNÁ

PÙVODNÍ HISTORICKÁ ZÁSTAVBA
MÌSTSKÝ PIVOVAR

Informaèní zdroje a podklady:

? Ètení o Mladé Boleslavi, Karel Herèík, 2010
? Boleslavský ulièník, Sylva Mìstecká, 2008
? Deset let z tisíce, Osvald Dobert, 1974
? Studie objektu pro parkování na místì bývalého pivovaru   
Komenského námìstí Mladá Boleslav, Ing. Arch. Jan Kosík, 2002
? Program regenerace mìstské památkové zóny
? Územní plán sídelního útvaru – prùzkumy a rozbory
? Osobní schùzka s mladoboleslavským historikem PhDr. Karlem 
Herèíkem



HISTORICKÁ SITUACE (1936)      1:1 000

?zákres pùvodních objektù z roku 1936 do dnešní situace
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HISTORIE MÌSTA

Název mìstu dal jeho zakladatel, kníže Boleslav II. 
zvaný Mladý. Nevyzpytatelné jazykové hrátky 
uèinily z pùvodního názvu „Mìsto Boleslava 
Mladého" Mladou Boleslav. A jméno knížete se 
dnes skloòuje v èeštinì v ženském rodì.
Roku 1318 pøestává být mìsto knížecím majetkem. 
V tomto roce ho kupují Michalovicové, kteøí mìli 
své hlavní sídlo na nedalekém hradì zvaném 
Michalovická putna. V Mladé Boleslavi zahájili 
zásadní stavební promìnu: Po roce 1334 mìsto 
pøestìhovali z Podolce, údolí na soutoku Jizery s 
Klenicí, na vyvýšený ostroh v sousedství hradu. 
Skála ve stejné výškové úrovni, ve které stojí hrad, 
poskytovala nerušenému rozvoji mìsta rozhodnì 
bezpeènìjší podmínky.
Opravdu slavnou éru zažila Mladá Boleslav v 16. 
století, kdy se stala jedním z nejdùležitìjších center 
jednoty bratrské v celé zemi. Sídlili tu její knìží 
vèetnì známého Jana Augusty, který tu byl i 
pohøben, nebo Mikuláše Klaudiána, autora první 
tištìné mapy Èech z roku 1518. Roku 1600 je Mladá 
Boleslav listinou císaøe Rudolfa II. uvedena mezi 
královská mìsta.
Za tøicetileté války mìsto opakovanì dobyli 
Švédové. Dìjiny následujících dvou století svou 
nevzrušivostí svìdèí o tom, že Boleslav byla tou 
dobou typickým provinèním mìstem v podstatì 
bez velkých událostí.
Novou dynamiku vnesl až konec 18. století a 
pøedevším pak století devatenácté, kdy jsou ve 
mìstì i v okolí bouølivì zakládány manufaktury a 
první továrny. Dìjiny té nejznámìjší, 
mladoboleslavské automobilky, se zaèaly psát v 
roce 1895, kdy turnovský mechanik Laurin a 
mladoboleslavský knihkupec Klement, oba nadšení 
cyklisté, otvírají dílnu na výrobu jízdních kol. Roku 
1899 si dvojice troufla na konstrukci prvního 
motocyklu. Odtud je pak už jen krùèek k tradici 
automobilové výroby, která roku 2005 dosáhla 
stoletého trvání. Znaèka Škoda, která nahradila 
pùvodní oznaèení firemních výrobkù Laurin a 
Klement v roce 1925, je od roku 1991 souèástí 
nadnárodního koncernu Volkswagen.
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veøejné wc

PÙDORYS  1.NP  1:250



LEGENDA

kanceláøské prostory

Infocentrum Mladá Boleslav

Hlavní prostory 
kulturního a spoleèenského centra

prostory ke komerènímu využití 
(obchody)

prostory pro stravování a 
obèerstvení

veøejné wc

PÙDORYS  2.NP  1:250



PÙDORYS  3.NP  1:250

LEGENDA

kanceláøské prostory

Infocentrum Mladá Boleslav
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asfaltové pásy
XPS styrodur 200 mm
geotextilie
Liapor-beton spádová vrstva 
železobetonová stropní deska 200 mm
tenkovrstvá omítka

litá podlaha
roznášecí vyztužovací vrstva 50 mm
separaèní vrstva z PE folie
tepelná izolace 60 mm
geotextilie
železobetonová stropní deska 200 mm
tenkovrstvá omítka

venkovní tenkovrstvá omítka
tepelná izolace 120 mm
železobetonová nosná stìna 250 mm
vnitøní tenkovrstvá omítka

K 01

K 02

K 03

K 04

K 05

K 06

K 07

A 01
A 02

ARCHITEKTONICKÝ DETAIL
fasády z cortenového plechu

inspiraèní zdroj

Herzog & de Meuron 
CaixaForum Madrid 

Legenda:
K 01 - podpùrný profil parapetu
K 02 - parapet
K 03 - profil ostìní nadpraží
K 04 - prvek roštu - konzola
K 05 - prvek roštu - profil Z
K 06 - pøíponka atiky
K 07 - ukonèovací profil

A 01 - prvek roštu - profil Om50
A 02 - Dekcasette Special 
           (corten)

Fasádní kazeta DEKCASSETTE SPECIAL je ohýbaný prvek se 
systémem do sebe zapadajících zámkù, který se 
pøipevòuje šrouby k nosnému roštu. Spodní hrana kazety 
se zavléká do zámku kazety již pøipevnìné. Horní hrana se 
šroubuje k nosnému roštu. Díky tomu, že jsou pøipevòovací 
šrouby skryté v zámku kazety, vzniká na fasádì pravidelný 
rastr elegantních spár. Šíøka svislé spáry mùže být min 5 
mm. Povrch kazet je chránìn pøi montáži ochrannou fólií.

ARCHITEKTONICKÝ DETAILL



POHLED SEVERNÍ   1:250

POHLED E - E’   1:250

POHLED D - D’   1:250
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materiálù



LEGENDA
materiálù

ØEZOPOHLED C - C’   1:250

POHLED VÝCHODNÍ   1:250

POHLED ZÁPADNÍ   1:250



ØEZ B - B’   1:250

ØEZ A - A’   1:250





Prosklené zastøešení pasáží
Samostatnì stojící svazek ocelových sloupù je nosným prvkem, vynáší prosklenou støechu  
a nabízí volné prùhledy do prostoru námìstíèka a dál. Sklenìná konstrukce svým 
mìøítkem i výrazem pùsobí vznešenì jako samostatná jednotka zapadající do souboru 
staveb. 
Rozvìtvený ocelový svazek tvoøí tøi kmeny – silné ocelové sloupy. Funkce je v první øadì 
statická – i v pøípadì požáru – a obsahuje v sobì technické rozvody (odvodnìní 
støechy). 
Výsledkem je svìtlem zalitý prostor se spoustou odrazù. 

Inspiraèní zdroj:
Daniel Libeskind






