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ZojímovÓ, převÓžně podzemní stovbo je umístěnó netypícky v terénní prolóklině.
ArchitekŤonicky výrozný zómér se poměrně věrně podořilo v bokolóřské próci
doProcovot, oniŽ by se muselo slevovot z netrodičního provedení některých iejich
ČÓsŤÍ. Jedinou zósodnější změnou v dispozici je otevření čósti střechy v nejvyšším
PodloŽÍ. ProsŤor nozvoný 3.3B - venkovní iechniko je přístupný přes uzovřenou goróž o
slouŽÍjen k osození větrocích jednotek, které zde nemusí mít pro své fungovóniioeotni
Podmínky. DÓle vznikó rozpor mezi bojem proii podzemní vodě o sróžkóm - tokže
otevřenó Plocho ,,venkovní Ťechniky" mó betonovou podlohu nóročně izolovónu
shoro izdolo.
Celý objekt je zoložen no desce, pod níž je celoplošný štěrkový podsyp, což je při
PodloŽÍ definovoném joko zvětroló žulo možnó nodbytečnó vrstvo. Joko hlovní izolont
sPodní stovby bylo použito foliové řešení, v zohloubených čóstech je uvóděno í
torkretovó stěno, zdokumentovonó ož no molé odchylky poměrně dobře v detoilech
D.1.1.b.ll o D.1.1.b.l2. PrŮběh izoloce u poty siěny všok zprocovón není. Osiotní
detoily jsou ole rozkresleny technicky spróvně, zo úvohu by stólo hledóní dolšího
zjednoduŠení u předsozených perforovoných plechových fosód. U D.1.1.b.B by
snodno Šlo osodit nosný rošt no protožený podklodní beton, u D.1.1.b.9 by se zose doly
verÍÍkólní prvky fosÓdy využít k ukotvení zóbrodlí o elimínovot tím složité prostupy
v oPlechovóní otik. Ty jsou jinok provedeny spróvně o oni ve výkresech tvorů není
opomenuto přerušení tepelného mostu. zo klod stovebně konstrukčního řešení
PovoŽuji uŽiIÍ vylehčených stropů s dutinomi. No sklodby střech je ponechóno
odpovídojící výško.
TZB je PopsÓno ve stondordním rozsohu, produkce odpodního teplo z chlození je
energeticky využito pro vytópění, popsóno všok není technologie výroby chlodu.
DeŠťové svody jsou pod objektem zoústěné do sploškové konolizoce o odtékojí do
ČOV coŽ mŮže norušiŤ účinnost čištění, způsob vsokovóní předčišiěné vody není'blíže
PoPsón. PoŽÓrní nódže jsou doplňovóny studniční vodou, což je přijotelné řešení. Text
PoPisuje, Že no stovbě je hromosvod - zo upřesnění by stólo, jok by byl no podzemní
stovbě, jejíž nejvyšší čóstíjsou zóbrodlí řešen.
lnteriér je střídmý, nenópodný o siejně joko exteríér objektu rozvíjí kompozici
jednoduchých linií no neutrólním pozodí.

Autorko prokózalo své znolosti na podrobném rozpracovóní poměrně složitého
objektu o jen v něko/iko mólo detailech je možné nalézt na její próci dítč! c y, doné
splše nedosíoíkem prolekční proxe než neznolostíškotního učivo.
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