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NetrodiČnÍ, neProvidelný tvor budovy v sobě přes prvoŤní nepřehlednost sknývó
Překvopivě logicky rozvržený nosný rostr. Myšlenky původní studie se podořilo věrně
zochovot o to včetně některých jejích původních slobin nopříklod nevhodně
umístěného bytu, kde by jen s obtížemi byly splněny požodovky no přirozené osvětlení
o oslunění obytné plochy.
Obecně lze konstrukci povožovot zo dobře novženou, nejosné o mólo
oPodstotněné je zde jen kombinovóní monolitu s prefobrikovonými schodišŤi,
v detoilech (D3, D4) novíc zokreslenýmijoko monolity. Výkresy řezů A-Á i B-B' noznočují
neznolost Proktického provódění stovební jómy, podcenění riziko sesednutí
dosypóvoného moteriÓlu okolo objektu pok zose vyplývó z detoilů D3 o Dó. obecně
lze i Přes poměrně spróvně novžené sklodby nolézt nejvíce problémových řešení
Próvě v jednotlivých detoilech o nóvoznostech konstrukcí mezi sebou. V,ýjimkou je
detoil D1, který je v podsiotě bez nedostotků, ole hned novozující rozprocovóní jeho
horizontólního prŮřezu odholí problemoiičnosí vklódóní dřevěných prvků do
sYstémové fosódy. Dřevěný hronol zde zcelo relotivizuje zoteplení fosódy vytvořením
výrozného tepelného mosiu, zo mimořódně komplikovoné je pok v souvislosti
s Prosklenou fosódou možné oznočit tvorovóní oplechovóní otik podle předstupujících
trómŮ o jejich dolní kotvení perforující hydroizoloci novozující siřechy (detoily D2 a D7).
PoČet poŽÓrních úsekŮ je možnó zbytečně vysoký, ole jinok je ioto čóst vyřešeno ve
stondordním rozsohu.
Energetické hospodóřství je vhodně pojoto pomocí kombinovoných jednotek
Produkujících teplo i chlod, méně výhodné je provedení konolizoce s nutností čerpóní
sPloŠkových vod Oo ČOV ze spodní úrovně - u novostovby ,, no zelené louce" by
tokovéto řešení vznikot nemělo. Dešťové vody svedeny do požórní nódže bez
dořešení vsoku jejich přebytků.
lnteriér používó mnoho nesourodých designových prvků, joko celek působí trochu
neklidně o nijok z něj nedýchó příjemnó otmosféro molého vinořství. Lze všok
konstotovot že svým pojetím koresponduje s exieriérem stovby, kŤerý se projevuje
podobně nesourodě.

Sfovebním principŮm studenfko rozumí, orieníuie se v požodovcích no jednottivé
konsfrukce o/e próci si znočně zkomptikovalo zachovóním dřevěných dekoračních
prvkŮ fosód, bez nichž by k bodů yvtknutí byto o poznóní méně.
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