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spln no s menšími výhradami

Zadání spln no ve všech ástech, stavebn  technická ást nedotažená.

A - výborn .

Hmotový koncept sestávající se ze t í jednoduchých hmot reagující na jedine nost místa - výtvarn  velmi zda ilý.

C - dob e.

Jedine nost a kvalitu "zážitkového" obytného prostoru ve st ední sklen né hmot  už ostatní prostory v dom  

nedosahují. Dispozi ní ešení se jeví pon kud pod ízené výtvarnému ešení fasád. 

C - dob e.

Technické ešení v souladu s architekturou, úsporn  pojaté a nedotažené. Postrádám skladby n kterých ástí 

obvodových konstrukcí objektu, ešení spádu a odvodn ní st ech nad 1NP s cementovou st rkou, kóty  v 

koordina ní situaci.

B - velmi dob e.

Práce ucelená, grafické zpracování srozumitelné, velmi dobré. Vizualizace zdárn  prokazují vizuální propojení 

interiéru obytné denní ásti a galerie s exteriérem. 
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III.

Prostorové a dispozi ní ešení: 

1NP - vstupní hala se schodišt m je "jen komunika ní" pom rn  velký prostor bez další funkce, bez p irozeného    

osv tlení, pro  je WC v hale jen nucen  v trané?  

2NP - oce uji bohat  dimenzovaný prostor obytné ásti ve sklen né kostce, naopak ložnice rodi  a zázemí u ní  

je  stísn né -  úzká koupelna, minišatna,  z ložnice výhled ven jen úzkým oknem (by  na celou výšku místnosti) 

3NP - nerovnom rn  velké d tské pokoje, s rozdíln  komfortním zázemím (s vlastní šatnou a koupelnou /a bez)? 

Stejný "problém" s omezeným výhledem (osv tlením) jako v p ípad  ložnice rodi , naopak prostor schodišt  s 

galerií pln  prosklen (budou d ti víc asu v pokojích nebo na galerii?) 

 

Otázky: 

P ístup na st echy? 

St ední prosklená hmota - otvíravé prvky? údržba skel -  b žné ne istoty (listí) - deš ová voda - sníh - led...

C - dob e.
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