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H*le§ovický tr§*h*lnik je vliv*m dlouhod*bě připr*vcvan* výst*vby obch*dníh* c*nil* pr*
studenty píil*žit*sti k*nťrcntr:v*t gvé nú;try c vixa s r**lnr* připrovcvnným pr*jektem, V t*rrrt*
přípndr* * t* víc*, ř* r*dlnlý prqi*kt jiř dl*uh* l*tc vyvol*v* v*lrni íivtu disku;i. R*zhcdnutí *tud*rltů
r*rčlsnit ua*mí blck*v*u ;cst*vb*u, kt*r* ngvcxu"j* nn stóvcjící uli*e V*vgrkrvu * FrcnťiškCI Xřížk*,

pevožuji a§ šťgstn*, bť j* to ac c*nu **i<ladn{j§íhn
pork*vdni"

*

kor*plikcrr*nr*j§ího ř*š*ní pndl*nnn&<:

8*knlóřskó prdca Murc§c §*lóŤ* i*ši snmnstatně strjírí*bjekt v s§v*rni cdEti *zemí. Nc
*typické tr*júheln&*vé pnrc*l* novrhuje k*mp*ktní objekt s la*mpnlrtní hr**tcu, kt*rd svou vý§keu
k*r*spanduj* *e st*v*jicí, běžnrx r*st*vb*u tdto čústiHnl*§gvi* §*l*ní jižní* vých*dní fo**dy jc
E**m*tricky pi*sv,§dčivé s jasnau o logíck** nóvne**stí ng vnitřní dispozični a konstrr.rkční ř*§ení.
Výan*mným, velk*rylsým * dle rnáh* nóxgru z**lo *p*dst*tněnfrn prvk*m *el* stnvby j* vnítřnf
x*stť*řend dvgrnng, kt*rd se n§ §gv*reiz*padní f*g*dó pr*pixuj* nc c*le:* výšku *bjaktu pr*ski*n*u
st$nau e lehk*h* *:bv*d*v*h* pl**té. §élgni t$to proskl*n* fcsddy ng r*vnostronné tr*júh*lníl*ty
půs*bívelmi *l*gnntná Nicmdn* i přest* s* ncbiei otdzkn, adg nutrr při ř*šxni t*t* ť**údy;v*l*vrl
p*uíitídlo mého ndr*lu *f*ktněj*i zgv#§*rr*, strukturd}ní ťtsddy a přťpadn* pr*čjínnkone* n*navrhl?
§isp*ziční řo§e*i působi v*lmi čist& o togicky. HlCIvní vstup dlr tlbj*ktu e n*v* ngvĚ*rr* aklidn*né
ulice ústi piřrna do :*ltře§*n* dvora*y, kd* p}ynule ntv*zuj* nr *uhndištó s v}t*hy, V*škeléd*l§í
veí*.jrr* píístupn*prost*ry vstupní}ro podlažíjs*u ř*§*ny t*k, aby byly pťi"stupn* b*xboriěrové piím* r
parteru, byť j* tcto řešeni k*mplikovdn* m*nirí s* výéknu ter*nu v *kclř obj*ktu. L*gickě uspaí*ddní
rinikovfch xhadišťsdruženych s too|etorxi * prov*enřm edlemirn uv*lňuj* v dclších ngdz*mních
p*dl*žích stí*d dispr:ric* pr* plná v*ri*bilrii ie§mí kcnceldřskýc|,r prost*r uť jii pr*j*dnoh* n*bo více
ndj*mrr} na j*dnonn p*dlaži J*kc v*lmi pcaitivní h*dnatínr s**hu ztčienit d* *bjektu stóvcjící vjoad
do podzemr.ich gur*ří poiic*jníh* pr*eielio, ktery t*k n*růstgne čnítdo ng*é vxniki$h* vcř*jn*ixl
prcstoru,

ld e*lkcv$ ldqfilěmu disp*zičnimu í*§ení *bj*ktu byeh van*sl pcuu* jcdnn dotae ívažovglaut*r
rpřístupn*ní *tí*ehy prtr uíiv*te{e dgm*? §líe*h* by m*hlu ncpííklcd slcuĚit pro krdtk* schůuity *
*dp*cinak.

řv*lené lronttrukční íe§*ní l.1*mbínujíci sl*upr:vý syst*m s *gmim*tl*vfmi ť{3íp$ny§
obv*devými *,n*n*liiirkými stěn*mi j* pr* dcný typ bud*lry vh*dnd. LJm*,žňr:j* eíektiv*i využití
p*dx*rrrni*h pct*r sl*uái*ích k park*vdni ulg iv*ri*bil*í í*§trrí p*dlo*i gl*uží*ť*hpr* *dmi*istrativu.
Předl*ř*nd b*k*túísla* pr*e* v*lmi obg*hle * př*hl*dně pť*dstavuj* archit*ktoni*ké n t*chnick€
ř*§**í cbj*ktu, Př*st* m*m k *bg*hu j*dnu drtbncu píipomínku. V ůvadníčósti prúe*. kt*ló
pi*dst*vuj* *l*hit*ktcnich* ř*§*rrí cbj*ktu, p*strtiddr* víc* vieuulilaci pří,p*dně p*hl*dů, kt*r* by
př*dst*vily vnzbu rbj*ktu ng n$,l* i st*vcjíeí s*rjsední *bjek§,
Celk*vé vyxn&nř b*k*ldisl.{S prde* vním*m v*imi klgdn*. §*poručuji prdci př§mr:xt a hcdn*tírnji
stl"rpni*m
ln
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