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Gpcnen-i*í pcsi.:dei.: ;:= bakaiářsk** préei úaní=ie Bař=h*.

P;'oiaŽe t ná: v=ieiíé;,i; vnímáme též csabncst či+věka, -ejer,- j*h+ v,jsiecJliv, d*v+iíi* si n*jprv=
i<láriiou cha;-ai<teri=tiku řanieia, ted-y.jaii jej rn..u vidír;;e:

}=l: b'-'l u r'iés *Oure ,'!Ě=Éliiv. i ť=h+i 1zÉl'*r+,;avÉ! ==n;ůitii; -=-rh a t+rr dl,-:t,iii_:ri,liĚ i.+=-i,iiF..u-==ii

o i;ai<aiářske p;=áei. To zpŮsoi;iio, Že _isr*,te =É.l€jpíťÉ r,;useii sia<iit, rraiezt spaiečrre piatforr*r, pre
diskusi a trochu ohiadit hrany. Dan přišel s jasnrým názorem, jak chce bytovky navrhova! tíhl spíše
k radikáir:ějšímu urlra*ism* i arehitektuře 5a-i-i=tf;=. Vriímér,:,:e jej j*ko člavěka § *ái*rem, .* 5gý,rn

;pŮsci=-ein u',,aŽi}\-.áírí a *tácÉ, Fcva,;o;lli ilri,:e ie! za č!eira i..u,r.ni: nab ie pndí|el na ieha fr;ngcriání a

vý.l+ji běherť: s=elečíjého rtá.,,rhu, kciv jsl-== :pra,=ovár,aii tér.ria b,r,te.;ýc* d+mů d* úv=i. je spíše
inti'cvert, je +c*hcten exper!ir,:e;rtcvat, zk+*šet a hledat, d*hledáv,á sí infarmace sá*T. zchledňuie

í,. nárjrh-.

i-jafi 5ánlJisie /áda|i; ob;asrii úosiaieJité, áa l-ia5 iÉúť siiucne: by,úieili na maioniésie, ,nrsťo atjailirve
bez charismatu, obyčejné, jako sto dalších po ceié republice, trai energíe řítícího se viaku na §everu,
hli.:i< 

= 
siá|ý p+hyb ria sil*ici z jihu, ře*r:y rrrarket sobřír.; parkovištěr:;, pieclrové pr=v*zní budovr; 

=
-l-,i,--!.. {._-_i_:: .-r-.__^t,_i.,, -_r^!.. -l,.-,i-_- -. -.-.=-.,-!;.J,, i, _-.,- -j.---i; .--.___: i_---, _J..^ !:-L_-1 -,-, -J-.-i|1!=ij,J iid V,.,|-{i..!,.jť. -!!-dťťUl!líli.,,,]iLjIv,5iťpiLť = íiťUL!iiji]ťil ili Zéijdii8. ilie:i iliTl čVa t!CilÉ, tJijv{!*í!i,

mirně *Ši;ii'.,e b,;l+ve ci+l,-+,-J, bli;k* Z r.r,bniky-, pekn= r,-,=Cerni il,*isiska šl;*ii.;e r.biízkosii. lrrisi,J, kCe
kdy5i 5{j,",31 iukro*.;ar, r:= §*zeml:u r;y§!3pj6r; iesiíč!-l,,., lidí. l:teří sí s!,:rz něi zkr=cu!í cestu"

f, attiiÉt!; i-

Úa::ovy iJ,ýiúvk,ý vzesiy z anaiyrv., pozemku, naieho zad;rri i siud'ia po*cbnych teeitnoiogiek=y;;it

příkladŮ, v rámci svého návrhu poznai podobné realizace po ceiém světě, velmi často se iak
puiryi.ii-;val 7ijiíiiťiiá ri{i ÍfáriLůulil,.e piiae fteL; ietttri le€lůí-i Ji} lí)aIii É,,iljEi-iillĚíitovdnliii s parieiavynii
systémy a stál u jejich zrodu. Ve věci zkontaktoval mnohé specialisty na toto téma, shromáždii
infCrmace a cietaily, osiúl.íi! i č+ske dcdavatele, měi *,ložriast věc konfrc;rt+,;at se staveb*írn exteíí."am

inŽenýrem, který se na trhu pohybuje velmi komerčně. Mr7slím, že na základě svého názoru a i určité

=aĚ'.'rzel*sŤi d{J=t=i i.ilí]=ž=i§í re=iieí 
= 

iir*i;á 
=-==*7, 

i i.lriĚici;ýt* i r*=ti,".ujírích.

í-,:i:ť*Ft * i,: rbe * isř-i: -= 
=

3 byt*vé dorny tv*řící iinií, s j*sr:,-r,lm čelem a zédi,spsj*ny p=viačemi. Pře * 
=a 

obj*ktv zeleň
předzahrádek a kolektívní zelená plocha, nodé! objektů cesta. Jednoduchá, níkaliv však místní
áíLiiiiťhturĚ. Heaina Z hiĚfilsi(a piůVecitteinGstl, píipa.ji-ie eiap|ZaíÉ i prode.;e, ůi]-h.ljtáúilni z niÉill§iiá
ceny, adekvátnosti technologie právě pro toto zadání, pro toto místo. Osamocené hrnoty jsou volně

PcloŽen'y na parceiu" Hmcty jscu ucie;,ná, jasné a nekamprarilisní_ Koncept jerinoduchosti, li;r3y65i1,
s[rOl"OSti. Fráce i,.,=^řejr-l,jrrl. 5,-ru!;r+rtlúrll. p'-rlúsoukrúírl,Jrirt .s puIoveř+jíi.;,:,l íjíil5ia,íerr!. S.íjkn fld
scciélrií inteiig=rrci r,;ístních *bi;v=t*i i lidí, kt=ří -lí§t=rr-} pr*ťház*jí. P=die našehe rlá=or,; spíš=

netradičn+st a nár,očnost detai!ů stavební technologie, avšak !.},chlo§t iejího pr.ovedení. Celkové podle
,,-.. ...í:-i,,.-,....! .=_i.;i_:_:___ ,"|_.._::__ _____:__._ -_ _-_,o_. 

".,.-: 
| |||llg} }1-1l}= luÁu};:I JiLliiLťili_-id, dLi--i;T ;E:Uj;;d UdItuÝ i€iaiiťi -i,j; _;i5;.ý'.
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D;n s narni prubeŽne resli nat,ril, mene uz vsek sarnoine iscnst,,ukeni resent a deiarl_v. ii4.,,,isme hieiaii
obvčejnější zednické řešení, Dan trval na průmvslovosti stavby. každopádně je to pro nás poučná

baí.la!áři:a, i..tei,á svou nek*mtr;,cmisnosií inůže poučit. ,;l,- irym, c,= je levné_ cc di-ehé, ca iibiížné na

ÚdrŽbIr n torn, cn znarnen; nnaslr.,ní stavba. cc vlastně unrn:ňuip průr"nyslcr^i l..,,rtén, iak ie! lze
upi;tllir prc io{§ měříeiio. ť icr;;ro pií=;dě cčekévéme diskusi nei;,id= p**i= *és c i<*nrr<:versi.

-::,, :_.

Dan přirlrárí 
=,:hodba,+!,ITl s,,_,sterl}ťn:, s ja,Jir, rr:e:i dclrr,j = 

j=.jll,=iraiit.;výrlii i]vty. Je tu hutelova
J!--_^_=!_^ ..:^-!.:* __^^_:^jí .._j_:-^ _^l!^ _:^ _^í:^ :^l.^ 

-i_: 
_-^Ji:*j .' ^xt-^!i., :i t-^ ..:l:!Lli}i.l'J.ii--_ Ý r_,ť:,F.ťiii i_!iij:!_iťii! i'i,i{.i.lil.J ijvi_jiť iic\ :ijii= !-;i:.rj !!iťiiť |_i íuIL'll i {l,_ÁLjiiv ii iiť ,.l'LiťL

viuxrrs*i,3n,jůbé **pi. vt Švycarskii *eb+ iiěril*ci:u i. lv'lirrrě F.,LjiĚl.i,Jii,;jťíjl= *=b,ťiťe túpirllÉ a *ůie
^_..:!l..:^*^ -..:._:*_ j_ _-..l^:_ r.:^_^-i:-j _^L.:*^ i^ -..!:J_...^:i.'!: L..-..:^^.- -^I^!:_-_: _^t:

lesp. jejich mÍ=tn+=ti, avšai,. rncdifikavatelné 
= 

zařídlieir:é. Dtn chiěl rneduiárnast v příčnér,r sr-;ělu. í

tomu je dispozice nodřízena. Bvt.,, tak tze sso_icvat. zvětšovat. Jaka nadstandardní nám přinadá
iji*i;iiÉ pa-.'i=č i.ůčí či=iá i;,;ril.",j piaš=, *-=rÉ pře<i*i;i.;iád* -rčii<;ii 

=c=i;ilii w=rĚi-=i *==:=i:=i.;= #*=;:-.

ú*r*,y jsc:; jed*sduehé, sĚrsi:é, cíiím* z *i*,: staveb;-:ietví v dobrem sicv= sl-,:.;si-. jejích bud,;ucí
r*aii:e,_;. ti:-rii L,...li-i+iii i* ílš ,j_-t=i!. i,,-.,1a:rrj licij ,;ti r.;h= = i-iec=s!.+ a. i.:iriii. ír=!eir;iz,;l*ii;= +

adei;.,,atnosti tdkio plu1-1li,,Siúvě ě liat,etrt-liaúire pojare arriiitei.tui,v v ranrci tói,utc púzerrtř:u, túi-,,fio

prostředí a tohoto místa. Je jasné, že jde ovšem o subjektivní souzení něčeho, co jiní mshou vnímat
!, :: a

4Lllq J,l lul\.

|+r-* á i i-l í 
=ira 

r l,i;:: věci :

D,'.. - :- '.... ...--!,!..,!..,-. ,i .:.;!.. -.'.-..; ...-.!_ ,í: :,.^:....'._. ._..!,_.: .'.___,_.,.: |" IilgL= _;= éiJ!gLuÝJlic i-,J=iaa='Jii=, 1Uťa.j!;'li, i ildi!!i Ý}Gi:. ui5i.'J|,Ui_'díid iJť!i!:i u5PUrl]e, ť'ťiiťa.iťi. _;= i-i

íormáině v peřéeiku, cíiíme množsřví préce, Cohiedávání informací ** ínternetu. rluĚrtosi býi
V í,+í;lillíiU : Uijťťl,{iii,ií:ii i ťiei- ';i iJ+!i:*Ěl:i.:, 5iá'ť.li. í]ijúi;Tči J_ Lťí!!íi]ť ii UdíiGrjV iljlťiiťiu5il ri

uiirr;fn§ snah,r, datáhn+ut k_oncepei da ínteriérr: a detai!u. i,=4,ťs|ír,,_:e, že přes vý,še zmíněnou
diskutabilnost je téma průmyslových systémů krásné a vyzÝvavé pro architekturu jako takovou.

D;r, r:ečlivě - su-r.;stř=ijěně;b=,-rlvir.-r;i rlávilt;;il-Lrini,i. Při *i.iii nrr i:;i,.;i*lři= i;!,; li*=ii1,..j:,ei #ěi;t
_-ir'-._.^it_i. F_,h tltli |,,,-.-i^-,, - !l= á^-?--tr.! ^r. z,lá^l-Ful4)1-1LFE llIiclly v l\.r-rlii-.Elj(-| i|ťrJ U'_vl vť 5vc iyPi_)iiJÉll řJťvi!'ý d _iil Uíjiidiť{riť vluťid!i!_'; iIidiiiť píii,ii_, /ť

oci počátku věděi, co chce. Snažiiijsme se věnovat hodně pozornosti reálné provediteinosti a chování
iekto 1}Jviierteltc Contu z,.:e v ťe,:ilarit v s.;uiasrlerTi šta,.,ei;r:irr} pťóstieíli. i-:.r-;*ce+ce siiaiieiirl
panelového domu,.iednoduchého krásného stavebníhs díla, je pro nás jasná ídea, o které se dgbře
ci;iiutr:i=, ;it í puitrlliauje.

f,..4.^! -i._+._,.,,;.,;_.* - !. _!__l--_i^l,; _ -_,._L..:_,i'adi-i '++=*auf-iji=iŤ.]ť H +*i.],'ii3úe a i-:=rjii-i+iPi_riĚ no5n,-,cEni H.

David Kr,aus ,5=6.Zú17
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