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1. Uzemní vazby a urbanisticlcý plán

Reaguje na daný terén a plně respektuje komunikaění systém celého uzemi, kteý je dán
jak historickými souvislostmi vývoje aromoje územi, tak souěasnými poŽadavky na

význarnné kulturně společenské centrum. Snaha po citlivém zakomponovaní navrŽeného
vyrazně kompaktního objekfu, je mýrazněnanavánáním na stávající dopravní systém,
parkoviště, posléze i komunikace pro pěší.

2. Architektonické řešení

objekt kultumě společenského centra je navržen jako soubor provozních vnitřních celků
lprovoznich skupiď umožňujících optimálním způsobem reagovat na dynamické poŽadavky

uživatelů. Architekrrrra objektu vytlživákombinovaného konstrukčního systému /betonových
a ocelových konstrukcíl,kteý je zhodnocen ve velkorysém provozně dispozičním plránu.
Celkoqý dojem z architektonického plánu je do jisté míry rozporuplný, váledem
k monumentďitě objetu v daném prostoru' nicméně jeho zakomponováním do vybraného
prostoru.místa je logickou reakcí na stavající charakÍer zástavby, ale i reakcí na blízkost
sídlištního komplexu Bystrc.

3. Funkční a dispoziční řešení

Provozně dispoziční řešení plně respekruje očekávané poŽadavky a představy o niáročném
zařizen| které musí umět zajisti mnoho téměř protichůdných požadavků. Architektonická
sfudie se snďí tento problém řešit, nicméně ne vždy je zvolené řešení optimrílní. Je nezbytné
důsledné respektoviíní poŽadavků na bezpečnost a tzv. bezbariérovost, nejen formální. S tím
souvisí i logika celkové kompozice a prostorotvorných konstrukcí, uplatňovaných jako

architektonický akcent.

4. Konstrukce a materiály

Konstrukění systém použiý v architektonické studii je kombinovaný ze standardních
materiálů, které odpovídají architektonickému zálměru. Předmětem odbomé rozpravy by se
mohlo stát téma speciťrcké pro nawžený objekt, kterým je např. akustika hlavního sálu nebo
betonové tzv. sentviěové konstrrrkc e, použité v architektonickém plránu.



5. Výsledná prezentace práce

Prezentace diplomového úkolu splňuje zakJadnideklarované požadavky ato jak grafická

čásL ták model.
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