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PR VODNÍ ZPRÁVA 

Navržené ubytovací za ízení má kapacitu 54 l žek, z toho 16  v ty l žkových
pokojích a 38 v pokojích dvoul žkových. V p ízemí objektu je krom  vstupní 
haly s recepcí kancelá  pro šest zam stnanc  a jídelna s kapacitou  56 míst, 
která je využitelná jako multifunk ní sál. Pro zásobování je navržen samostatný 
vstup.
Budova je navržena jako na první pohled kompaktní hmota o tvercovém 
p dorysu, která je dále len na na bloky jednotlivých pokoj . Chodby a 
schodišt  tyto pokoje propojující jsou otev ené, tvo ené na pohled subtilní 
vzdušnou hi-tech konstrukcí z kovu a skla. Celková hmota stavby tak získává 
prostorové len ní, místy se stává pr hlednou. Bloky pokoj  jsou omítané 
v teplé zlatohn dé barv  a lehce tak kontrastují s chladnou konstrukcí 
komunikací.  Pokoje samotné mají orientaci východ- západ. Sm rem do 
vnitrobloku mají balkony a ty spolu s ochozy vymezují dva vnit ní dvorky se 
zelení. Vnit ní prostor je zklidn ný, chrán ný proti vn jším vliv m.
Modulární ešení je použito u všech sou ástí návrhu. Základní je p dorysný 
modul 3x9 metr  o výšce 2,8 metru. Dvoul žkový pokoj se do tohoto modulu 
vejde celý, ty l žkové pokoje vzniknou spojením dvou modul . Schodiš ové
sekce, sekce s balkóny i spojovací chodby jsou rovn ž vsazeny do 
modulárního rámu. Jednotlivé sou ásti systému tedy mohou být složeny 
r zn , podle pot eby.  
Otev ené komunika ní plochy byly použity nejen z d vod  estetických, ale i 
kv li úspo e materiálu a energií. Konstrukce je lehká, montovaná, tyto moduly 
lze sestavit až na míst  a nemusí se tedy p epravovat vcelku. Energie na 
vytáp ní objektu je použita pouze na vytopení pot ebných prostor, nikoli 
chodeb a schodiš . Konstrukce m že být zasklena pro zvýšení pohodlí 
uživatel .


