Porovnání účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti sídla PFS
v prostorách Invalidovny a E. Beneše 627
•

Vzhledem k charakteru porovnávaných budov lze v Invalidovně lépe přizpůsobit
a oddělit prostory v užívání PFS. Jedná se zejména o zkušebny a na ně navázané
zázemí zpěváků sboru, jako jsou šatny hlasových skupin, foyer zkušeben,
sociální zařízení, archiv apod. Dispozice místností a sálů jsou v budově E.
Beneše 627 již prakticky pevně dané a tím pádem obtížněji přestavitelné.

•

Hlavní sál v budově E. Beneše je určen pro širší společenské využití a není
primárně určen jako zkušební a koncertní sál pěveckého sboru. Je možné
konstatovat, že v případě využití hlavního sálu v budově na nábř. E. Beneše jako
zkušebny by došlo k zamezení přístupu veřejnosti do tohoto krásného
secesního sálu. V případě využití jako hlavní zkušebny PFS by bylo potřeba do
sálu vyprojektovat stupňovité, manipulovatelné a odstranitelné podium, pro
případné další, zejména společenské využití. Je ovšem nemyslitelné, že by se
pódium odstraňovalo a umisťovalo zpět, každý týden.

•

Hlučnost dopravy v okolí Invalidovny je zásadně nižší, než v okolí budovy E.
Beneše, což by si vyžádalo dražší zvukově izolační opatření. Projíždějící tramvaje
jsou od objektu Invalidovny umístěny ve větší vzdálenosti, navíc izolované
zelení (parkem) před budovou. Automobilová doprava kolem objektu
Invalidovny je ve srovnání s budovou na nábřeží E. Beneše mizivá. Frekvence
vládních vozů s houkajícími „majáčky“ je téměř nulová. Rovněž prašnost je
v okolí Invalidovny výrazně nižší.

•

Charakter budovy Invalidovny lépe umožní oddělení prostor využívaných
Pražským filharmonickým sborem od ostatních uživatelů budovy, aby
nedocházelo k vzájemnému rušení (hluk zkušebních sálů, přesun velkého počtu
osob apod.)

•

Z hlediska dalšího rozvoje PFS umožňuje budova Invalidovny efektivnější a
jednodušší přizpůsobení prostor (zkušebny, archivy, nahrávací studio apod.)
S ohledem na charakter činnosti a časté tuzemské i zahraniční zájezdy, není
v okolí Invalidovny problém s přistavení autobusů, jako nástupního stanoviště
při odjezdech a příjezdech PFS ze zájezdů
V okolí Invalidovny je větší kapacita parkovacích míst určených k převozu
hudebních nástrojů při zkouškách sboru

•
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