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Pro NSP ARS 

Zaměření ARCHITEKTURA 

 

Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: Duchovní brownfield Olomouc - Zlín 

Autor práce: Bc. Lukáš Kloz 

Oponent práce: Ing. Arch. Jindřich Nový 

Popis práce: 

Téma diplomové práce je návrh křesťanského duchovního centra na poutním místě „Svatá voda – 

Kaménka“ nedaleko Zlína. Opírá se o podrobnou analýzu duchovních „brownfields“ zpracovanou v 

rámci předdiplomní práce. Projekt řeší poutní komplex s kostelem, duchovním a profánním zázemím. 

Práce je jak v analytické části, tak samotném návrhu obsáhlá a zvolená náročnost úkolu vyžaduje 

schopnost komplexního uvažování. Je nutno podotknout, že téma křesťanského duchovního prostoru 

se v dnešní době, obzvláště po II. Vatikánském koncilu, více posunuje do subjektivní roviny vnímání. 

Jak liturgie, tak požadavků na sakrální prostor.  

Hodnocení práce: 
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1. Územní vazby a urbanismus ☒ ☐ ☐ ☐ 

2. Architektonický koncept ☐ ☒ ☐ ☐ 

3. Funkční a dispoziční řešení ☐ ☒ ☐ ☐ 

4. Konstrukční a materiálové řešení ☐ ☒ ☐ ☐ 

5. Formální, grafická a jazyková úprava práce ☒ ☐ ☐ ☐ 

6. Splnění požadavků zadání práce ☒ ☐ ☐ ☐ 

Komentář k bodům 1. až 6.: 

1. Výběru lokality předcházela rozsáhlá a podrobná analytická předdiplomní práce, která určila 

řešenou lokalitu a rozsah zadání. Umístění komplexu je ve svažité části lokality ve vzrostlém 

listnatém lese v blízkosti Svaté vody a Cyrilometodějské poutní stezky. Objekt je situován 

v horní části terénního koryta, této terénní danosti logicky využívá a tuto „osu“ zakončuje. 

Tento záměr je však zasazen do prostředí vzrostlého lesa, který silnou pozici oslabuje a činí 

formální. Objemová kompozice je přehledná a logická – centrální objekt kostela je posazen 

na osu a přidružené provozy jsou formou teras částečně zapuštěny do terénu a měly by být 

výrazově upozaděny. Diskutabilní je fakt, že v projektu nebyla podrobněji zpracována 

revitalizace stávajícího poutního místa s kaplí Panny Marie Lurdské. Propojení lávkou 

formalizuje vztah dvou míst, přesto je jejich provázanost poměrně slabá. 
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2. Provozní a prostorový koncept je v souladu s lokalizací objektu. Kostel je bodem na konci 

„cesty“ od pramene, ramena kopírují trasu poutní stezky. Kruhový půdorys odpovídá jeho 

centrální pozici provozní i kompoziční. Přestože je mi tento přístup sympatický vidím 

nedostatek v architektonickém výrazu objektu. Ve chvíli, kdy je objekt kostela centrálním 

bodem kompozice, pak by měla být podpořena jeho výjimečnost a „viditelnost“ a měl by být 

výrazově odlišen od teras (použitím materiálů, nasvětlení, atd.), které by naopak měly být 

výrazově potlačeny a měly by se stát součástí lesa a krajiny. Z kontrastu výrazného a 

potlačeného by se dalo vytěžit více. To se týká i řešení otvorů ve hmotě. Vnitřní uspořádání 

kostela je centrální, což odpovídá celkovému konceptu a liturgický prostor je tvořen třemi do 

sebe zaklenutými válci jejímiž průniky do středu prostoru padá horní světlo. Přestože se toto 

řešení na první pohled zdá neklidné, ve výsledku koncentruje pozornost do středu ke kněžišti 

a okolí nechává příjemně potemnělé a upozaděné. 

3. Provozní a dispoziční uspořádání je vcelku logické, odpovídá celkovému konceptu. Zajímavý 

nápad se soukromými meditačními prostory je devalvován jejich umístěním. Lépe by jim bylo 

blíže kostelu (nikoliv rušné jídelně), případně by jim měla být nablízku alespoň malá kaple. 

4. Zajímavým prvkem je konstrukce kostela s vnitřním pláštěm vytvořeného průnikem tří válců 

a využití prostorů mezi ním a vnějším pláštěm objektu. 

5. Bez připomínek. 

6. Práce splnila zadání beze zbytku.  

Připomínky a dotazy k práci: 

1. Obhájit umístění lokality a umístění komplexu v rámci řešené lokality. 

2. Obhájit prostorový a světlený koncept kostela. 

3. Obhájit materiálové řešení objektu. 

Závěr: 

Přes nedostatky je oceněníhodné zaujetí pro náročné téma a velmi poctivý přístup k přípravě i návrhu 

od konceptu po detail. Práce je uceleným a vyspělým názorem. Toto budiž nejlepším předpokladem 

pro budoucí praxi architekta. 

Klasifikační stupeň podle ECTS: B / 1,5 

Datum: 4.6.2019 Podpis oponenta práce: ……………………………………………… 


