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Posudek oponenta bakalářské práce 

Název práce: Obnova městských lázní v Malých Svatoňovicích 

Autor práce: Štěpán Macek 

Oponent práce: Ing. arch. Martin Špiller 

Popis práce: 

Student se zabývá revitalizací bývalého památkově chráněného objektu Obecního domu v Malých 

Svatoňovicích. Objekt pochází z přelomu 18. a 19. století, který sloužil jako léčebné lázně a 

hostinec. V objektu žila rodina Karla a Josefa Čapka. Taktéž se zde Karel Čapek i narodil. V roce 

1946 zde vzniklo muzeum bratří Čapků, které zde funguje do současnosti. Expozice muzea je již 

zastaralá, prostory lázní slouží jako skladiště. V objektu jsou umístěny ordinace lékařů, obecní 

byty, veřejné toalety a obřadní síň bez hygienického zázemí. Ordinace lékařů jsou nově 

rekonstruovány a budou dle požadavku obce zachovány. Po požáru v roce 1930 byla původní 

valbová střecha nahrazena mansardovou. Stavba prodělala různé stavební zásahy, které nebyly 

vždy vhodně řešené. Student navrhuje tento objekt rekonstruovat a nalézt vhodné funkční využití. 

Snaží se zachovat co nejvíce původních hodnotných konstrukcí a charakter stavby z období jeho 

vzniku. Dále navrhuje odstranění nevhodných nebo nevyhovujících konstrukcí a zásahů do 

vnějšího a vnitřního výrazu objektu. Funkce objektu student prakticky zachovává - obřadní síň, 

muzeum, lékaři, lázně. Obnovuje a rozšiřuje provoz lázní a dále doplňuje provozy kosmetiky, 

lékárny a obecního úřadu.  Projekt neřeší uvažovanou přístavbu lázní. 

Z konstrukčního hlediska jsou navrženy stavební úpravy spočívající v návrhu bouracích prací, 

sanací vlhkosti 1.np, provedení nových konstrukcí dle potřeby nových dispozic a provozu. Dále je 

řešena úprava fasády s cílem navrátit její vzhled na počátek vzniku stavby období přelomu 18. a 

19. století. S ohledem na vybrané téma je dokumentace zpracována podrobně a adekvátně ke 

zkušenostem zpracovatele architektonického bakalářského studijního programu. 

Hodnocení práce: 
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1. Tvůrčí přínos, kvalita architektonického konceptu ☒ ☐ ☐ ☐ 

2. Odborná úroveň práce ☐ ☒ ☐ ☐ 

3. Vhodnost použitých metod a postupů ☒ ☐ ☐ ☐ 

4. Využití odborné literatury a práce s ní ☒ ☐ ☐ ☐ 

5. Formální, grafická a jazyková úprava práce ☐ ☒ ☐ ☐ 
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6. Splnění požadavků zadání práce ☐ ☒ ☐ ☐ 

Připomínky a dotazy k práci: 

1) V textu A- průvodní zpráva (Složka A: Dokladová část) student nepochopil členění stavby na 

stavební objekty. Doporučuji se dotazovat  studenta co jsou stavební objekty a jak se člení. 

2) V textu B – souhrnná technická zpráva odstavci B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ kapitola c) Doprava 

v klidu není dostatečně vyřešeno. Popis viz výše odkazuje na nesouvisející text. Doprava v klidu 

má být řešena výpočtem dle ČSN 736110, posouzen stávající stav a nové řešení dopravy v klidu. 

Norma měla bát uvedena i ve výčtu norem. Doprava v klidu má významný vliv na realizaci 

záměru. 

3)U dokumentace provedení stavby postrádám standardní výkres půdorysu a řezu navrhovaného 

řešení. Výkresy stavebních změn jsou nepřehledné a evidentně se v nich ztrácí sám autor. Viz 

nejasné řešení detailu ukončení střechy. 

4) Výkresy situací katastrální a koordinační postrádají zásadní kóty. Především definici tvaru 

řešeného objektu, ve vztahu k parcelám a ve vztahu stávajícího stavu, k přístavbě atp..  

5) Nové toalety nejsou navrženy v souladu s hygienickými pravidly. Nemají samostatnou 

předsíňku.  

6) Doporučuji obhájit, odůvodnit a vysvětlit funkční princip navrženého řešení sanace odvlhčení 

1.np. 

7) V detailu ukončení střechy chybí řešení odvodnění střechy, není jasné provedení detailu, 

napojení parozábrany. Doporučuji, aby student vysvětlil a popsal detaily řešení ukončení střechy 

a soklové partie.  

Závěr: 

Student přes výše uvedené drobné výtky splnil požadavky zadání bakalářské práce a tuto práci 

doporučuji k obhajobě. 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  B / 1,5 

Datum:  5. března 2021              Podpis oponenta práce………………………………… 


