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1. Územní vazby a urbanisticlcý ptán

Architektonická studie objektu/ff určených k spoleěensko.kulturním aktivitrám, event.

sportovním aktivitám na břehu Bměnské přehrady je 4racována s respektem k danému

tzemí,které nese všechny atributy,,volné pffrody... Diplomantka se snažila maximálně

reagovat na kvalitu přírodního prostředí-prostoru. Nawžený objekt /soubor objektil je tzv.

minimalizovaný a tvarově pňzpůsobený nejen provozním vztahům a dynamice provozu, ďe i

logice prostoru. Do terénního reliéfu nápaditě a citlivě zakomponovaný soubor objektů,

komunikací a účeloých ploch je navénánna dopravní systémy jak tzv. vnější přísfupové

komunikace, parkoviště pro návštěvníky atd.l't*ploch určených výhradně k rekreaci a

sportu.

2. Architektonickéřešení

Architektura účeloqých objektů je dynamická,využívající kombinovaného konstrukčního

systému /dřevěných, betonoých a ocelorných konstrukcí/, kteý je zhodnocen ve velkorysém

provozně dispoziěním planu. Zave|miinvenční přístup k architektuře objektů považuji práci s

přírodními materiály, jejicM autenticita vyrazně oslovuje návštěvníka' či uživatele. Tento

rrýtvamý akcent |zepovažovatzavelmi zdaňi|ý. Celkový dojem z architekÍonického plánuje

ýraznépozitivní, odpovídající představrám o výtvarné kvalitě modemího,,nadčasového..

kulturně spo leč ensk ého zaÍízení.

3. Funkční a dispoziční řešení

Architektonická sfudie plně respektuje oěekávané požadavky a představy o provomě

nríročném systému objektů" prostorů azaŤizeni,kteý musí zajistit mnoho často protichůdných

požadavků. Diplomantka vytvořila systém téměř bezko|izních vztahů a vazeb jednotliqých

prostorů, kÍeré respektují požadavky jak nabezbanérovost, tak bezpečnost atd.

4. Konstrukce a materiály

PouŽité konstnrkční systémy a materirily optimálně reagují na architektonický plan. Jejich

uplatnění je logické s tím, Že se snaŽí respektovat,,faktor ěasu.., ve smyslu aktualizace
jednotlivých provozních objektů atd. Materiály jsou vybírany úěelově, v logických

souvislostech jejich uplatnění v architektonickém planu-kompozici' což je nejvíce patrné

v zakomponování pfirodnin na obvodovém plďti objekhr, které se tak stavají extravagantním

výťvarným objektem, myrazňujícím identitu objektu.
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Pfudmětem odborné rozpravy by mohlo být téma technického.konstrukčďho řešeď
upevnění výtvanrě komponovaného obložení fasády naplaveným ďevem, jeho údrŽba" event.
výměna a be7pečnost.

4. Výsledná prezentace práce

Pníce je prezentovaná na velmi dobré urovni a splňuje požadavky na ni kladené, a to
včetně modelu.
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