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1. Územní vazby a urbanistictrý plán

Reaguje na daný terén a plně respektuje komunikaění systém celého území, kteý je dán
jak historiclo.imi souvislostrni vývoje arczl,ojetaemi, tak současnými požadavky na,,aktivaci
přirozeného /pffrodníhol t:zemi,, bezprosfiedně spjatého se ziástavbou města Brna. Provozní
vztahy související jak s dostupností a provozem zaÍízeru v okolí přehradní nádtže, tak silniční
sítí, jsou vhodně zakomponovríny do architektonické studie tzv. občanské vybavenosti,
zajišťující kulturně společenské a sportovní aktivity, nejen pro město Brno. Do terénního
reliéfu jsou velmi citlivě zakomponovány vytazně,,individualizované,, objekty určené
k ubýování /}rotelového ýpď, sportormím akcím /loděnice a kluboqý život/ a akcím
kulfumího charakteru _ ,,letrrí festival.. Agnis Brunensis atd.l. Ce|ý areál je navÍu;ěnna
zákJadnt' dopravní systém / tzv. vnější přísfupové komunikace, parkoviště pro návštěvníky
atd.l, tak interní systém komunikací, zejména servisního charakteru.

2. Architektonické řešení

Celý prostor řešeného uzemí je aktivně zakomponován do prezentované architektonické
sfudie. Je nawženo několik dílčích objektů" s qýTaznou charakteristikou, ktera je drína jejich
funkcí. Týo objekty jsou propojeny systémem objektů provozních.dílčích. Diplomantka
velmi zdaÍi|e nro|i|atvarovou charakteristiku jednotlivých objektů, což ji umožnilo vytvořit
nezaměnitelnou siluefu ,,nábŤežío,lemujícího jednu znejatraktivnějších črástí Brněnské
přehrady. Tvary jednotlivých objektů jsou inspirovány přírodou, prouděním vody a vzduchu _

Živ|y, Kompoziční hru navrŽených objektů v souvislosti s daným prostorem je možré
považovat zave|mi zdďilou. Architektura objektů je dynamická,vytlživajicí kombinovaného
konstrrrkčního systému /betonových a oceloqých konstrukcí/,kteý je áodnocen ve
velkorysém provozně dispozičním plánu. Jsou detailně zpracoványjednotlivé provozy' což je
třeba považovat za doklad schopnosti diplomantky pracovat i na velmi naročných
architektonických proj ektech.

3. FunkčnÍ a dispoziční řešení

V nawŽeném souboru staveb jsou důsledně respektované požadavky najasné definování
jednotlivých objektů, jejichž ,,provozně.dispoziční.. řešení je srozumitelné, se snahou po
maximální jednoduchosti. Diplomantka plně respektrrje požadavky na vytváření
nekonfliknrích komunikačních vazeb a tzlr. bezbariérovost.
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4. Konstrukce a materiáý

Konstrukční systém objektů je navržen jako kombinovaný,využivající standardních
materiálů tam, kde jsou pouŽity tvarově méně náročné objemy. objekty s vyraznou
charakteristikou-dynamichÍm warováním' využivají oceloqých konstrrrkcí lvaanků/ s
ďternativním uplatněním konstrukcí dřevěných /lepených vaniktl/. Zave|mi zajimaý
kompoziční ziměr je možné povaŽovat práci s technickou textilií /stanovou konstrukcí/, kÍerá
vytazné oživuje kompozici účelových objektů /včetně nosné konstrukce/. Konstrukční systém
optimálně vyhovuje architektuře navržených objektů.

Předmětem odborné ÍozpÍavy by se mohlo strít téma pouátí ,,membrilnoých-stanových..
konstrukcí' jejich vhodnost /účelovosť, životnost a údů'ba.

5. Výsledná prezentace práce

Diplomový ukol je zptasovánna požadované urovni jak po věcné.obsďrové stránceo tak
grafické , a to včetně modelu /modelové skici/.
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