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ŘímsxÉ t-ÁzlĚ a sluruorrý svĚr

1. lJzemní vazbY a urbanismus
' Míslo pÍo aqudpark je velmi atrakivnÍ a doprcvně clobie přístupné' v !ěsné blízkosti zástavby

městské části Bmo Bystrc má své opodsÍatněni a bude v dené lokalitě přinosem'
. v projek|u je dosaženo logického dopraýnÍho napojení včetně umÍstěnl parkovénÍ, velmi k]adně

hoclnotím návth prostor pro umístění kol'
. Vzhledem k funkční náplni má zastavěnl přiměřené měřítko'

2' Arch itekton.cký koncepl
- PÍojekt viditelné reaguje na své okolí' využÍvá pohledové osy, vnimá příÍodní kontext, čímž

vzníká zajímavý hmotový koncept s eÍektni fasádou'
- NavazujícÍ venkovní prostory maji logické provozni schéma' Jen poloha venkovnÍho

výplavového bazénku s vodnin barem je vzhledam k orientaci ke světovým stranám diskulabilní.

3 Funkčni a dispoziění řešeni
. Dispozičnl bšeni je čisté' jasné, bez ko|iznÍch míst, pnkÍické je oddélenÍ Ýstupni a výstupní

části mezi vestibulem a šatnovou částí'
. vzhledem k ve kosti objeku a bohaté Íunkční náplni bylo dosaženo relalivně krawch

docházkoÚch vzdáleností' Uzkostně může působit dlouhá tmavá chodba v 2'np (n'č'13), zde bych
dopoÍučila pÍopojil chodbu s restauraci napÍíklad skz prosklenou stěnu, čímŽ closáhneme zkvalitnění
prostoru chodby o pňrozené světlo a kontakt s restauíací'

' zvážila bych velikost fi|ness (m.č-16)' kteÉ se svou podlahovou plochou jeví větší než samotný
lázeňský svět'

- odpočívámy' kde by mělo docházet ke zklidnění organismu po procedurách' jsou nešťastné
soustředěny kdem hlavniho komunikačního prostoru mezi podlažími lázeňského svéta' Je více než
pÍavděpodobné, že pohyb po tomto schodišti bude fušivé pro elaxující návštěvníky'



4' Konstrukc€ á ínateriály
. zvolený konstrukčnI systém ie adekvátnÍ k prostorovým a vizuálnÍm nárokťlm stavby'
- Prezantované konstukěnt detaily dhalily nÍsta teplnýú mosttl Keíé E potbba v návhu

ďeÍňt'
- Pozitiv!É hdnotím ékdqické vnímání, s nÍmž souýisÍ návrh |*uperace k ohbvu bazénové

ýody, unÍstěnÍ solá|ních panelťl, využitÍ dešťové vody ze střechy'
- volbě mateiálů na venkovnl fasádě mohlo být cÍtlivější k o4olÍ a Wuzít více přÍrodnÍch matedált!,

podobně jak je tonu v intariéru, kteÚ působí vyrovnaným klidným dojmeň'

5. Výs|edná prezentace pnáce
- Rozsah prczentacé p,áce je vyČetpávajÍcl, výkresy isou pbhledné.
- Prezentace hmotového i.-ý"nl ve 3D je v dobté kvalitě, bohužel použié slunečni nasvětbní

moclelu neoclpovÍdá orientaci ke svělovým st//anám a ié matoucí'
- P|uvodnÍ zp!áva jé velmi pdrobná.

Ce|kové hodnocení dip|omové práce:
Před|oženou dip|omovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocenÍ: B

otázky k obhajobě a připomínky dip|omové práci:

s|ovní hodnoconí DÉce:
sÍla projektu k ý kho l<onplexnÍfi řešení, citlivou pmc| s něřítkem, jadnodrchým Wvozním lbšenim a
přehlednou disDozicí'

otáEky. náměty k obhajobě:
- Jak bý stanoven pďet záchodových mÍs a sprch v hygbnickém fitru aquacantÍa?
- Jak je zajištén ldid v dpočivémách?
- Popište matéiálové řešení zpevněných venkovnÍch pbch.
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