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oponent: |ng.arch' Petra Žalmanová, Ph.D.

oponentní posudek hodnotí baka|ářskou práci ,,Brněnská přehrada.., kterou vypracova|a
studentka Veronika Rehortová, ve školním roce 201212013. obsah baka|ářské práce je
č|eněn do následujících částí'

A - Dok|adová část
B - Konstrukční studie
C - Stavební část projektové dokumentace pro provedení stavby
D - Architektonický detai|
E - Studijní a přípravné práce

Baka|ářská práce obsahuje rovněž vo|nou přílohu - architektonickou studii, Vypracovanou
v rámci ate|ieru architektonické tvorby v letním semestru 201112012'

í.Posouzení úrovně stavebního řešení z h|ediska konstrukčního, provozního
a architektonického.

Zpraavaná architektonická studie objektu určeného pro kulturně.společenské a sportovní
aktivity, nazvaná,,Brněnská přehrada.., je víc nežzdaři|ým pokusem o vývoření stavebního
díla-objektu' jehoŽ podstatou je respekt k prostoru-krajině a potřebám ku|turního ě|ověka.
V|astní architektonické kompozice vycházi zlogiky prostoru a moŽností jeho rozvíjení
stavebním dílem. Zakomponování objektu do terénu, částečně modelovaného, umoŽňuje
rozvinutí ku|turně spo|eěenských aktivit i směrem na vodní p|ochu. Základem architektonické
kompozice je systém exteriéror4ých a interiérových prostorotvorných konstrukcí, vytvářejících
úče|ové vazby jednot|ivých provozů a funkcí navrženého objektu. Dá se říci, že obsah a
forma objektu se nepopírají, a|e tzv' rezonují.
Součástí řešení /architektonické studiei jsou ana|ýzy daného Území /tzv. morfo|ogie prostoru-
terénu atd./, moŽností zakládání staveb a v nepos|ední řadě i sociálních vztahů a vazeb,
včetně předpokládaných vývojorných etap celého území lzejménaývoje komunikačního
systému /dá|nice/ a b|ízkosti bytové a jiné zástavby/.
Výs|edné architektonické řešení je re|ativně ve|mi odváŽné a to nejen jako kompoziční
akcent v prostoru, tvořící charakteristickou azce|a novou siluetu nábřeŽí, ale i konstrukčním
systémem, využíva1icim kombinaci soudobých-tradičních materiálů /beton, oce|, sk|o, dřevo/
a norných techno|ogických moŽností jejich využití /způsob betonáže, spojování a povrchov'ých
úprav oce|ouých konstrukcí atd'/'
Architektonická studie jako ce|ek, působí dojmem kompaktního umě|eckého dí|a,
respektujícího moŽnosti daného místa lkrajinyl - genia |oci. NavrŽený objekt, definovaný
konstrukěním systémem, nabizi zcela nové možnosti kulturně-spo|ečenských a sportovních
aktivit v re|ativně dlouhém časovém horizontu. Konstrukční systém umoŽňuje i jistou míru



/
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rozvíjení zák|adního téma určení celého objektu v budoucnosti. Vzh|edem k pouŽitým
materiálům a konstrukčnímu systému jsou zohledněny i poŽadavky eko|ogické a energetické,
např' ve smyslu recyk|ace, využivání obnovite|ných zdrojů energie atd.

2' Úptnost, přesnost řešení objektu v rozsahu zpracované dokumentace, hodnocení
grafické úrovně.

Výkresová dokumentae |základnil je úp|ná a na vynikající grafické úrovni. Prezentace
celého projektu je ve|mi zdaři|á a dá se říci, Že os|ovující, coŽ dok|adují úspěšné prezentace.
Architektonická studie je propracována aždo úrovně designérského detailu /viz. modeli
a jako ce|ek prezentována, nad rámec zák|adních poŽadavků i mode|em'

3. Vytýčení chyb v konstrukčním, provozně technickém řešení a v dodržování zásad
zakreslování stavebních konstru kcí.

Vzh|edem k vynikající úrovni architektonické studie, propracované.promyš|ené aŽ do
nezbytných detailů konstrukčních a designérských /výtvarných l je moŽné konstatovat, Že by
bylo vhodné se v rámci odborné rozpravy zaměřit na reálnou Životnost objektu, zejména
oce|ových konstrukcí a údržbou povrchorných úprav dí|čích provozních ce|ků' Předmětem
odborné rozpravy by moh|y být i požadavky provozni, zejména energetická náročnost
provozu, zásobování-obs|uŽnost a poŽadavky z ob|asti tzv. "handicapu...K dodrŽování zásad zakres|ování stavebních konstrukcí |ze říci, Že jsou důsledně
respektovány p|atné normy a dokumentace jako ce|ek je srozumite|ná.
Vizualizace a mode|y jsou na vysoké Úrovni.
V této souvis|ostije třeba konstatovat, Že se uýznamnou měrou na kvalitě projektu, jako
celku, projevi|y ivysoce odborně vedené konzu|tace specia|istů z oborů pozemního
stavite|ství, zejména pana lng. Jana Pěněíka, Ph.D.

4. Zhodnocení dip|omové práce z h|ediska vlastního tvůrčiho přínosu a vyuŽite|nosti
v praxi.
Dip|omová práce je zpraavána na vynikající úrovni, s tvůrěí invencí a nezbytným
nadhledem.
Architektonická studie, nabízejicíjednu z možných variant zkulturnění exponovaného území
města Brna, je zce|a jistě výrazným přínosem pro praxi'

5. Hodnoceni klasifikací d|e ETCS:

Bakalářskou práci hodnotím k|asifikačním stupněm
At1

V Brně dne 21.2.2013
|ng.arch. Petra Ža|manová, Ph.D.

K|asifikačn
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