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NázeV dip|omové práce:

ŘínasxÉ t-ÁzlĚ e snuloyý svĚr

1' Uzemní vazby a uÍbanbmus
- náwh se snaží zapojit velkou hmotu celého objel<tu & okohi pňrody cit\ivou reakcí na stoupající terén a
kaskádovítou g|adací hmot
- objekt sám i s pňIehlými venkÓWÍni plochamije jednomačně phIedově oríenlován k bněnské
pbhÍadě jako hlaýnínu pNku v území
- dÍskutabi]ní sevzh]edem k ve]ikosti zadane parcely jeví napojení obslužných komunikscí v rámci areá]u,
které se db Výkresu sÍtuace dostávají mimo zadaný pozemek

2' Architektonický konceot
- sympatiďým a zároveň hlavním rysem projéktu ie sÍřízlivý přístup k měňÍku stavby, patmá je snaha o co
neikompakhější hmofu a i tu ještě déle rozč|enit gradující vlnou, ktera však nenÍ samoúčelná a pÍopjsuje
do exteriéru logbký inteiérový koncept základního členěnÍ dispzic a především hlavní bazénové haly na
ň části
- p|ojekt je postaven na několika zéklednÍch dispozičl|ích pincipech' předeyším r,a sťedové ose se
vsfuo€m a s částí bazénové haly s největší plochou pewÉ poďahy a od nÍ se rozvíjejícÍch &ou sekcí
hazéÍ|ových hal, kde převažuje vodní hladina - nio principy se daří nenásih\é dodžet v celén rozsahu
yojektu a dodávají i celému archítektonbkému konceptu čistofu, logiku a jednoduchost
. ffi sekce bazénoýé haly se logícl<y a pnrozeně rozvÍjÍ dá|e i do venkoÝnÍch ploch západnín sněren _
ruku v Iuce s chanPiterem okolního terenu a Výhledy na přehradu
' z dokumentace hohužel není dále příliš patné aÍchiÍektonické zfuámění extenéru buhvy a tedy i
cekové archlekÍon bké vyznění n avenek

3. Funkčnía dispoziční řešení
. díky jedÍ}oduchému dispozičnÍmu koneptu ná celý Wjekt z tohoto hlediska velice čistý a bed<olizní

. technoloqické zázemí v 1 .PP ie logiclg čbněno, avšak chybí vjezd a jednoduchý přístup z exteiéru prc
instalaci a seÍýis technologických zařízení (vzT apod')
- diskutabilní se múže jeviÍ i jediné Wpojení hlavního vstupu s palkovacím objektem přes exteriér



' jeďbduchá a logická dispozbe hlavnÍho plovomlho podlažÍ od vsfupu na stiedu objektu přes šatny
s dosbtečným počtem převbkacích kabin do h|aýniho bazabvého p|ostoru, kteÚ je velmi dobře vyřešen
včeb)ě prostoru pkvčka na středu dispozice
. ponékud omezená dimenze šachet - z grafické části dokumentace aniz prLNodní zprávy bohužel není
jasný system či pincip řešení vytápění a vzT
. v objekfu Iámí a saunového světa se zdá by mohlo být vel!<aryseÍ ďmenzované zák]adní hygbnické
zázemí pro návšEvníky, odděIené od sryh pro bazanovou halu
. dispoziční řešení WC a sk]adi! v ]ázníd1 a saunovém světě by nohh býÍ efekÍivnější vúči využitému
p.osťoru
- kladem celé lázeňsko.saunové čásÍi objekfu je nespmě velkorysý hlavní společný prcstor s cenIÉ|ním
schodištěm a samostatným výtahen, I<teÚ dává pros{or všem dúležiým vécem - provozům a s|užbám,
komunikaci i člověku samotnému
' elá dispozice této části je dÍky centrálnínu prostoru ýelice pbhbdná
. dalšÍm kvalíhÍm dispzičnÍm pNkem je i solárnl te|asa s venkowÍm bazénken, dodávajÍcí itéto
komoměiší částj kontakt s exteriérem
- dť)ležWm rysem celého projekfu je také bezbariémvost v celém rozsahu, akcentovaná v objektu léznÍ
pravě výtahem ve stredu dispozice
. zásaclnÍ kvalítou celé části lázní a saunového světa je ale především velicz přijenné lidské něřÍtko

4- Konstrukce a mate.iá|v
- vzhle<lem k zadán| a soustředěnÍ se na lázeňskou část obiekfu v rámcj dÍplomové pÍá.. se proiekt dále
niak nezabývá hlavnín konsblkčním systemem, kteÚ je vazníkoÚ a je ve Výkresech jasně pebný a pro
stavbu obdobného charakteru vhodný, v dnešnÍ dobé snad itypiďý
. z mateiá]ového hledíska je velÍce zajímaÚm řešenln uŽitÍ Ýelkobmátové d]ažby, což dodává hlavnímu

Wstofu dalšÍ esteti)kou k,lalifu a dopltiuje tak i nateié]ově zmÍňovanou velkorysost cent|álnÍho Wstoru
. akcent typu míshlostí rozdílným a kontrastnÍn fomátem dlažby je dalšim kladem zvoleného
maÍeiálového řešení, stejně jako to, do jakého Cbtaílu se wjekt zabývá spámb4 ýo všech prostorách,
kteÚ dokhduje estetický cit pÍo náva4osti obkladú
. v pamí lámi se však drohný rastr na stěnách nejevÍ úplně vhodný v konbinaci s mozakou na podlaze,
jinak je však Wjekt velice rozsáhlý, řeší detaikě nateiá|ové řešení všech ]ázeňskýú a saunovjch
prÓstor ýčetr1ě barewosti a spá|oiézú, až po velbe hravě a cit\ivě vúčicelku vyřešený Cletai| jnfoÍmačního

.rozdílné obklady stěn v rŮzných patrech cenffilnÍho porstoru však už púsobí spíše nadbýečné a
poněkud rÓzbouravají onu ,,krásu v jednoduchosti" celého objel<tu

5' Výs|edná prezentace práce
-p|ůvodnÍ zpráva by mohla dát alespoň základní představu o príncipech a systému vytápěnÍ/chlazení a
lépe p)psat hlavní konsíÍukčnÍ pNky celého objekh)
. poněkud poďeněná je bohuželv pruvodní zprávě tabulka bilancí a pbch, stejně jako poněkud stručný a
nekonkrctní popis ekologických aspekfu náwhu
. grafrcká část Cbkumentace je na výbomé úrovni, obsahuje vše' co by něla, vše ie z ní snadno a vždy
pa(me
. vwikajicí je rozsah dokumentace řezŮ a h]avně celé části láznÍ a saunového světa



s|ovní hodnocenÍ p]áce:
Név|h dlarakteizuje předevšin ciiívý p sfup k rněňtku stavby ijednotlivýd1 prostor v ní, stejně jako cit
pro drobný &tail. sÍla projektu je v jeho jedbduchosti a logice'
otáŽky a nárÉty k obhaiolÉ:
Popiště jak tunguje píovoz so{ch v ramci lázni a saunwého světa.
Jaká je chamkteristika nateiáIu všech bazénú? _ je zníněn mateiáI, Wsín popiště blÍže
Jaká b ochmna před vnějšÍnivlivy W návštěvnÍw u přÍsfuw z garážÍ?
Kde jsou napojeny obslužíé komunkee veúucí ú gaÉžÍ?

Ce|kové hodnocení dip|omové práce:
Před|oženou didomovou pÉci doporučuji k obhájobě a navrhuji hodnocení: B

otrázky k obhajobě a připomÍnky dip|omové práci:

Hodnoceni dip|omové pÉce d|s k|asifkační ďUpnic€ EcTs:
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V Bmě dna 20-5-2013
lng.arcn' ň{.u-E!-' '.ť1'rzQz A
oponenl dip|omové pÍáce


