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l. Uzemní vazby a urbanismus

Diplomový projekt zpmcovaný bakalářem Peíem Mil.ulkouje navťžen s fantasií a
odvahou hledat nové možnosti architektury Y kontextu spolupůsobení atribufu-Újimečnosti
přírody /prostonr/ Bměnské přefuady, konfrontované intenzivní a cílenou činností člověka,
usilujícího ojejí podmanění ' Jde o zdařilý pol.us zakomponovat objekíy/ kulturně-
společenshých a sporto\,ŤIich aktivit /alcfutektonichÍ novotvar/ do daného plostoru způsobem,
kte|Í ne\,ytváří napětí a koďrontaci mezi požadavky čIověka a přilodního fenoménu' L1eď je,

či by mělbýt, dominantní' v těchto souvjslostechje moálé konstatovat, že se předmětem

odbomé rozpralT mobou stát témata spojená s tzv' plovozně b€zpečnostní požadavky

navrženého/ných-/ objeL1l/ť/ v konte\tu s jeho/jejictt/ okolím daného uzemí /včetně vodÍi
plochy. moďo]ogie terénu atd'/'

2. Aťchitektonickýkotrc€pt

Navržené objekťy/ k tzv. kultumě společenslcým a spoÍtovním aktivitám v prostoIu

Bměnské přehradyjsou komponovány na důsledně promyšleném až profesionálním
archítektonickém plánu, Iceým je ',dynamická kompaktnost.., optl.má|ně qn'ržva1ící

limitované možnosti použitého konstrukčniho systému /zá{<Jadního/, \,}týářejícího vnitřní
prostol-inteliér' Tento požadavekje nejvíce uplatněn v části určené pro sbromažďovací
píostory - sá{y' velkorysé tvarování objeknr/ů/ s\.Ím v.ýÍazem odpovídájísté exfuavagantnosti
prostoru, což se.jevíjako nestandardní a inspirující řešení' Mastnímu pusobeni

architektonické kompozice nelze upřít d}namiku a oslovující výraz' což.je u objektů tohoto
typu očekávané a je žádoucí.

3. Funkční a dispoziční řešení

Základní objeld tvořící soubor dynamicky se $adujícioh plostorů a komuaíkacíje rozvíjen
pohledovými prťú edyjak v interiérech, tak mezi interiérem a wějšim plostolem' Teoto
alchitektoniclcý planje zlýrazněn poúitou konstrukci /že1ezobetort/' ZakomponováLrrí objeltu

do prostoruje velmi citlivé, nevývářejicí konfrontační napěti, nicméně svéb}tné' PÍovozně
dispoziční kvalita objektu odpovíďí požadavkům rra architekturu budoucnosti, L1erá by měla

stáJe více respe|1ovat limity přírody a u&žitelného ťvoje společnosti'

4. Konstrukce a materiály

Nawžené konstrukčni a materiálové řešení objektuje detailně propÍacováno



a odpovídrí architektonickému plánu Konstrukční syst9m svou prostorovou kompozicí
umožňuje optinr.ílní uplatnění pouáÉho zíkladniho materiátq kteďm je beton'

5' Výsledná prezentace príce

AÍchitektonická sfuďe je zpracována velmi kvalitně a na téměř pofesionální urovni.
Rozsah prác€ výIazně přesahuje požadavky zadání, což se týkí jak Yýkesové dokumeltace,
poaÉÍnkového aparáfu' pÍopIacovanosti detailů' tak pacovních modelů.
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