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Úkolem diplomanta bylo vypracovat na záHadé architektonické studie samostatně

\.ypracované studentem prováděcí projekt rekonstrukce a přístavby historického

prumyslového objelďu v rámci Přestavby Janečkova mlýna v souladu s územním plánem

města a požadavky stanovenými vyhláškami a předpisy pro tento dnih dokumentace.

Z urbanisticko-architektonického h]ediska řeší návrh rekonstrukce samostatně stojící

objekt Janečkova rntýna v k.ú. Karviná-Fryštát v zóně určené pro občanskou ýstavbu.
Diplomant řešil rekonstrukci celého objektu jako přestavbu na penzion s restauračním

provozem, kdy vytžívá historický objekt pro veřejně přístupné provozy restaurace v l.np,

konfereněních a spoleěens\ich prostor se zžuemím ve 2.np a ubYovacích prostor v dalších

nadzemních podlažích objektu. Nové části přístaveb poté slouží jaka zéusmí tohoto provozu.

Přístavba kuchyně je řešenajako jednopodlažní, ukončená plochoujednoplašťovou sřechou,

přístavba zénemi personálu a vedení pťovozu je řešena jako dvoupodlažni prostor ukončený
plochou jednoplaštbvou střechou. Architektonické řešení koresponduje se současnými trendy

občanské výstavby, byly použity modemí materiály. Vhodně nlolené hmotové a materialové

řešení přístaveb podtrhuje krásu dostavované historické části objektu.

Dispozičně-provozní řešení splňuje požadavky kladené na občarrské stavby, celý
veřejně přístupný provoz je řešen jako bezbariérový pro lživárlt osobami se sníženou

schopností pohybu a orientace, s dostatečným zéaemím jak pro návštěvníky, tak pro

zaměstnance tohoto provozu. Parkování je zajištěno na nově budovaném parkovišti na

pozemku investora.

Stavebně technické řešení je doloženo vedle technické zpráw se základními l]kresy
stavební části prováděcí dokumentace vYpisy prvků, detaily a posouzením konstrukcí

z hlediska tepelné techniky, také požárně-bezpečnostním řešením objektu. Stavebně technické

řešení je, co do věcnosti avyužiti v praxi v pořadku.

VŠKP byla zpracována samostatně ve stanoveném termínu i rozsahu. U prezentované

práce pozitirmě hodnotím grafické zpracováni. přehlednost uspořádání a orientaci v projektu.

Diplomant prokaza7 velmi dobrou technickou vyspělost a schopnost koncepčního

myšlení a tvorby.
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