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Zadání diplomové práce: 

Strachotín je jedním z malých sídel, které lemují břehy novomlýnských nádrží. Bývalá identita 

příhraničních obcí v krajině lužních lesů se vytratila. Existence mělkých rybníků výrazně změnila nejen 

tvář krajiny, ale i životy místních obyvatel. Některé jistoty ale nezmizely - panoráma Pálavy anebo 

zvlněný reliéf země rodící vinou révu ... 

Zastupitelé i obyvatelé Strachotína dlouhodobě zvažují stavební počiny různorodého rozsahu, které by 

posílili pospolitost občanů, jejich možnosti při využití potenciálu místa (víno, turistický ruch) a obci 

navrátili její ztracenou tvář. 

Cílem práce je tedy definování vize pro fungování komunitních, společensko-sociálních, kulturních či 

volnočasových aktivit v rámci obce, které bude vtěleno do konkrétní podoby návrhu - objektu. A to při 

využití všech autorových schopností, jeho vnímavosti a empatie a také aktuálních poznatků a trendů 

majících vliv na typologii objektu(ů). 

Hlavním vnějším faktorem ovlivňujícím návrh je jeho zasazení do rámce sídla, které má unikátní 

kvality, zejména díky poloze na hraně již zmíněných nádrží a ve vizuálním sousedství pálavských 

vrchů. 

V rámci stávající urbanistické struktury tedy diplomant navrhne v některé z vytipovaných lokalit objekt 

společensko-sociálního, kulturního, komunitního či volnočasového centra celoobecního významu, kdy 

při práci využije veškerých podkladů a materiálů, které získal nebo zpracoval v růběhu předchozí práce 

v rámci modulu Res Publica. 

Rozsah grafických prací: 

Analytická část posuzující stav a charakter území, problémy a příležitosti obdobných staveb v ČR i ve 

střední Evropě. 

Průvodní zpráva na formátu A4 (297 x 21 O mm) na výšku. Rozsah zprávy bude 5 normostran. 

Dokumentace vývoje návrhu, prezentace konceptu 

Fakulta architektury. Vysoké učení technické v Brně / Poříčí 273í5 / 639 00 I Brno 



Širší vztahy v měřítku 1:1000 - 1 :5000, dokumentující vztah mezi stávající a navrženou urbanistickou 

strukturou. 

Situace v měřítku 1 :500 - 1:1000, Půdorysy, řezy a pohledy v měřítku 1 :200/ 1: 100. 

Alespoň dvě perspektivní zobrazení exteriéru (např. formou zákresu do fotografie), co možná nejlépe 

zachycující charakter zvoleného řešení. Konkrétní stanoviště budou stanovena v průběhu práce. 

Alespoň dvě perspektivní zobrazení interiéru co možná nejlépe zachycující charakter zvoleného řešení. 

Technologická studie - tj. konstrukční schéma objektu a typický řez fasádou v měřítku 1 :50 s detaily 

1:10. 

Model v měřítku 1 :200, který bude zpracován včetně nejbližšího okolí. 

Seznam odborné literatury: 

Neufert, E.: Navrhování staveb 

Norberg-Schultz, Ch.: Genius loci 

Valena, T.: Město a topografie 

Gehl, J.: Život mezi budovami 

Gehl, J.: Města pro lidi 

Gehl, J.: Nové městské prostory 

www.apruvodce.cz; související zákony, vyhlášky, normy a předpisy dle platné legislativy ČR 

Termín zadání diplomové práce: 20.2.2017 

Termín odevzdání diplomové práce: 15.5.2017 

Diplomová práce se odevzdává v rozsahu stanoveném vedoucím práce; současně se odevzdává 1 výstavní panel formátu 81 a 

diplomová práce v elektronické podobě. 

---�-
Bc. Tereza Horňasová 

student(ka} 

V Brně, dne 20. 2. 2017 

I 

vedoucí práce 

Fakulta architektury, Vysoké učení tecl1nické v Brně / Poříčí 27315 / 639 00 / Brno 




















	zadani_diplomove_prace
	1
	2

	PRUVODNI_ZPRAVA_FINAL

