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1. Územní vazby a urbanismus

. UspoŘídání území působí poněkud nesourodě a neuspořádaně. sportoviště autorka umísťuje do

hloubi řešeného území a naopak volné p|ochy s venkovními sportovišti umísťuje do prostory

původní hokejové baly na poměmě frekv€ntované místo křiŽovatky sportol'rrí a Drobného.

Autorka zřejmě pleferuje nepřerušený pruchod územín od lužáneckého parku, sportowím areálem

a arboletum. Jako nedostatek, ale považuji absenci mimoúrovňového překlenutí ulice sportovní a

Dlobného pro pěší. Tímto řešením mohla bý myšlenka propojeni naplněna. Parkovací objekt bude

jistě hlavně vyuŽíván při sportovních akcich. Uvital bych, ale řešení zajiŠťující příjezd' bý

omezenému počfu návštěVníků aŽ kjednotliqým sportovnim objektům a ne jenom zaměsmancům a

VIP osobám.

2. Architekoniclaý koncepl

. Autolka vkládá novou hmotu sportoYního centra mezi stávající objekŤy bazénu a hotelu, kteď

celkem bezdůvodně zbavuje přidruŽených sálů, na místo kteých umístila mu]tifunkční venkovní

hŤiště. Uvítal bych jednomačně identifikovatelné vstupy kjednotli\.ým sportovištím' především

Vstup boční. Před vstupy postrádáun h}té ávětří.

3. Funkční a dispoziční řešení

r Postrádfun koordinovaný pohyb osob v objelrtu s ohledem na placený vstup' pohyb veřejnosti'

místem plo přezutí, čistou a špinavou zónou'... Toto nesrozumitelné zónování je především

viditelné v pohybu návštěvníků špinavou zónou, kteří vcházi na sporto\,Ílí plochu sdí|enou se

sportovci. Chybi zde lymezení plochy pro sportovce a hosty _ fanoušIry. Výazný nedostatek

dispozičního uspořádání vidím v řešení restaurace. Nevhodné řešení ziásoboviiní přes recepci'

nefunkční dispozice záŽemí, nefunkční provozní vazby. Ja}oým způsobem se například dostane

převlečený personál kuchyně na svoje pracoviště čistou cestou na uToveň 2.NP. PodlaŽí propojuje

pouze ásobovací ýah.
Chyba v legendě místností 3.NP (2l l ' 212'...)

chaos v pozicich a návaznostech instalačních jader. Nenavazují na sebe velikostně ani pozičně.
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4. Konstrukce a materiáIy

. Detailyjsouprezentovány srozumite|ně.

5. výsledná prezentace pÍáce

. Předložená práce je ZpÍacována a prezentoviína na dobťé úro\Ťri. Půdorysná schémata a řezy
jsou přeh|edná a detai|ně zpracovaná. Grafická uÍoveň pohledů a vizualizací na dobré úrovni a mají
slušnou vypovídaj ící hodnofu.

Ce|kové hodnocení dip|omové práce:

Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení

otázky k obhajobě a připomínky dip|omové práci:

S|ovní hodnocení práce:

Předložená práce je zpracoyina a Prezpntovi4na na dobré urovrri.

otázky a náměty k obhajobě:

objasněte' jalcým způsobem a kdo bude ovládat předsazené lamely fasády.
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