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PŘEDMĚT ZADÁNÍ

Podkladem pro bakalářskou práci byla architektonická studie plaveckého bazénu ve
Vlašimi. Student se rozhodl vypracovat technické a konstrukční řešení celého objektu,
se zaměřením na detailní propracování zastřešení prostoru haly plaveckého bazénu.
Podle mého názoru lze konstatovat, že studie, která byla vypracována jako podklad
pro bakalářskou práci, neobsahovala provozní nebo konstrukční a architektonické
nedostatky, které by v dalším stupni vyvolaly potřebu zásadních změn nebo úprav
dispozice nebo architektonického záměru.

NÁVRH – ARCHITEKTURA, KONSTRUKCE A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Návrh v podstatě odpovídá typologickým a provozním potřebám stavby. Z hlediska
urbanistického začlenění do sportovního areálu je evidentní, že autor se dobře
seznámil se širšími vztahy areálu k okolí. Navrhovaná stavba je umístěna v prostoru,
kde sportovní areál navazuje podél řeky Blanice na souvislý pás zeleně a bazénová
hala je součástí objektů venkovního bazénu, které odděluji vnitřní areálové prostory
od Blanice.

Rozsah prací byl pro standardní způsob zpracování neúměrný a proto byl, v souladu
se zadáním bakalářské práce (viz textová část Obsah bakalářské práce, příloha E-
Přílohy, 2. ZADÁNÍ bakalářské práce) pro detailní řešení určen prostor hlavního
plaveckého bazénu, zejména konstrukce zastřešení, která je ve studii navržena
neobvyklým způsobem.

Detailní řešení této části a také spolupráce s panem docentem Kutnarem, měly
z pedagogického hlediska podstatný význam. Daniel byl schopen si na menší vybrané
části stavby postupně uvědomovat význam konstrukčního detailu a s ním spojených
dopadů nejen pro funkci, ale také pro architektonické vlastnosti stavby.

Naprosto zásadní provozní nedostatek, je propojení chlorovny do vnitřní chodby a
propojení s vnitřním provozem. Chlorovna musí být přístupná a obsloužena pouze
z vnějšího prostoru pro dopravu a umístění tlakových lahví s plynným chlorem. Přístup
z jakéhokoliv vnitřního prostoru nesmí být v žádném případě umožněn. Chlorovna
musí být v každém případě také vybavena umyvadlem.




