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Rodinný d m Lipno nad Vltavou

Jan Novotný

bakalá ská
Fakulta stavební (FSv)
Katedra architektury - K129

prof. Ing. arch. Michal Hlavá ek

Fakulta stavební (FSv), Katedra architektury - K129

spln no s menšími výhradami

Práce spl uje zadání v ucelené podob , je pojata komplexn  z hlediska všech profesí. Ve stava ské ásti by m l 

být kladen v tší d raz na dopracování specifických detail , zvlášt  technické ešení obou typ  obvodového plášt  

(d evo, kámen), jejich vzájemné vazby a vztah k základní nosné konstrukci.

B - velmi dob e.

Výborné skici. Velmi dobrá reakce na konfiguraci pozemku, vtipné odd lení "ve ejné" a "soukromé" ásti domu. 

Zvážit p evrácení celé dispozice zrcadlov  podél osy SV-JZ. Horní obývací ást v etn  terasy by tak získala cenn jší 

orientaci na více využívanou stranu JZ-SZ. Zvážit vzájemnou vým nu pozice rodi ovské ložnice a koupelny.

B - velmi dob e.

Dispozi ní vazby velmi dobré. Pokoje d tí nejsou rovnocenné - podklad ke konflikt m. P ístupnost vany p es 

ložnici rodi  je nevhodná. Proporce komunika ních, technických a pomocných ploch v i b žn ji obytným, se 

jeví jako p edimenzovaná. Provozní vztah mezi kuchyní a komorou je komplikovaný.

C - dob e.

Dob e zpracováno. Chybí jasn jší zpracování detail  fasády. Systém za len ní prosklené st ny a hlavn  stropu v 

OP se jeví jako nereálný do klimatických pom r  Šumavy a lesního prost edí.

B - velmi dob e.

Práce je zpracována srozumiteln , na vyrovnané úrovni, grafické zpracování velmi dobré.
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III.

Z celkového ešení je z ejmá snaha o kvalitní funk ní i architektonický produkt. V t chto souvislostech lze 

doporu it v tší d raz na zpracování úvodního konceptu ve vazb  na celkový vn jší koncept stavby. Doporu uji 

zamyšlení se nad skute ným vnit ním provozem objektu. 

 

Otázky: 

- Požární ochrana lesa (krb) 

- Zne išt ní a zanesení sklen né st echy nad OP (sníh, jehli í) - funk nost rolety 

- Využitelnost vany v no ních hodinách

B - velmi dob e.
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