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Hodnocení diplomního projektu: Bc. Barbora Klusáková
Zadání:
Úkolem diplomové práce bylo navrhnout koncept celkové úpravy svébytného
oživením monumentálních
vnitřních
prostor technické památky - vodního
zpřístupnění

pozoruhodné

Návrh zároveň zahrnuje

památkového areálu s
díla Fláje, umožňující

lokality pro veřejnost.
řešení zpřístupnění

vnitřních

prostorů

přehrady

a definování

nových staveb a

jejich umístění v návaznosti na vstup do útrob přehrady.
Hlavním vstupním
obsahovat

objektem

infocentrum,

bude útočiště

občerstvení

zařízení pro návštěvníky.

pro veřejnost.

Tento úvodní objekt celého komplexu

se zázemím a přiměřenou

V návaznosti

na tento

objekt

ubytovací

bude

kapacitu včetně hygienického

bude podrobně

řešen vstup

do přehrady

a

parkoviště.
Hodnocení návrhu:
Diplomantka se velmi zodpovědně
návrhu

bylo zpřístupnit

technického

vnitřní

díla a zároveň doplnit

věnovala poznání areálu, širších souvislostí a přípravě návrhu.
komory

přehrady,

navrhnout

vodní dílo vstupním

využití

objektem.

19 monumentálních

Diplomantka

Cílem

interiérů

toto zadání zpracovala

kreativně, vstupní objekt pojala jako víceúčelové zařízení, spojující funkci infocentra doplněného o část,
sloužící jako duchovní centrum. Jedná se o odezvu využití působivých útrob přehrady. Hlavní myšlenkou
pro zpřístupnění

vnitřních

působivých technicistních

komor
prostorů

vodního

díla bylo vytvoření,

komory v patě přehrady vkládá diplomantka
kdysi centrem

respektive

se zachováním jejich mimořádné

sakrální místo, respektive

zaniklé obce Fláje a zanikl zatopením

využití a akcentování

autenticity.

kostel sv. Jana Křtitele, který byl

údolí po vybudování

přehrady.

centra, navržený se snahou o kontextuální řešení s promyšleným přimknutím
přehrady
v syrovém
betonovém
provedení
i řešení vnitřních
prostorů
pozoruhodné
navrhnout

kreativní

řešení, kultivované

architekturu,

Závěr: Celkově konstatuji,
Zadání diplomního

projektu

památkou

Oceňuji snahu autorky

co nejvíce propojí v jeden nedělitelný

že se jedná projekt kvalitní, po obsahové i formální
považuji za splněné a doporučuji

práce

1

celek.

stránce zcela přesvědčivý.

klasifikaci známkou

A (výborný).
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prof. Ing. arch. akad. arch. Václav Girsa
vedoucí diplomové

Objekt vstupního

křivky segmentu k hrázi
přehrady
považuji
za

a nadějně do detailu propracované.

která se s technickou

silně

Do nejvyššího interiéru

