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Zadání:
Zadáním práce by|o navržení místa pro aktivní odpočinek v Jizerských horách - Muzeum

smys|ů Jizerských hor. Zadání popisuje podrobně pro8ramovou náp|ň - stavební program a

rozsah závěrečného zpracování. Studentka si zadání práce zvoliIa individuá|ně.

Po přečtenínázvu práce jsem očekával návrh instituce v duchu jejího smys|u s interaktivní a

naučnou expozicí ov|ivňu'iící smys|y a odhaIující krásu jizerských hor. A hIe, objevil jsem ve|mi

so|id ní ,,we||nes,. povýšené nad rámec obvyk|ých zařízení, které ba|ancuje mezi hranicí

fyzična a duchovna a které sp|ňuje podstatu zadání . místa pro aktivní odpočinek. Je|ikož by|

pro mne název ve|mi zavádějící a matoucí , pracovně jsem si práci přejmenova| na ,,oázu

očisty v srdci Jizerských hor,,abych mohI bez předsudků |épe proniknout do podstaty

projektu. Ale název je jen proměnná ve|ičina.

Z faktického h|ediska oproti zadání chybí byd|enípro správce (ten a|e může byd|et kdekoliv),

což nehodnotím 'iako nespInění programu.

Přes výše řečené však konstatuji, že práce dosáh|a všech cí|ů definovaných v zadání.

Formá|ní a obsahová stránka:

Projekt je ve|mi peč|ivě zpracován, má |ogickou strukturu, vysokou grafickou úroveň a svědčí

o veImi svědomité práci studentky.

Chybí mi pouze architektonické detai|y, které by u takovéhoto návrhu by|y jistě žádoucí.

Z h|ediska formy a obsahu práce doporučuji dip|omní projekt k představení a obhájení.

Návrh:

Studentka umísti|a zařízenído Jizerských hor do místa zvaného Kristiánov. Jizerské hory '|sou

nádhernou přírodnía turisticky atraktivní|okaIitou. Samotný Kristiánov je býva|ou sk|ářskou

osadou, která dnes zbYla v zarost|ých fragmentech zák|adů původních objektů' Přestože má

ohromného Genia |oci, s|ouží dnes spíše jako ,křižovatka tu ristů, kteří zde ,,profrčí,, na koleči

běžkách. Vo|bu místa považuji za ve|mi vhodnou. Takovíto objekt přinese místu kýžený

význam spočinutí, zastavení, cí|e a uchopení.

co V práci postrádám je podrobnější ana|ýza místa - vztah k původní (dodnes vidite|né)

struktuře urbanismu, technické infrastruktuře a komponované ze|eni.

Dotýká se jich nebo je jinak zohIedňuje?

Proč právě místo nad hřbitovem?



V úvodu návrhu je popsán koncept, který se bohuže| nevyhnuIobvyk|ým k|išé o stresem
zdevastované popu|aci, Feng Šuej, Z|atý řez apod. V textu působí ve|mi formá|ně. A|e přesto.

Řešení je jednoznačné, má jasnou logiku, je ve|mi pozitivně pocitové a sp|ňuje nastavené
požadaVky.

Kompozice kvádrov1ich hmot je razantní (v duchu našich předků - sk|ářů), jasná a na hraně
objemového |imitu místa. studentka se chová v dané |oka|itě sebevědomě a odvážně. Toto je

mi na projektu sympatické. Zařízeníaspiruje na nový symbo| Jizerských hor, i když si

představuji omd|évající úředníky CHKo při jeho posuzování.

oceňuji jednoznačnost, kdy návštěvník je držen v objektech, v umě|ém světě, bez výh|edů do

oko|nípřírody a nucen se soustředit na nabízené vjemy. Přírodu zažívá přecházením a h|avně

při cestě tam a zpět k místu.

Jako mínus vidím poněkud chaotické nastavení cesty očisty. ZpracovateIka určuje
posloupnost, a|e návaznost hmot a jejich uspořádánítoto nezoh|edňuje. Bez návodu bych

nevědě| jak spráVně postupovat. Je to tak? Musím vše abso|Vovat Ve Vyjmenovaném pořadí?

Mohu se vracet? Pobíhat sem tam?
Daní za zvoIené hmotné řešení a tím vyvoIaný způsob zak|ádáníje vykácení vzrostlé ze|eně.

objekty se ocitajína pomys|ném pa|ouku.

V zobrazených řezech je tušit zajímavá hra s propouštěním svět|a, a|e č|ověk se musí spíše

domýšlet. Zde by asi prospě| již zmíněný architektonický detai|. Upozorňuji, při zvo|ených
površích v interiérech, na prob|émy s akustikou. Jak by je dá|e studentka řeši|a?

Možná na tyto dotazy odpoví v rámci obhajoby.

Závěrem konstatuji, že přes drobné nedostatky bych takovéto zařízení ve|mi rád navštěvova|.
Práce pro mne sp|ňuje všechny požadavky na udě|ení magisterského titu|u a hodnotím ji

známkou B.

V Liberci dne 9.6.2017

Ing.arch. Filip Horatschke
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