
Hodnocení diplomního projektu:  Bc. Kateřina Pojarová 
 
Zadání:  
Úkolem diplomové práce bylo navrhnout koncept celkové úpravy a prezentace unikátního 
památkového areálu vodního díla Fláje v Krušných horách s oživením jeho monumentálních vnitřních 
prostor, umožňující zpřístupnění pozoruhodné lokality pro veřejnost.  
Návrh zároveň zahrnuje řešení zpřístupnění vnitřních prostorů přehrady a definování nových staveb a 
jejich umístění v návaznosti na vstup do útrob přehrady.  
Hlavní vstupní objekt komplexu bude obsahovat infocentrum, občerstvení se zázemím a přiměřenou 
ubytovací kapacitu včetně hygienického zařízení pro návštěvníky. V návaznosti na tento objekt bude 
podrobně řešen vstup do přehrady a parkoviště. Diplomantka navrhne též koncept prezentace 
vnitřních prostorů přehrady.  
 
Hodnocení návrhu: 
Autorka se velmi zodpovědně věnovala poznání areálu, širších souvislostí a přípravě návrhu.  Cílem 
práce bylo vyřešit zpřístupnění vnitřních komor přehrady, navrhnout využití 19 monumentálních 
interiérů technického díla a zároveň doplnit vodní dílo vstupním objektem. Diplomantka toto zadání 
zpracovala kreativně, velkoryse, ale s i s velkým porozuměním pro genia loci neopakovatelného 
místa. Vstupní objekt, který se ostrými obrysy  vymezuje k nástupnímu prostoru a na opačné straně 
navazuje na svažitý terén, pojala diplomantka jako víceúčelový komplex, spojující funkci infocentra, 
ubytovacího a stravovacího zařízení. Velkou pozornost věnovala diplomantka ztvárnění vnitřních 
prostorů novostavby, jež zvoleným pojetím navazují na svébytnou atmosféru hrubého technicistního 
díla přehrady a jež skvěle navozují sounáležitost nového se starým. Hlavní myšlenkou pro 
zpřístupnění vnitřních komor vodního díla bylo vytvoření, respektive využití a akcentování silně 
působivých monumentálních prostorů a zachování jejich mimořádné autenticity s revokací paměti 
místa,  vzpomínek na lidský rozměr zaniklého osídlení zatopené krajiny. Celkově považuji návrh 
Kateřiny Pojarové  za skutečně pozoruhodné, kreativní řešení, do všech detailů promyšlené a 
propracované. Oceňuji snahu autorky navrhnout architekturu, která se s technickou památkou co 
nejvíce propojí v jeden nedělitelný celek. Vynikajícím, skutečně mimořádně působivým způsobem 
diplomantka prezentuje svůj koncept a přesvědčivě dokládá hloubku jeho propracování. K návrhu - 
s ohledem k jeho kvalitě nemám žádných připomínek . 
 
Závěr: Celkově konstatuji, že se jedná projekt mimořádně kvalitní, po obsahové i formální stránce 
zcela přesvědčivý. Zadání diplomního projektu považuji za splněné a doporučuji klasifikaci známkou  A 
(výborný). Doporučuji komisi zvážit udělení pochvaly za velmi kreativní přístup a vynikající kvalitu 
diplomního projektu 
 
 
 
prof. Ing. arch. akad. arch. Václav Girsa                                                            
vedoucí diplomové práce 
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