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Zadáním studie pro bakalářskou práci byl návrh lázeňského provozu s doplňkovým provozem malé kavárny 
v okolí ruin kláštera Teslíny v CHKO Brdy u vesnice Teslíny v okrese Příbram. Prověření možnosti umístění 
takovéto stavby v tomto specifickém prostředí bylo součástí zadání studie v rámci ateliéru. Jan navrhl tvarově 
jednoduchý objekt dvakrát zalomeného nízkého kvádru, který překonává svah mezi dvěma rybníky a propojuje 
je, uvnitř nabízí mírně stoupající trasu po jednotlivých zastaveních fyzické i psychické očisty. 
Jeho lázně vynikají až minimalistickým výrazem s hlavní dlouhou fasádou rytmizovanou pravidelným rastrem 
otvorů. Ze severní strany, kde je situován hlavní vstup, k hlavní hmotě přiléhá ještě nižší, materiálově odlišný 
servisní kvádr. 
Při rozpracování studie do dalšího stupně dokumentace se podařilo plně zachovat výraz stavby a vyřešit 
důležité detaily, aby základní motivy charakterizující návrh zůstaly zachovány a byly dotaženy do velmi správně 
působícího konstrukčního, materiálového a technického řešení. 
Konstrukční řešení působí věrohodně a rozumně, a ačkoli Jan o jeho správnosti v daném kontextu dlouho 
přemýšlel, považujeme jej za správně zvolené. Jedinou otázku vyvolává použití dvou ocelových sloupů ve středu 
dispozice (v prosklené příčce u bazénu, v prostoru barového pultu).  
Řešení skladeb konstrukcí i detailů je zpracováno jen se zcela drobnými chybami, např. chybějící okapnička u 
oplechování oken v návaznosti na sokly. V tabulce dveří postrádáme popis kování či zárubní. 
Návrh interiéru, pro nějž byla zvolena střední část lázeňského objektu, dobře dotváří atmosféru relaxace a 
zklidnění a představuje originálně pojaté prostory. Škoda, že nejsou aspoň některé zobrazeny na vizualizaci. 
 
Formální část 
Student splnil předepsaný rozsah práce, dokumentace je správně členěna a je po obsahové stránce kompletní. 
Grafická prezentace výkresů je na velmi dobré úrovni. 
 
Závěr 
Janovi se dle našeho názoru podařilo dopracovat studii stavby do další fáze dokumentace tak, že 
architektonický záměr zůstává zachován a dokumentace tvoří dobře propracovaný a fungující celek, technicky i 
formálně je vše provedeno správně a předkládaná práce je úplná. 
 
Navrhujeme hodnocení „A-“ 
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