
Posudek bakalářské práce

Anny Machátové
Nová náves Bašť s budovou základní školy

zpracovanou v letním semestru 2020/ 2021
na Fakultě umění a architektury TU Liberec

Zadání bakalářské práce
Téma práce je návrh nové návsi obce Bašť, kde centrální budovu bude tvořit novostavba
svazkové základní školy a další nové zástavby pro obec, kde v parteru vzniknou prostory pro
obchod a služby a ve vyšších patrech obecní byty, včetně veřejného prostranství. Skola je
společným projektem obcí Líbeznice, Bašť, Nová Ves, Předboj, Božanovice a Zlomín
sdružených ve svazku obcí „ Pod Beckovem. Má zajistit dostatečnou kapacitu školních
zařízení v rychle se rozvíjejících obcích v severní části prstence okolo Prahy. Zadání je
vypsáno ve smyslu vypsané soutěže CKA.

Komentář k řešeni
Analytická část práce systematicky mapuje reálie regionu, obce i samotné lokality. Má
přehlednou strukturu, je dostatečně podrobná. Vzhledem k záměru zadání vytvořit v lokalitě
bývalého statku s rozlohou téměř 1,5 ha nové centrum obce bakalářka pracuje s velikostním
spektrem veřejných prostor v řadě malých měst a obcí s cílem definovat úměrnou velikost návsi
třítisícové obce.

Anna dále představuje konceptní variantní skici umístění školy, návsi a jednotlivých objektů
občanské vybavenosti obce v kontaktu s nově utvářeným centrem.
Finální koncept práce ponechává všechny tři objekty v kontaktu s průběžnou Hlavní ulicí, náves
je umístěna ve druhém plánu a vymezena ze všech navrženými objekty občanské vybavenosti
obce. Hlavní objem představuje třípodlažní objekt základní školy z východu, ze západu lemuje
veřejný prostor obecní úřad a pošta, z jihu dílny a bytový objekt. Přestože je náves lokalizována
ve druhém sledu z pohledu stávající komunikace, považuji její umístění s ponecháním
stávajících tří historických objektů za dobré řešení. Záměr využít památkově chráněnou sýpku
s drobnými okenními otvory na obecní sál je rovněž vhodný.

Samotná základní škola je klidná třípodlažní hmota s vnitřnĺ zahradou a atriem, jižní segment
slouží jídelně s kuchyní a nad ní situované tělocvičně přes dvě podlaží. Umístění tříd I. a II.
stupně na východ a západ využívá cesur, kterými prosvětluje bakalářka vnitřní prostory denním
světlem kromě atria a zahrady a zároveň umožňuje průhledy napříč celým domem.



Půdorysné řešení je logické, jednotlivé funkční celky mají adekvátní provozní systém, dimenze
prostor jsou dostatečně velkorysé. V podmínkách reálného projektu by pravděpodobně došlo
k určité redukci objemu v návaznosti na finanční limity, na druhé straně ekonomie návrhu nikdy
nebyla podstatným kritériem posuzováni v akademickém prostředí.

Architektonická artikulace je úměrná funkci a prostředi, osvětlení obou tříd čelní fasády by se
dalo řešit i přímými okny na hlavní fasádu, respektuji ale záměr autorky, zvláště když přikládá
diagramy osvětleni obou zmíněných tříd.
Stavební i konstrukční část práce je evidentně dobře konzultovaná, konstrukční schéma má
uvedeny dimenze všech rozhodujících prvků.

Veřejný prostor návsi obce má polohu i dimenzi stát se využívaným novým centrem obce i
vzhledem k navrhovaným dalším objektům občanské vybavenosti - především obecním
úřadem, poštou, víceúčelovým sálem.

Hodnocení
Anna Machátová zpracovala bakalářskou práci komplexně od urbanistického konceptu po
stavební detail, oceňuji odpovědný přístup k řešeni úkolu a celkově vysoké nasazení. Práci
pozitivně hodnotím a navrhuji
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