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Zadání diplomové práce
Mšenská přehrada a její okolí je jedním z nejcennějších veřejných veřejných prostranství
Jablonce. Břehy vodní plochy a jejich bezprostřední okolí nabízí atraktivní území pro
každodenní rekreaci v těsné blízkosti městské zástavby. Návaznost cestní sítě, standard
veřejné infrastruktury (toalet, převlékáren, gastro zázemí) i celková vizuální podoba prostředí
bohužel snižuje potenciál celého území. Téma zadání je vypsáno ve smyslu zrušené
architektonické soutěže.

Komentář k řešení
Diplomantka ve své analýze lokality pracuje s celým územím přehrady Mšeno, všímá si kromě
nejznámější jižní i obou severních částí, uvádí schémata pěšího, automobilového, cyklistického
napojení, možnosti parkování, stav a charakter staveb v okolí přehrady, problémová místa
pěšího pohybu, vizuálně významné prvky, prvky veřejného prostranství, charakterizuje
jednotlivé části přehrady, pozitivně hodnotím i část analýzy nazvanou silné stránky, slabé
stránky, potenciál, hrozby.
Kromě špatného stavu objektů autorka kritizuje chaos a vizuální roztříštěnost, cestu k nápravě
vidí ve zklidnění, vizuální jednotě a zpřehlednění.
Nejpodstatnější částí řešeného poloostrova je jednoznačně centrální poloha Slunečních lázní,
diplomantka ruší současnou bariérovost od východu, nový pěší přístup prochází středem
komorního areálu, tvořeného čtyřmi přízemními hmotami s různými funkcemi - občerstvení,
stage, toalety a vodní záchranáři. Objekt záchranářů plochu před objekty směrem k přehradě
paradoxně uzavírá, nicméně je proti ostatnim objektům z poloviny zapuštěn a návši.ěvníci
mohou využívat k pobytu, slunění i výhledům jeho střechu.

Prostor pro soukromé nudistické opalování, který historicky byl součástí Slunečních lázní
diplomantka umist‘uje jako samostatný objekt v prostoru východně od Slunečních lázní, proti
programu umožňuje tento zážitek i mužům.
Sportovní část s beach volejbalovými hřišti a kioskem při příjezdové komunikaci počítá



s umístěním všech hřišť do jednoho bloku se správnou orientací, s možností oplocení. Součástí
této části je i klubovna vodních skautů se skladem dračích lodí, dřevěné objekty jsou přízemní,
skautská klubovna je zamýšlena jako proti ostatním navrhovaným objektům zamýšlena jako
celoročně využívaná a je proto stavebně řešena s dodatečnou izolací.
Areál doplňuje v rámci zátoky lineární pronajímatelná struktura s palubou, pozitívně hodnotím
nahrazení řady různých kiosků v místě.
Půdorysné řešení všech objektů je standardní včetně provozních vazeb. Diplomantka se
odvolává na minimalistický přístup, zde bych viděl určité rezervy v návrhu fasád, kdy umístění a
rozměry každého okenního otvoru jsou důležité, každý objekt je řešen trochu odlišným
způsobem, někdy i symetrický objekt se stejnými dispozicemi, například u objektu toalet C2.

Konstrukčně jsou všechny objekty navrženy jako dřevostavba v systému two by four, fasádu
tvoří obklad ze sibiřského modřínu, diplomantka předpokládá stárnutí materiálu bez moření.

Celkové civilní pojetí areálu je sympatické, autorka ho charakterizuje slovy; „Architektura zde
nemá být dominantní, ale má vytvářet prostředí pro vyznění silného místa.“

Hodnocení
Práce Elizabeth splnila podmínky diplomové práce, oceňuji nasazení během zpracování i
technický rozměr práce, navrhuji
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