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Závěry z konzultace 3.týden DV-Ranšová Hana
1/Konzultace libreta

doporučená literatura a zdroje

z pohledu libreta jsme se neposunuli, zůstáváme zatím pouze u názvu aktivity Není jasná představa o velikosti provozu, komu má sloužit, obsah
libreta kromě vlastního názvu je zatím nejasný…
doporučení aktuálního týdne, konzultace 8.4.2020:

NEUFERT - PLOVÁRNY

-počet návštěvníků cca 20-30 osob (nutno ověřit na skicách rozmístění osob-lehátek na mole či prostor pro opalující se na dekách na trávě, atd)
-nutno znovu rešeršovat plovárenské provozy (pozor rozdíl-bazén/plovárna)
-nutno zpracovat libreto
Teprve na základě libreta je možné zpracovat stavební program! Bez obojího je navrhování bezbřehé a „na vodě“, student se namůže opřít o
znalost provozu, musí posbírat podněty z rešerší, konzultací atd. a vypracovat nejprve libreto např. jako denní program v místě a podle něho
sestavit stavební program ve spojení veřejných a privátních prostor, které provoz zamýšlené aktivity v daném místě umožní…..

2/Situační koncept zadán znovu ve 4. týdnu DV
doporučení
-nesvazovat se počtem vnitřních umýváren a sprch (koupání v jezeře má jiné požadavky než provoz bazénu)
-šatny mohou mít různé koncepty:
A/společná převlékárna M/Ž s možností uložení oblečení ve skříňkách a s vazbou na sprchy
B/převlékací boxy(kabiny pro jednotlivce či rodiny) s vazbou na venkovní sprchy (oblečení si návštěvník ukládá u sebe u lehátka či deky)
C/privátní boxy(kluby) zahrnující šatnu i pobytové místo (po dobu pobytu na klíč, typ „LIDO“)- s přímou vazbou na vodní plochu
a další dle rešerší
-lze zkombinovat více variant v souvislosti s řešením kavárny, stánku či buffetu
pozor na drobnou úpravu regulačních podmínek dle zadání 4.týdne DV!(zrušení dělící stěny na hraně parcel, odstup 3m všech navrhovaných
objektů od hrany parcely)

3/Architektonický výraz
-práce v CAD limituje vývoj architektonického názoru, koncept tak působil značně strnule, knihovna zařizovacích předmětů zcela ruší výraz stavby
(plovárna)
-nejasný konstrukční princip potvrzuje výše zmíněné
- umístění solitérního objektu ve svažitém terénu a na otevřené vodní ploše(skicovat a učinit závěr „hodí/nehodí“)

4/Hodnocení odevzdané práce 3.týdne DV
Studentka doložila velké množství práce, ze kterého vyznívá snaha uplatnit pracovní metody podpůrných předmětů pro ateliér. Bohužel se tato
metoda ukazuje na počátku projektu v ZAN jako ne zcela vhodná, svazuje volnost architektonického navrhování v zájmu zvládnutí metody
samotné.
Závěr: nutné další rešerše uspořádání převlékáren ve vazbě na pobytové prostory u vodní plochy a na jejich základě skicování nové varianty
situačního konceptu, ze kterých bude vybrána ideální pro další postup projektu
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hodnocení učitele

Funkcí stavby bude plovárna s bistrem a půjčovnou lehátek. V
blízkém okolí se také bude nacházet dům pro správce objektu. V
plovárně bude možné si sednout do bistra, půjčit si lehátko na
opalování, schovat si věci ve skříňkách u přilehlých sprch. objekt
bude určeno pro příchozí z osady nebo okolních měst, místo pro
koupání bude veřejné.

doprovodná skica 1

Cílem je vytvořit místo pro scházení rodin, ale i jednotlivců. Stavba
bude využívat možnost budovat na vodě v podobě mol nebo
plovoucích teras. Plovárna by měla zaujmout právě originalitou
řešení plovoucích těles.
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typologie atd

Pozemek je pomyslně rozdělen na dvě části a to dům správe a samotnou plovárnu. Obě části budou mít vstup z dolní části pozemku, přičemž v
horní části by mohlo být parkoviště, pokud by přijížděli návštěvníci z širšího okolí.
Plovárna:
Slouží pro 25 - 30 osob plus zaměstnance.
-Vstupní prostor
Vstupní prostor by měl být orientovaný směrem k horní části pozemku. Měl by být dostatečně velký, aby pojal přibližně šest návštěvníků, kteří
by mohli přijít najednou, vystoupí z jednoho auta. Měla by se zde nacházet recepce nebo alespoň informační místo. Odhadem by měla být
místnost velká 5 m2
- Prostor občerstvení
Zde se musí nacházet bar s obsluhou s minimalním sezením pro cca 10 lidí, většina totiž bude umístěna venku. Přibližná velikost místnosti je 11
m2 . Blízko se musí nacházet vstup na terasu, záchody a místnost pro zaměstnance.
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- Záchody
protože se zde bude nacházet přibližně 30 lidí to znamená, že je potřeba rozdělit kabiny pro muže a ženy. na tuto kapacitu bude stačit jedna
záchodová kabin pro každé pohlaví. Celková plocha místnosti pro wc bude přibližně 6 m2 .
- Místnost pro zaměstnance
Zde se bude nacházet sklad surovin a vybavení. Sklad by měl být situován blízko baru. Plocha místnosti by měla být 6 m2 .
- Kuchyň - přípravna jídla
Protože zde neuvažujeme o velkém provozu bude zde stačit minimální kuchyň. Bude situována blízko baru. Místnost bude mít přibližnou
velikost 5 - 6 m2.
- Úklid
Místnost budeme uvažovat pro sklad náčiní na úklid s výlevkou. Velikost místnosti bude přibližně 4 m2.
- Převlékací kabinky s úložný prostorem
Tato část se bude nacházet buď venku vedle venkovních sprch nebo jakou součást objektu. počítáme s kapacitou 30 lidí to znamená, že budou
bohatě stačit tři převlékárny a 30 kabinek. Sprchy uvažujeme dvě. protože se místnost nepočítá jako stavba, nemá zastřešení, odhadujeme
plochu cca na 6 m2.
- Venkovní sprchy
V místě budou uvažovány dvě venkovní sprchy. Přibližná plocha jsou 2 m2.
Celková odhadovaná velikost: 46 m2
Dům správce:
Bude se nacházet v horní části pozemku, velikostně budeme uvažovat o 2+ kk.
- Zádveří
Zde se bude nacházet základní úložný prostor s šatnou. Odhad velikosti 3 m2.
- Obytná kuchyně
Musí obsahovat jídelní kout pro 4 osoby s kuchyní a obývacím místem pro konferenci s pohovkou a stolkem. Měl by se zde nacházet i vstup na
venkovní terasu. Odhad velikosti 12 m2.
- Koupelna
Musí obsahovat vanu s umyvadlem, pračkou a záchodem. Měly by být oddělena od obytných místností dvěma dveřmi. Odhad velikosti je
přibližně 6 m2.
-Ložnice
musí obsahovat dvoulůžkovou postel s postýlkou pro dítě, skříněmi a pracovním stolem. Velikost odhadujeme na 12 m2.
- Chodba
Záleží na konceptu návrhu. Odhadovaná velikost 2 m2.
Celková odhadovaná velikost domu: 35 m2
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Stavební program:

