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ANOTACIA

Roman Osika: Autonomní enkláva Tenisové akademieĽ Janské Koupele; Exogenní obnova a obroda venkova v Pomoraviči
VŠB ľ TU OtravaĽ Fakulta StavebníĽ Katedra ArchitekturyĽ Diplomová práceĽ 2017 
Vedoucí práce: Doc. Ing. arch. Josef Kiszka. 

Návrh sa zaoberá riešením tenisovej akadémie v údoli Moravice. Jej dopad na kontext údolia. Návrh bol vypracovaný 
v zmysle súčasných tendenciách architektúry. 

K účové slová: MoravicaĽ údolieĽ výšková budovaĽ tenisová akadémia
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ANOTATION

Roman Osika: Autonomus enclave Tennis AcademyĽ Janské Koupele; Exogenous revival and resurgence of rural Pomoravičí. 
VŠB ľ TU OtravaĽ Faculty of Civil EngineeringĽ Department of ArchitectureĽ Mater‘s thesis. 
Thesis head: Doc. Ing. arch. Josef Kiszka

The project deals with the solution of the tennis academy in the valley of Moravica. Impact on the context of the valley. 
Project was drawn up in the light of current trends in architecture.

Key words: MoravicaĽ valleyĽ Highľrise buildingĽ 
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Jánske kúpe a predtým nazvané tiež ako „Melečské lázne“Ľ 
„Jánske lázne“Ľ „Jánsky pramen“ alebo „Jánska tudánka“. 
Po celé 19 toročie a v prvej polovici 20 toročia boli jedným 
z najznámejších kúpe ných miet v Sliezsku.  Svoje meno a 
slávu získali v aka kvalitnej železitej minerálnej vode a krásnej 
polohe v lesoch asi 20 kilometrov juhozápadne od Opavy. Prvá 
správa o vynikajúcich kyselkách vyvierajúcich v blízkoti rieky 
MoraviceĽ máme doložené v roku 1640. Tunajší obyvatelia 
však pramene poznali už aleko predtým a ich liečivú vodu 
používali na pitie a liečenie rôznych zdravotných problémov. 
Prvé kúpe né budovy boli vybudované okolo roku 1810Ľ za 
vtedajšieho majite a Jána Grófa z TenczínaĽ po ktorom boli aj 
pomenované. Rozvoju napomáhala tunajšia krásna prírodaĽ 
údolie rieky chránená zo všetkých trán kopcami a lesmi. V 
roku 1814 kúpil melečské pantvo i z kúpe ami pán Ján Hrabě 
Arz z VasseguĽ ktorý tarotlivoti o ich rozvoj pokračoval. V 
tridsiatych rokoch 19 toročia začali kúpeleĽ čiatočne upada  
vtedy spravované Karolínou Hrabienkou Arz. Významný 
obrat natal až v roku 1859Ľ kedy bol na západnom konci 
tzv. Kyselkové lúky od pôvodného Janova objavený nový 
minerálny prameň. Felix Hrabie Arz ho pomenoval po svojej 
dcére Pavlíne. Nechal vymurova  novú tudňuĽ ako aj obnovi  
schátrané a zanedbané kúpe né budovy. V roku 1895 sa 
tal nový majite om majite  pantva Vikštejn Camillo Hrabě 
Razumovský so svojou manželkou MáriouĽ ktorý z nich vytvoril 
prosperujúce mieto. V ich majetku otali do začiatku druhej 
svetovej vojny. Tunajšia minerálna voda bola používaná 
nielen k liečebným účelom na miete ale aj sa plnila do liaš 
pod obchodným názvom „STAHLQUELLE JOHANISBRUNN“Ľ 
predávaná a exportovaná v počte až 50 000 liaš. V roku 
1897 bola vyhĺbená nová tudňa s novým prameňom pod a 
mena Hraběnky Razumovské MáriaĽ prameň bol rovnako 
ako prameň PavlaĽ obohatený mramorovým obložením 
tudniĽ dreveným altánkom a krásnými okennými vitrážami. 
Súčasne majitelia potavili tesne u rieky Moravice pri cete 
nový kúpe ný dom. V kúpe nom parkuĽ blízko prameňa Mária 
vybudovali krytú kolonádu a nieko ko vil pre ubytovaných hotí. 
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Komfortne zariadené vily Eliška a Rúžena potavených vo 
svahu na opačnom brehu riekyĽ tu tála vila Mária a skromnejšia 
vila Šupina a lekárska s bytom pre kúpe ného lekára.  alšie 
byty pre hotí boli vybudované v Moravickom mlýneĽ kde bola 
vybudovaná aj elektráreň zásobujúca aj blízky tatok.  Okrem 
iného za spomienku tojí že RazumovskýĽ pri príležitoti 
50 výročia vlády Františka Jozefa I. dali pre nemajetných 
občanovĽ ktorí potrebovali lekársku pomoc k dispozícií vilu 
Silesia. Hlavná kúpe ná budovaĽ potavená o niečo vyššie nad 
kúpe ným parkomĽ bola pritavená o krídelné objekty ako boli 
kúpe ná reštauráciaĽ ve ká jedáleňĽ pódium na divadelné a 
tanečné účelyĽ tiež drevená krytá veranda a terasa. V prízemí 
sa nachádzali čitáreň a kulečnikový sál. Všetky tieto objekty 
boli elektricky osvetlené a útredným sytémom vykurovanéĽ 
rovnako ako ordináciaĽ čakáreňĽ knihovňaĽ písárňaĽ sezónny 
poštový a telegraický úrad s vrátnicou. Celá hlavná budova 
mala v tej dobe spolu s prítavbou 81 rôzne ve kýchĽ rôzne 
vybavených izieb s lokálnym vykurovaním.  K pravej prítavbe 
bola pripojená aj kaplnkaĽ osem bočného tvaru. V hlavne 
sezóne boli v kaplnke pravidelné bohoslužby. Kaplnka s 
vežičkou mala krásny oltárĽ žia  otala do 60 rokov 20 toročia 
uzatvorená a slúžila ako sklad čitiacich potrieb. Neskôr bol 
oltár odvezený a umietnený ako provisorium v ne alekej obci 
Moravica. Za zmienku toja a šie objekty ako boli plniareň 
liašĽ kúpe ná predajňa zvaná  KIOSKĽ hudobný altánĽ kotolňa. 
Pri cete tála menšia reštaurácia s garážamiĽ  tanovisko pre 
dopravu kúpe ných hotí. Bolo tu tiež tanovisko OmnibusovĽ 
ktoré zais ovalo spojenie s OpavouĽ Vítkovom a železničnou 
tanicou. Posladná v roku 1914 bola potavená správna 
budova pre správcu. Okolie bolo upravené pre tzv. terénnu 
liečbuĽ z uvedeného dôvodu boli vybudované chodníkyĽ 
lavičkyĽ mieta pre odpočinok. Známy bol chodník k skalám 
LoreleiĽ oproti Moravickému mlýnuĽ na nich tál altánok zvaný 
Felix WARTE.  Na počiatku 2 svetovej vojny sa tala oblas  
súčas ou Sudet. Všetok majetok bol majite om zabavený. 
Nemecká okupačná správa tu vytvorila výcvikové tredisko 
HitlerJUGEND a neskôr tu bol tábor pre zajatých dôtojníkov. 
Na základe Benešových dekrétov bol majetok po vojne 
znárodnený. Majitelia RazumovskýĽ ušli do Rakúska kde 
žijú dodnes. V Janských kúpe och sa za socializmu vytvorila 
detská ozdravovňa a neskôr jedna z najväčších rekreačných 
zariadení ROH v Československu. Počas tohto obdobia 
bolo vybudované útredné vykurovanieĽ čím sa tali kúpe e 
celoročné. Vybudovali sa tenisové kurtyĽ ubytovňa ROH MierĽ 
nové cety a chodníky. Po roku 1989 sa majetok previedol na 
spoločnos  OREA. Reálne využitie bolo ukončené v rokoch 
1993 až  1994 z dôvodu nedotatku inančných protriedkov.
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Správna budova Jan
Popis: Poschodová budova s podkrovím. Murované prízemie. 
Poschodie a podkroví hrazdené. Polovalbová trecha. Vtup 
v zadní čati. Budova je podpivničená. Ploché tropy. Sklep s 
lunetami. 

Penzión Silesia
Popis: Poschodová budova. Murované prízemie. Čas  
podlahy hrazdená. Polovalbová trecha. Prízemie a 
poschodie má plochý trop. V prízemí skladu a výroby 
(cukráreň). Izby na prvom poschodí. Zadné nádvorie so 
zábradlím. V podkroví pôdy a dve izby pre zametnancov. 

Penzion Marie 
Popis: prízemný budova s kamenný sokel. Uprotred 
prednej akroterie. Objekt suteréne. Izby na prízemí. Budova 
z pri ahlej terasy. Budova bola zničená.  Pension tupnice 
Popis: prízemí tehlového domu. Pláš  v podobe drevených 
váhy. Sedlovou trechou s fóliou.

Hudobný pavilón 
Popis: drevené budovy. Šes uholníkový pôdorys. Kamenný 
sokel. Sklenené teny. Jehlancová trechu s lucerničkou. 
Flatľplate trop.

Penzion Paula 
(kúpe ný dom) potavená roku 1898 ako novej budove z roku 
1912 pridal druhý Reorganizácia podlahy 1949 ľ 1950 pre 
rekreačné účely a následná oprava vyhorenia
Popis: prízemie 12 kabín pre kúpeleĽ elektroliečba a spa izbyĽ 
sprchyĽ oddychové mietnotiĽ toaletyĽ vrátnica.  Tehlového 
domu. Vtupné v zadnej čati budovy. Prízemí a prvom 
poschodíĽ druhé poschodie murované polodrevený. V 
každom poschodí 2 balkóny. Polovalbová trecha. Štukovú 
výzdobu. Ploché tropy.

Prameň Marie 
Popis: potavený drevený pavilón. Aj s mramorové parapety. 
Obdĺžniková budova s pä ľtranným pôdorysom. Sklenené 
teny. Strešný tan. Stropná doska. V trede pavilónu.

Prameň Paula 
Popis: Tehlový dom s bosovanou fasádou. Vtup s 
trojuholníkovým štítom. Jehlancová trecha. Plochý trop. 
Rímsa. V tredu kruhová fontána.

Zhrnutie : 
Liečebný dom František (hlavná budova)
1848 – zhorela
1851 – vznikla novotavba
1870/71 – pretavaná na murovanú
1899 – dvojposchodová budovaĽ
1900 – k hlavní budove bola pritavaná reštaurácia s hlavicou 
zdobenou ružami
1901 – pritavená ved ajšia budova

Popis: dvojkrídlová budovaĽ dvojposchodová. Vtup s levou 
hlavou. Valbová trecha. V prízemí sú chodba s kanceláriami a 
príslušentvom. Sála s plochým tropom. K pravé čati hlavní 
budovy je pritavená a šia budova do tvaru T. 
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"Aktiviti" 

odmietajú závislos  architektúry od trhových síl týmĽ že 
pôsobia vo ve kej miere mimo trhuĽ so zameraním na projekty 
budovania komunít. Zameriavajú sa na prácu s konštrukciou 
a trategické nekonvenčné inancovanie 

"Populiti"

ich práca je vedená takĽ aby sa opätovne spájala k 
obyvate tvu v aka medializovaným a schematickým 
prítupom k architektonickej podobe; 

"noví hitorici" 

reagujú na „koniec hitorie“ prezentujú hitorizmom 
informovaný design

"Skeptici"

ich exitenčná reakcia na kolaps sytému je čiatočne 
návratom k potmodernej kritickej diskusii a čiatočne 
skúmaniu nepredvídate noti a hravotiĽ protredníctvom 
architektúry umelých materiálov a jasných farieb; 

"Fundamentaliti materialu"

Návrat k hmatovému a virtuóznemu použitiu materiálov ako 
odpove  na vizuálnu predtavu 
„preľcrash“s architektúry; 

Praktikanti "Auterity Chic"

architektonický "normcore" (ktorý si zapožičiava termín z 
módy)Ľ ktorý sa zameriava predovšetkým na výrobný proces 
a výsledné predtavenie architektúry; 

"Techno-kritická"

skupina potupovĽ ktoré vo ve kej miere produkujú 
špekulatívnu architektúruĽ ktorej práca taviaĽ ale aj na alej 
kritizuje dátový parametrizmus svojich predchodcov.

Pri pozorovaní architektonickej krajiny je dnes jasnéĽ že typ práceĽ 
ktorá je v súčasnoti vzotupnáĽ najmä medzi mladými praktikamiĽ 
je ve mi odlišná od tohoĽ čo predchádzalo inančnej kríze v roku 
2008. Ale čo presne vyzerá táto architektonická krajinať V eseji 
s názvom  “Well into the 21t Century” in the latet issue of El 
CroquisĽ Alejandro ZaeraľPolo načrtol 21. toročia taxonomiku 
architektúryĽ pokúšajúc sa deinova  a kategorizova  rôzne nové 
formy praxeĽ ktoré sa rozrátli v popularite Rokov ľ a ako politická 
odpove  ľ na hospodársku krízu.

Vývoj sučasných trendov v architektúre po inančnej kríze a ako 
vyzera pole architektúry dnesĽ opísal Alejandro ZaeraľPolo  v 
eseji:  “Well into the 21t Century” in the latet issue of El Croquis
Kde sa pokušal deinova  rôzne kategorie ktoré sa rozratli v 
popularite ako politická odpove  na ekonomickú krízu. Kategórie 
zahŕňajú sedem širokých politicko ľ architektonických pozícií: 
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1. znečitenia:
 Znečitenie ovzdušiaĽ vody a pôdy ktorých obnova môže trva  
niekolko tisíc rokov. Priemysel a výfukovými plynmi motorových 
vozidielĽ ažké kovyĽ dusičnany a platové toxíny sú zodpovedné 
za znečitenie. Kým znečitenia vody sú spôsobený olejovími 
škvrnamiĽ kyslým daž omĽ metskými odtokmi; Znečitenie 
ovzdušia je spôsobené rôznymi plynov a toxínov uvo nených z 
tovární a spa ovanim fosílnych palív; Znečitenie pôdy vačšinou 
spôsobuje  priemyselný odpadĽ ktorý zbavuje pôdu základných 
živín a kontaminuje ju.

2. Globálne otep ovanie: 
Klimatické zmeny ako je globálne otep ovanie je pravdepodobné 
dôsledkom udskej činnotiĽ ako sú emisie skleníkových 
plynov. Globálne otep ovanie vedie k ratúcej teploty oceánov 
a spôsobuje topenia polárnych adovcovĽ extrémne výkyvy 
počasia alebo dezertiikácie. Dezertiikácia je problémom v 
severnej afrike a blýzkom východe. predpove  dezertiikacie 
severu afriky a blyzkeho vychodu povedie k tomu ze zhruba 38 
ľ 60 mil. potencionalnych emigrantov budu žít v oblatiach ktoré 
nebudú schopné udrža  život

3. Pre udnenia: 

Populácia planéty sa blýži k  neudržate néj úrovneĽ pretože 
udtvo bude čeli  nedotatku zdrojovĽ ako je vodaĽ palivo a 

potraviny. populačna explózia v menej rozvinutých a rozvojových 
krajín pre ažuje už tak obmedzené zdroje. 

4.  Vyčerpanie prirodných zdrojov

Zásoby surovín na Zemi sú obmedzené a ich ažba pôsobí 
závažné environmentálne škody. Je ve mi ažké presne vyjadri  
o ko ko je potrebné zníži  spotrebu prírodných zdrojov z 
h adiska trvalo udržate ného tavu. Nieko ko štúdií však aspoň 
naznačilo mieru. V rámci kampane Friends of the Earth Európe 
sa prevádzali štúdie a výpočty pri väčšine surovín sa ukázala 
nutnos  zníži  spotrebu až o 80 ľ 90 %

5. Likvidácia odpadu:

Nadmierna spotreba zdrojov a vytvaranie umelých hmôt vytvára 
problém odpadkového hospodártva. Rozvojové krajiny su 
notorické známe pre nadmernu výrobu odpadu. Odpad platovíĽ 
JadrovýĽ elektroodpadĽ .... 

6. Zmena klímy: 
Zmena klímy je alším ekologickým problémomĽ ktorý sa 
vynoril v posledných nieko kých desa ročiach. To natane v 
dôsledku náratu globálneho otep ovania ku ktorému dochádza 
v dôsledku zvýšenia teploty atmosféry pri spa ovaní fosílnych 
palív a uvo ňovanie škodlivých plynov zo trany priemyselných 
odvetví. Zmena klímy má rôzne škodlivé účinkyĽ ale nie sú 
obmedzené na topenie polárneho aduĽ zmena ročných obdobíĽ 
výskyt nových chorôbĽ...

Strata biodiverzity: 
udská činnos  vedie k vymieraniu druhovĽ biotopov a atrate 

biodiverzity. Ekologické sytémyĽ ktoré trvali tátisíce rokov 
perfektnéĽ sú v nebezpečentve. Bilancia prírodných procesovĽ 
ako je napr. ope ovanie je rozhodujúce pre prežitie ekosytému 
a života. alším príkladom je zničenie koralových útesov v 
rôznych oceánochĽ ktoré podporujú bohatý podmorský život.

8. Odlesňovanie: 
Naše lesy sú prírodné výlevky oxidu uhličitého a produkujú 
čertvý kyslíkĽ rovnako ako pomáhajú pri regulácii teplôt a 
množtve zrážok. Ročne je zničených 105 000 km2 lesovĽ 
hlavne tropických pralesov čo je 2 krát viac ako je rozloha 
územia Slovenska. Každú minútu zmizne 20 ha tropických 
daž ových pralesov t.j. za rok je to vyše 10 miliónov ha. Pri 
zachovaní tohoto tempa hrozíĽ že okolo roku 2057 zotaneme 
bez pralesov.
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9. okys ovanie oceánov: 
Je to priamy vplyv nadmernou produkciou CO2. 25% CO2Ľ 
produkovaného u mi. Oceán kyslos  vzrátla o posledných 250 
rokovĽ ale do roku 2100Ľ môže naras  až o 150%. Hlavný vplyv ma na 
kôrovce a planktón rovnakým spôsobom ako udské oteoporózy.

10. Vyčerpanie ozónovej vrtvy: 
Ozónová vrtva je nevidite ná ochranná vrtva okolo planétyĽ 
ktorá nás chráni pred škodlivými slnečným žiarením. Stenšovanie 
ozónovej vrtvy v atmosfére je pripočítané znečiteniu spôsobené 
Chlórom a Bromidom (CFC). Akonáhle sú tieto toxické plyny 
dosiahnu hornu vrtvu atmosféry. Spôsobujú dieru v ozónovej 
vrtve. Nnajväčšia je nad Antarktídou. Ozónová vrtva je cennáĽ 
pretože zabraňuje škodlivému UV žiareniu prenikaniu na povrch 
zeme

11. Kyslý dáž : 
kyslé dažde dochádza v dôsledku prítomnoti určitých 
znečis ujúcich látok v ovzduší. Kyslý dáž  môže by  spôsobené v 
dôsledku spa ovania fosílnych palív alebo erupcie sopiek či hnijúcej 
vegetáciuĽ ktoré uvo ňujú oxid siričitý a oxidy dusíka do ovzdušia. 
Kyslý dáž  je známy problém životného protrediaĽ ktoré môžu 
ma  vážny dopad na udské zdravieĽ vo ne žijúcich živočíchov a 
vodných druhov.

12.  Znečitenie Voda: 
Čitá pitná voda sa táva vzácnou komoditou. Voda sa táva 
ekonomickou a politickou otázkouĽ ako udská populácia bojuje za 
tento zdroj. Jednou z možnotí je navrhnuté za použitia spôsobu 
odso ovanie. Priemyselný rozvoj toji za naplnením našich riek 
morí a oceánov s toxickými látkamiĽ ktoré sú ve kou hrozbou pre 
udské zdravie.

13. Urban Sprawl: 
Urban Sprawl sa týka migrácie obyvate ov z oblati vysokou 
hutotou zaludnenie  do oblati s nízkou hutotou ( vidieckych 
oblatiach )Ľ čo má za následok šírenie meta. Rozvoj miet 
spôsobuje degradáciu pôdy. Stále ratúci dopyt po pôde vytesňuje 
prirodzené protredie zložené z ratlín a živočíchov.

14.  Verejné Zdravotné problémy: 
Súčasné problémy životného protredia predtavujú ve ké riziko 
pre zdravie udí a zvierat. Špinavá voda je najväčšie zdravotné 
riziko na svete a predtavuje hrozbu pre kvalitu života a zdravia 
obyvate tva. 

15. Geneticke inžiniertvo: Genetická modiikácia potravín s 
využitím biotechnológií sa nazýva genetické inžiniertvo. Geneticky 
modiikované plodiny môžu spôsobi  vážne ekologické problémyĽ 
ako geneticky upravené gény sa môže ukáza  ako toxické pre 
divokú zverĽ alebo vytlačenie pôvodného ekosytému. 
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Ako povedal Foter: každá éra ma svoju slovnú zásobu. Tou 
dnešnou je: udržate nos Ľ sebetačnos Ľ recykláciaĽ prírodne 
protredieĽ smartĽ cloudĽ dataĽ optimalizaciaĽ ekologia

Uvedomenie si vplyvu človeka na planétu a vtup do 
antroposféry bol okamih zmeny paradigmatu. Proces zmien trvá 
od priemyselnej revolúcie a eskalovanie situácie vrcholí alšou 
indutriálnou revolúciou ktorá bude ma  charakter zjednotenie 
transnacionalnych korporacii a odtranenie subdodávate ovuĽ 
zhromaž ovania bigdat a ich obchodovaním. Jej výsledkom 
bude posunutie spoločnoti na úplne inú úroveň. Zmena situácie 
zasiahne polia takmer všetkých odvetví od technologického až po 
bioinžiniertvo.  vývoj od parného troja až po zhromaž ovanie 
bigdat sa na našom životnom protredí podpísal. A to v zmysle:

Diplomová práca  I  Roman Osika  I  Sky  I  Janské Lázně  I prognóza

    

 15                                                                                                                                 16



 15                                                                                                                                 16

ZDROJ: https://tatic.pulse.com.gh/img/incoming/origs4698467/1859727933ľw900ľh600/1819ľ2ľfourľtagesľofľIndutryľ4ľ2.jpg
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Architektúra reagujúca na svetové environmentálne problémy 
propagujúc autonómiu je reakcia na meniace sa paradigma 
globálneho rozsahu. Rem KoolhaasĽ holandský architektĽ 
ví az Pritzker PrizeĽ teoretik a provokatérĽ hovoril s Mohsenom 
MotafaviĽ dekanom Harvard Graduate School of Design v roku 
2016 na AIA. Debatovali na tému ako sa môže architektúra 
adaptova  na meniacu sa sociálne a technologické klíma 
súčasnoti. V tomto rozhovoru uviedol že architektúra zaotáva 
za popredným vývojom v Silicon Valey.  jednou nohou toji v 
období pred 3000 rokmi a druhou v tomto toročí a to čo vidíme 
je balet. Pod a koolhasa buducnos  architektúry nemusí byt 
chápaný formou samotatných objektov ale vo forme vedeniaĽ 
organizáciiĽ štruktúre a sociálnu ktoré bude klás  požiadavky 
pre jej vlatne naplnenie. Čiže najväčšia hodnota architektúry 
v budúcnu možno nieje architektúra samotná. Možno práve 
vysvetlenie tejto myšlienky lepšie popísal Bjark Ingels ktorý v 
rozhovore pre TEDx z dňa 28.1.2012 hovoril o Hedonitickej 
udržate noti ( Hedonitic sutainability ). V ktorej zdie a poh ad 
na hedonitickú udržate nos Ľ napáda mylnú predtavuĽ že 
sa človek musí vzda  svojho pohodlného životného štýluĽ aby 
mohol ži  v udržate nom sídle. Ingels konfrontuje túto ilúziu s 
príkladmi, ktoré sám navrhol. Povzbudzuje architektov, aby 
prijali rozšírenie role a tali sa "Návrhári ekosytémov". TýmĽ 
že budú vytvára  svetĽ kde naša prítomnos  nie je vnímané ako 
škodlivá pre naše životné protredie protredníctvom integrácie 
našich "vzorcov spotreby a zvyšov" do nášho prirodzeného 
sveta. Architekti pod a BI nemajú pracova  len s trojrozmerným 
videním tavby a cyklovaním ludi ako ich užívate ov ale taktiež s 
cyklom zdrojov závislých od ekológie a ekonómie – teploĽ odpadĽ 
vodaĽ ako „návrhári ekosytémov“
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Autonomia ( z gr. autonomos ) Stav nezávislej množiny ktorá je súčas ou sytému. V ktorom 
funguje nezávisle na rozhodnutiach sytému a ako subsytém sa úplne vymyká fungovaniu v 

rámci sytému ako celku. Táto množina si vytvára svoj vlatný nezávislí sytém
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VETERNA  
• Sila vetra  
• Smer vetru SV BIOPALIVA  
• ObilninováĽ olejninaĽ cukrová repaĽ     
 trtinaĽ zemiakĽ kukuricaĽ trávaĽ odpadní biomasa  
• TuháĽ kvapalnáĽ plynná       

PRIESTOR  
• Mieto pro život  
• Dotupnos   
• Obohati  vlatnoti távajúceho tavu 
• Miešaní funkcii a foriem 
• Správa invetície – udržate nos   
• Design pro zmenu

    PESTOVÁNÍ  

• INTERIÉR   
• Hydroponia 
• Vertikálna záhrada 
• Skleníky
• TeploĽ svetloĽ živinyĽ voda 
• 21°C Optimálna
• 5°C min.Ľ 35°C max.  

• EXTERIÉR  
• Obilniny ľ spotreba 8Ľ3 kg/ týdžne (4 lidé)                 
ľ obiloniny812 m²                  
ľ ratlinné tuky 264 m²                  
ľ krmivo (sliepky 404 m²) 
                (prasatá 764 m²)

 • Rýchla zelenina
– paradajkyĽ uhorkyĽ šalátyĽ kalerábĽ mrkva                             
ľ pekingská zelenina  (min. ľ10°C)                              
ľ kel (min.ľ5°C)

• FARMA 
• Kozy
ľ 1 koza 1000 l/rok         
ľ 5ľ7 kôz/ha          
ľ 14 ks (4 udia)         
ľ Sliepka
ľ 1 sliepka=280 ks vajec/rok            
ľ priemerná spotreba vajec = 968ks/rok           
ľ1 sliepka = priemerne 25 kg masa            
ľ 90 m² (masa)+12 m² (vajce)= 102 m²          
ľ Prasa – 2 prasata = 96 kg masa/rok            
ľ 30 m²

VRTY DÁŽ  
• Zber
• Zberná mieta 
• Priemerné ročné zrážky 600ľ800 mm RIEKA  
• Využití úžitková vody  VODNÍ ZDROJE  
• Silný prúd
• Dotatočná hladina vody

SOLÁRNÍ  
• Dotatočné oslnenie 

Diplomová práca  I  Roman Osika  I  Sky  I  Janské Lázně  I elementy autonómie 
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Predtavivos  architektovĽ ktorí projektovali mrakodrapyĽ mohla 
čerpa  z gigantizmu majtrovských diel hitórie. Pyramídy a Singa 
v GízeĽ Kolos rodoský a maják u Alexandrie – všetky tieto tavby 
nás dodnes udivujú jedinečnos ou formy a svojimi mimoriadnymi 
rozmermi. Neskôr boli za ideál krásy a ve kos  po táročia 
považovaný kres anské katedrály a islamské mešity a to do tej 
mieryĽ že mrakodrap bol deinovaný ako katedrály dvadsiateho 
toročia. Prvý moderný predchodcovia mrakodrapov boli dve 
notoricky známi tavby a to Eifelova veža a socha slobody. 
Symbol Paríža bol dlhé roky jednou z najvyšších budov na svete. 
Pokia  ju neprekonal Chrysler Building.  Architekti h adali inšpiráciu 
aj v prírode a to v rozsekaných horských pásiemĽ pahorkochĽ 
kaňonovĽ skalách. Kompozície najvyšších mrakodrapovĽ ich 
usporiadanie v človeku vyvolávajú pocit akoby sa díval na 
obrovskú začarovanú horu. Mytológia a nábožentvo  nám akoby 
podvedome kládli ideu z ktorých vzrátol prvý mrakodrap. Prvá 
koncepcia mrakodrapu  sa objavila v Chicagu roku 1922 na sú aže 
pre adminitratívnu budovu pre lit Chicago Tribune. Ví azný 
projekt zatupoval neskorí romantizmus v americkej architektúre. 
Ovplyvňujúci faktor bola výtava v Paríži roku 1925 ktorá viedla k 
vývoju umeleckých protriedkov. alším ovplyvňujúcim faktorom 
bol vývoj  nosnej rámovej konštrukcie nosníkov a pilierov ktorá 
dovo ovala samotatnú tenu z dosiek a skla. Tento typ výtavby 
dovo oval vytava  ove a vyššie konštrukcie. alším posunom 
v pred bolo zdokonalenie ventilácie klimatizácie a sútav 
osvetlenia.  Dovo ovalo to budova  mikroklíma ktoré nebolo 
závisle na protredí vonku. Podtata takého objektu záleží na jeho 
proporčné skĺbenie vertikality a horizontály. Tzv. Gigantizmus bol 
charakteritický tým že rozde oval objekt na tri čati. Tak ito ako 
grécky tĺp.

Diplomová práca  I  Roman Osika  I  Sky  I  Janské Lázně  I typológia
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ZDROJ: http://wingotel.com/ťlocale=sv
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Za pár rokov vyrátli na Manhattane mieto plné gigantických 
tavieb:
Chrysler Building ( 1930 )Ľ Empire State Building ( 1931)Ľ 
Rockefeller center ( 1933ľ1940)
Mies van der Rohe a Philip Johnson naprojektovali spolu výškový 
objekt Seagram BuildingĽ ktorý tojí v NY. Tento mrakodrap sa tal 
vzorom majtrovského diela sériovej výroby. Krabicovo utváraný 
mrakodrap so zaveseným skla a ocele. V Európe vývoj výškových 
objektov zdržoval fakt o ochrane pamiatok. Tieto tavby sa tali 
symbolom kapitalizmu. Projekt mrakodrapu v Paríži vyvolal otri 
spor a mieto pôvodného Tour Montparnasse sa rozhodli presunú  
lokalitu na výtavbu takéhoto typu na La defense. V Miláne sa 
za projekt gigantických rozmerov potavila spoločnos  Pirelli. 
Tento objekt mal tarotlivo prekreslené tvary a tak pripomínal 
moderní design. Torre Velasca zahrňovala  tradičné vajíčkové 
útvary ktoré evokovali hitorickú identitu tohto meta. V Moskve 
sa rozhodli regulova  individualitický anarchizmus mrakodrapovú 
a vypracovali hierarchický plán ktorý vychádzal z plánu rozvoja 
meta. Šes desiate roky dvadsiateho toročia doniesli množtvo 
bizarných foriem ako boli „Twins“ v Marina city 1962Ľ Transamerica 
Pyramid v San Francisko 1972Ľ John Hancock Center v Chicago 
1972. Mrakodráp Sears TowerĽ Chicago 1974 bol použitý 
inovatorský spôsob za použitia skupiny tubusov. Predtava siluety 
meta s vežami je v súčasnoti ve mi rozšírená a pomáha s 
identiikáciou meta a v niektorých prípadoch aj s identiikáciou 
mieta nazývane centrum meta. 

Diplomová práca  I  Roman Osika  I  Sky  I  Janské Lázně  I typológia

    

 25                                                                                                                                 26



 25                                                                                                                                 26

ZDROJ: https://www.mrsmithworldphotography.com/photos/TowerľBridgeľandľCityľSkylineľ6.jpg

ZDROJ: http://fernandobraganca.com.br/wpľcontent/uploads/2016/04/croppedľimage3a.jpg

ZDROJ: https://www.roberthalf.fr/sites/roberthalf.fr/iles/laľdefenseľ1230x420.jpg
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PODPORI  PRIDANÚ HODNOTU LOKALITY
 – BLÍZKOS  K PRÍRODEĽ KONTAKT S RIEKOU

Minimalizova  zásah človeka spôsobom redukcie zatavaného 
územia na čo najmenšiu plochu. Nátrojom skompaktnenia 
alebo centralizáciou. Centralizovane riešenie bude situované ku 
morfologicky najvyššiemu bodu v riešenom území. Skompaktnením 
sa mysli združovanie jednotlivých funkcii do jedného objektu. 
Kultivácia prírody bude minimalizovaná len v tesnej blízkoti 
riešeného areálu a to len ako úprava rozratajúcej sa zelene. V 
nezatavaných čatiach územia budú vysádzane nové tromy ktoré 
budú naväzova  na les nachádzajúci sa mimo riešene územie. V parku 
sa budú nachádza  čitinky a mieta pre altánky. Premietnením 
cetnej komunikácie vznikne celitvé územie ktoré bude ma  
blízky kontakt s riekou. Rieku vtiahneme viac do územia pomocou 
preplietajúcich sa potôčikov ktoré sú pre územia meandrovaných 
riek prirodzeným javom. Samotné objekty budú súčas ou parku a to 
zakomponovaním ako element parku alebo vyhotovením zelených 
pochôdzných triech kde sa park premietni do výšky. 

ZANECHA  ODKAZ NA JANSKE LAZNE

Z objektov ktoré budú zbúrane sa vytypujú určité čati reprezentujúce 
jánske lázne. Napr. hlavný vtupĽ čas  kapličkyĽ okno ako rám ktorý 
ohraničuje obraz. Vaňa a pod ňou pôvodná dlažbaĽ schodisko a 
pod. Artefakty samotatné tojace ako solitérne sochy v prietore. 
V niektorých prípadoch sa môže jedna  o doplnenie vodného prvku. 
V iných sa artefakt môže tá  súčas ou kompozície zelene. Môže 
sa s nimi pracova  ako s elementami ktoré ohraničujú verejný 
prietor okolo  areálu. Spôsoby prítupu sú zakonzervovanie alebo 
transformovanie.

AUTONOMIA AREALU 

Sebetačný areál rešpektujúce protredie v ktorom sa nachádza 
na plno zužitkováva  ponuku obnovite ných zdrojov a využíva 
najnovšie technológie podporujúce ekologické riešenie. Areál 
by mal by  schopný dopetova  si vlatnú potravu (privátne 
záhradníčenieĽ komunitná záhradaĽ tradične po nohospodártvoĽ 
vertikálne záhradyĽ...) vyrába  elektrickú energiu (vodná elektráreňĽ 
fotovoltanické článkyĽ veterné elektráreňĽ... ) hospodári  s vodouĽ 
využíva  odpadom v najvyššej miere ( kompotĽ recyklácia). Z toho 
vypliva  Ponuka pracovných príležitoti priamo v danom mete pre 
komunitu žijuc v okolitých dedinkách.

VYTVORENIE MIESTA ŠPORTU A REKREÁCIA REGENERÁCIA

Životospráva je úzko spojená s regeneráciou tela prísne 
travovacie nároky športovcov ovplyvňujú ich výkon. Produkciou 
vlatným potravín je možnos  zaiti  ich kvalitu v dotačujúcej 
miere. Na tento proces sa môže využíva  technológia vertikálnych 
záhrad ktoré na danej lokalite zaberú menej plochy. Rekreácia 
v danom areály bude prebieha  formou relaxácie v prírode a 
kúpe och. Kultúrnoľumelecká rekreácia bude umožnená v art parku 
ktorý bude spojova  novovzniknutý areál a obyvate ov žijúcich 
v tesnej blízkoti. Šport je sútredený len na tenisovú akadémiu 
avšak  jej v nadväznoti na okolné športové areáli v meritku 
pomoraviči alebo celoštátne je možné vzh adom k možnotiam 
dopravy elektromobilmi a leteckou doprava.  

REAKCIA NA GLOBÁLNE PROBLÉMY 

V súčasnoti sa meta potykajú  ekonomickýmiĽ sociálnymi a 
ekologickými problémamiĽ tieto problému sú zároveň globálnymi 
problémami. Poh ad do budúcna nám ukazuje možnú blížiacu sa 
ekologickú krízuĽ zvyšujúce sa globálne otep ovanieĽ expanzívny 
rat populácieĽ ... Ako povedal koolhaas v rozhovore pre deezeen. 
Problém vidí v ignorancií architektov k meniacej sa sociálnej a 
technologickej meniacej sa situácií súčasnoti... V mojej práci 
chcem na túto situáciu reagova  a pozera  sa dopredu ( napr. 
technológie TeslaĽ... )
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VYTVORENIE MIESTA ŠPORTU A REKREÁCIA REGENERÁCIA

Životospráva je úzko spojená s regeneráciou tela prísne 
travovacie nároky športovcov ovplyvňujú ich výkon. Produkciou 
vlatným potravín je možnos  zaiti  ich kvalitu v dotačujúcej 
miere. Na tento proces sa môže využíva  technológia vertikálnych 
záhrad ktoré na danej lokalite zaberú menej plochy. Rekreácia 
v danom areály bude prebieha  formou relaxácie v prírode a 
kúpe och. Kultúrnoľumelecká rekreácia bude umožnená v art parku 
ktorý bude spojova  novovzniknutý areál a obyvate ov žijúcich 
v tesnej blízkoti. Šport je sútredený len na tenisovú akadémiu 
avšak  jej v nadväznoti na okolné športové areáli v meritku 
pomoraviči alebo celoštátne je možné vzh adom k možnotiam 
dopravy elektromobilmi a leteckou doprava.  

REAKCIA NA GLOBÁLNE PROBLÉMY 

V súčasnoti sa meta potykajú  ekonomickýmiĽ sociálnymi a 
ekologickými problémamiĽ tieto problému sú zároveň globálnymi 
problémami. Poh ad do budúcna nám ukazuje možnú blížiacu sa 
ekologickú krízuĽ zvyšujúce sa globálne otep ovanieĽ expanzívny 
rat populácieĽ ... Ako povedal koolhaas v rozhovore pre deezeen. 
Problém vidí v ignorancií architektov k meniacej sa sociálnej a 
technologickej meniacej sa situácií súčasnoti... V mojej práci 
chcem na túto situáciu reagova  a pozera  sa dopredu ( napr. 
technológie TeslaĽ... )
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