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Albrechtice 

Lada hledala na Bruntálsku opuštěné stavby s historií, pro které by bylo vhodné najít novou náplň, a 

možná by mohly regionu přinést novou kvalitu. Nakonec zvolila Albrechtice, město, ke kterému má 

osobní vztah. Zvolila těžké téma bez snadné odpovědi. Malé město u hranic, daleko od centra, 

s tradičními problémy odlivu mladých, bez nabídky zajímavé práce, ale s krásnou krajinou okolo. 

Albrechtice mají centrum se silničním průtahem skrz, opuštěnými stavbami  a prázdnými plochami 

v samotném středu.   

Autorka zvolila uměřený program lákající nové návštěvníky, s nabídkou pro krátkodobé i dlouhodobé 

pobyty, zaměřené na sportovní vyžití.  Myslím, že je to dobrý směr, který by mohl očekávání autorky 

naplnit.  

Lada neaspiruje na nové městské centrum s intenzivní výstavbou, ale naopak doplňuje centrum o 

nový městský park se solitérními domy. Koncept rozmístění staveb, inspirovaný hospodářskými 

dvorci, vytváří mezi sebou zajímavé prostory.  Tento způsob zástavby by mohl nalézt pochopení u 

místních. Přináší změnu vnímání prostoru a může se stát cílem procházek při cestě podél Opavice. 

Sportovní hala nebo altán si lze snadno představit, že bude dobře sloužit místní komunitě.  

Architektonické řešení je sympatické. Dřevěné lehké pavilony v parku  vytváří sevřený celek, řešený 

jedním architektonickým jazykem, který působí dojmem školního kampusu.  Zároveň lehkost 

materiálu evokuje dočasnost, odkazuje ke sportovním stavbám z první republiky, tenisových nebo 

plaveckých klubům.  Architektonické rozhodnutí, zahloubit některé části staveb a zmenšit tak jejich 

objem je nákladné, pro komorní vyznění celku ale zásadní a obhajitelné.  Důraz na detail a formování 

pláště přináší srozumitelný detail, která vtisknul domům jedinečnou i když trochu dekorativní tvář. 

Dispoziční řešení je přehledné. Dlouhé domy, která autorka zvolila s cílem vymezit vnitřní a vnější 

dvorec, přináší v dispozičním řešení dlouhé chodby i dlouhé prostory. Autorka je však otevírá širokým 

prosklením do zahrady a přináší jim jistou kvalitu.  Některé výtky k řešení - wellness centrum mohlo 

mít ideálně jen jednoho pracovníka, který by zvládl hlídat bazén i uvítat příchozí. Konstrukce 

sportovní haly by pravděpodobně doznala úprav, v podélném směru asi chybí prvek, který brání 

překlopení vazníků.  

Autorka navrhla dílčí úpravu vedle centra, nejedná se o revoluční změnu, ale spíše o postupné kroky, 

které by bylo možné etapizovat. I přes uvedené výtky a některé nedostatky prokázala, že je schopná 

složitému zadání vdechnout vlastní výtvarné cítění. Navrhuji práci přijmout a hodnotím známkou A.  
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