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    Diplomová práce Zuzany Butelové zrcadlí názor na místo jejího původního bydliště – Michalovce, 
město u slovenského moře. Práce pojmenovává rozvojové a transformační potenciály města, 
moderuje jeho proměnu, přičemž zrcadlí představu autorky o podobě veřejného prostranství.   

    Pro účely posudku dělím projekt na 3 výše zmiňované lokality LEVÝ BŘEH (SÍDLIŠTĚ) – ŘEKA – 
PRAVÝ BŘEH (CENTRUM).  

LEVÝ BŘEH (SÍDLIŠTĚ) 

    Těžištěm urbanistické kompozice levého břehu je nový park, který je prostorově definován na 
jedné straně řekou, na straně druhé pak stávající a doplňovanou zástavbou a sportovně kulturními 
areály. V rámci parku autorka těží z existence stávajícího vzrostlého náletového háje/lesíku, který 
vhodně doplňuje o slunnou louku umožňující různorodé aktivity. Park z jižní strany uzavírá meandr 
řeky s výrazně zpevněným nábřežím v napojení na hravý volnočasový prostor.    

    Fragmenty původně zamýšleného sídliště v podobě 6ti bloků tvořených z 9ti podlažních na sebe 
napojených panelových domů, se studentka snaží doplnit měřítkově pestrou skladbou budov.  

    Charakter nové výstavby bytových domů v jižní části sídliště dále rozvíjí ležérně pojatou kompozici 
již realizované dvojice bytových domů. Nové budovy jsou, oproti stávající dvojici se soukromými 
zahradami, volně vloženy do tekoucího veřejného prostoru. V případě nízké míry sounáležitosti 
tamních obyvatelem s bezprostředním prostorem při patě domů (charakteristický jev většiny sídlišť), 
v kombinaci s nedostatečnou údržbou veřejného správce, může dané řešení vést k opačnému efektu, 
než-li autorka od zvoleného řešení očekává.   

    Vzhledem k vysoké poptávce po individuálním bydlení autorka umisťuje při severní části řešeného 
území síť tvořenou rodinnými domy vytvářející měkký přechod mezi městem a volnou krajinou. 
Otázkou je, do jaké míry bude daná zástavba pozitivně či negativně ovlivňovat chování návštěvníků 
největšího městského parku.  

PRAVÝ BŘEH (CENTRUM) 

    MichalovcI chybí „pevné“ centrum, periferie proniká charakterem zástavby až k hranicím hlavního 
náměstí, historického jádra. Při studování stávajícího obrazu centrální části města lze cítit silný 
transformační potenciál v prostoru zadních partií bloků definujících hlavní náměstí. Studentka 
správně vytyčila pevnou stavební čáru ulice Obchodná, čímž vzniká nová městská třída. 

    Návrh pracuje s určitou mírou nesvázanosti vůči majetkoprávním vztahům, což je principiálně 
z povahy školního projektu, na druhou stranu autorce svazuje ruce pomyslně nedotknutelný komfort 
průjezdu automobilové dopravy vnitřním okruhem a existence rozsáhlého kruhového objezdu. Celá 
tato soustava by minimálně v ideové rovině snesla mnohem výraznější redukci, což by jistě pozitivně 
ovlivnilo smýšlení nad celým prostorem mezi náměstím a břehem Laborce. 



    Zatímco na levém břehu autorka citlivě pracuje s jedním silným krajinným útvarem - jednoznačně 
vymezeným parkem, na pravém břehu krajina volně prochází územím mezi jednotlivými budovami 
bez zřetelnější hiearchie veřejného prostranství.  

ZÁVĚR 

    Územní studie definuje doplnění blokové struktury v nevyjasněných místech, dotváří město. 
Nicméně místy se studentka až příliš upíná na detaily a stávající determinanty v území, což může 
pramenit z její osobní dlouholeté zkušenosti s tamním prostředím. Po grafické stránce působí celá 
práce velmi kultivovaně . 

 

Práci studentky Zuzany Butelové hodnotím známkou C.  

 

V Praze dne 5. 6. 2022                    …………………………………………………. 
                 Ing. arch. Pavel Buryška 


