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ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Nové centrum obce Žilina 
Jméno autora: Bc. Ladislav Podracký 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra architektury 
Vedoucí práce: doc. Ing. arch. Jaroslav Daďa, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: Katedra architektury 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

 

Splnění zadání práce splněno 
 

Aktivita, kreativita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 

 

Kvalita architektonického/urbanistického řešení  
včetně funkčního a prostorového uspořádání 

A - výborně 

 

Kvalita technického řešení A - výborně 

 

Úplnost, srozumitelnost a grafická úroveň práce A - výborně 

 

III. SOUHRNNÉ SLOVNÍ HODNOCENÍ PRÁCE (doporučený min. rozsah 1000 znaků) 

 

Autor pracoval velmi samostatně, usilovně, prací na projektu žil a konzultace byly spíše vzájemnou diskusí než 
pomocí. Vyzdvihl bych autorovo zaujetí pro návrh a kontinuitu celého návrhového procesu. Na projektu si cením 
myšlenkového přínosu autora k řešení zadaného tématu.  

Urbanisticky práce navazuje na velmi zdařilý před-diplomní projekt. Idea velkorysého veřejného prostoru 
trojúhelníkové tvaru, jdoucího přes ulici Kladenskou je originální a přináší obci velkorysé a reprezentativní nové 
centrum.  

Výrazově velmi střídmé řešení parteru ideově navazuje na rozvrh budov, které svojí vzájemnou pozicí, velikostí a 
orientací velmi promyšleně vymezují, člení a organizují celý prostor. Kašna spolu s pečlivě rozvrženou výsadbou 
stromů a jednoduchým členěním dlažby udržují celý prostor propustný a univerzální. Budovy obecní úřadu, hospody 
a knihovny jsou navrženy správně ve stejném stylu, ale s jasnou orientací a signalizací svých funkcí navenek. Ocelovo 
dřevěná pergola všechny objekty propojuje v jediný kompoziční celek. Precizní jednoduchost spolu s jednoznačnou 
formulací vzájemných vztahů vytváří nejsilnější stránkou návrhu.   

Architektonické řešení je působivé, velmi propracované a nadčasové. Na jedné straně tradiční formy dlouhých 
hranolů zastřešené sedlovými střechami přináší potřebnou kontinuitu do stávajícího prostředí. Na druhé straně 
abstrahované pojetí fasád a detailů jek exteriérů, tak interiérů jasně identifikuje architekturu směrem do 
současnosti. Materiálové řešení jde v ruku v ruce s požadavky na trvalost a neměnnost této pro obec zásadní 
infrastruktury. Vyzdvihl bych zdařile komponované fasády, které jasně orientují uživatele a svým měřítkem zajišťují 
hladkou integraci nového komplexu do struktury obce. 

Dispoziční a provozní řešení je zvládnuté. Drobnou výhradu mám k prostorové kvalitě dispozic v objektu obecního 
úřadu, která by mohla být vyšší. Naopak interiéry sálu a zejména hospody jsou na vysoké úrovni.  
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Konstrukční a technické řešení je navrženo spolehlivě, v souladu s požadavky výtvarného záměru. Část statická a 
TZB je bez připomínek. 

Práce je graficky zpracovaná na profesionální úrovni. Chválím podařené vizualizace, které vyjadřují svébytný rukopis 
autora.  

 

Ladislav Podracký zpracoval výborný návrh nového centra pro obec Žilinu. Jde po všech stránkách o propracovaný 
a architektonicky vyspělý návrh, který by se v případě realizace stal důstojným centrem celé obce. 

 

 

IV. NÁVRH KLASIFIKACE 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 

 
Datum: 26.5.2022     Podpis: 


