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III.

Vložit solitérní ve ejnou budovu do m stského prost edí je vždy složit jší, než se na první pohled zdá. Základem 

úsp chu je vždy d kladná analýza místa, která autorovi umožní navázat na urbanistické souvislosti a využít 

p ípadná rozporuplná místa ve sv j prosp ch.  

Autorka p edloženého projektu dle vlastních slov „reaguje na okolní rostlé m sto, kde p i panoramatickém 

pohledu tém  nenajdeme dva stejn  vysoké ani tvarované domy“ Proto ešení projektu vychází z 

„archetypálních tvar “, které jsou „uspo ádány do jedné dominantní hmoty v reakci na sousední objekty 

palácového typu.“ Slova autorky zde cituji zám rn : mám totiž p i jejich tení neodbytný pocit, že je zde 

analyzováno zcela jiné místo, než do kterého se rozhodla svou stavbou vstoupit. Klí ovou urbanistickou vrstvu 

zde dnes nep edstavuje nevelké torzo rostlého m sta, ale zám rn  monumentální urbanismus 20. a 30. let, 

založený na principu solitérních budov a jednotn  komponovaných blok . Snaha p edsadit p ed horizontálu 

mezivále ných dom  „archetypální objemy“ zde vyznívá velmi rozpa it , až naivn . Nahodile komponované 

budovy se však vzhledem ke svém nadsazenému m ítku nedokáží porovnat ani s drobnou zástavbou v okolí 

kostela sv. Klimenta, která snad m la být hlavním d vodem zvoleného ešení.  Rozpa itost projektu je až k iklav  

zd razn na materiálovým a barevným ešením, které stavbu absurdn  vyd luje z jakéhokoli možného m stského 

kontextu. 

Pokud bych m l n co p eci jen ocenit, pak by to bylo ešení p edprostoru galerie, její otev ený parter, i nápad 

prodloužit tunel a propojit tak místo s ekou. Za pom rn  zda ilý lze považovat i „vedlejší produkt“ projektu, 

kterým je kultivovaný m stský d m na nároží Revolu ní ulice.  Jen tyto momenty mne vedou k tomu, že projekt 

doporu uji k obhajob , avšak s návrhem nejnižšího možného ohodnocení. 
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