oponentní posudek dip|omové práce šárky Andr|ové
Téma dip|omové práce: Ho|ešovický b|ok

Vedoucí dip|omové práce: Ing. arch. Boris Redčenkov

Prácijsem posuzovaI na zák|adě brožury, kterou autorka připravi|a.
Ú|oha je zpracována zodpovědně, s invencí a energií, je na vysoké grafické a

komunikační úrovni. Mys|ím, že nap|ňuje všechna očekávání zadání.
Předmětem diplomové práce je zpracováníčásti města, b|oku v Ho|ešovicích'
který je Vymezen uIicemi Argentinská, Jankovcova, U Pergamenky, Vrbenského
a ortenovým náměstím. Dnešnípodobu určuje dvojice oce|ových nýtovaných
ha|, původně Ve|kosk|ady a.s. Ferra a Iinie šesti bytových domů původně

stavěných pro zaměstnance firmy.
Autorka je v nezáviděníhodné pozici, jeIikož se zpracováním shodného území
v současnédobě zabývá i naše kance|ář.
Ana|ytická část
Samotnému návrhu předcháze|o mapováníhistorie místa a urbanistická
ana|ýza. Autorka mapuje ve|ikosti b|oků v Ho|ešovicích a systémově je dělído
někoIika kategorií. ,,Žive|ný b|ok.. se pak stává Vzorem pro řešení ú|ohy. Troufnu
si říci, že autorka správně odhadIa, že při této veIikosti tradičníbIok začíná

vytvářet hybridní formy.
Dá|e se anaIytická část zabývá současnou dopravnísituacía p|ánovanými

zmenamt.
V analytické části postrádám (jakkoIiv působípřesvědčivě) a|espoň zmínku o

Územním p|ánu, funkčníchp|ochách a koeficientech, da|šínormové ukazate|e
h|avně z poh|edu osIuněnía osvět|ení...z mé zkušenosti právě tyto parametry
dnes zásadně ov|ivňujíce|ý návrh území.

Vymezení b|oku, nastavení uIičníastavebníčáry je správné a |ogické'
KompIikace s historickou stopou že|ezničnív|ečkychytře vyústi|o v za|omeni
uIičníčárvv Jankovcově

u Iic i.

Návrh
Návrh je řešen ve dvou krocích. Zpracováníprostoru ha|y a památkově
chráněného objektu administrativy a dostavbu severozá padní |inie samotnéno

bloku

.

Velká ha|a
Stávajícíha|a zůstává,,nedotčená,.a přece se tu děje tak mnoho'
,,Rozstříhání,, ha|y na jednot|ivé moduIy je záviděníhodný nápad. Atomizace
hmoty doprovázená návrhem různých funkcíje nosné téma.

Symbióza. Rozstřihnutí narušuje megablok ha|y a zároveň zadotuje jednot|ivé
funkce návštěvníky, rozprostře je do průběhu ce|ého dne. Vhodně zvo|ené
funkce, šiténa míru vzh|edem k Iinearitě dispozice. F|exibi|nísystém, který
umožňuje reagovat na různá očekáván í. Rozkres|ení jednot|ivých mod u|ů
prokazuje uskutečniteInost Vize.
Stá|o by za úvahu a prověření, jak by krásu a autenticitu oce|ové konstrukce
ov|ivnilo nap|nění tepeIných, požárních a majetkoprávn ích požadavků.

Ma|á ha|a
Památkově chráněná ma|á ha|a je zpracována s pokorou, bez ambicí zasahovat
do charakteru a konstrukce stavby,
BydIení
Návrh dokončeníb|oku

Souhlasím s dě|ením d|ouhé hmoty na jednot|ivé domy. Vertiká|nífasády, hra
na diverzitu, rozpohybováníříms a střešníkrajíny.6 + 1. popřípadě 6+ 2 je
adekVátní Výšková h|adina k okoIní zástavbě'

Nevadí mi, že jednot|ivé domy nejsou podrobnějí zpracovány. Ce|á |inie se dá
dě|it po modu|ech a zadat třeba různým autorům.

/

,

Použitítypo|ogie schodišťovéhodomu (pro většinu tuzemských deve|operů
tabu) je vzhledem k orientaci |ogíckéa vhodné..,po|emizovaI bych a|e o
nastavení hloubky traktů' 16m se zdá pří|iš'Rovněž modu|ace 8m je hodně
veIkorysá. Budou vycházet nadstandardnívelikosti bytů. V takto hIuboké
dispozici nebudeme p|nit osvět|enía objeví se nutnost zónování. Na druhou

stranu na trojtrakt je to má|o. Zajímá mě,jak budou řešeny byty ve vnitřních
rozích b|oku. Roh Argentinská - Jankovcova nepůsobí pří|išpřesvědčivě. U
přík|adů dispozic bych ocenil uvedenívýměr bytů a jednotlivých místností.

Řešenívenkovníchpobytových p|och - teras, baIkónů či |odžiíjednes součásti
každékategorie bytuI
Vytvoření rezidenčnízahrady uvnitř b|oku hodnotím k|adně. Nastaven í míry
soukromízahrádek drobnou stavbou je zajímavétéma.
Využitíjediné části rost|ého terénu pro vzrost|é stromy je |ogické a žádoucí.
Grafické zpracovánícelé broŽury je na profesioná|ní úrovni. Trochu vyvo|ává
dojem marketingové příručky.Postrádám některé informace..porovnání
stávajícístav. návrh, nějaké kóty.' To je v současnédobě asi trend..možná
adekvátní při zavádění BIM do navrhování.
Práce mě mi|e překvapi|a. Autorka dokázala, Že kvaIita nemusí být vždy
viditeIná v prvním p|ánu. Krása se můžeskrývat pod povrchem.
Po d|ouhém rozhodovánímezi A a B navrhuji hodnocení B.

Prokop Tomášek
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