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Projekt přináší do centra |ázeňského města město-tvornou funkci sá|ů a co-workingových pracovišť
pro pracovni konference a ku|turníprogram. Je tedy zaměřen na místní obvvate|e i na krátkodobou
kongresovo u a pracovnituristikL.

Pozemek je zvoIen tak, aby se Vznikající instituce zač|eni|a do oko|í, dopIniIa stáVající urbanistickou
strUkturu. NáVrh není Veden snahou o ikonickou architekturu s ambicí stát se cí|em turistů, snaží se
dop|ňovat, oživovat a ku|tivovat. To všechno je mi sympatické.

Respektuji také roZhodnUtí autorky o odstraněníjednoho stáVajícího domu v uIiční frontě hIavní třídv
a jeho náhradu za současnou vstupnífasádu kU|turnÍho centra.

DiskutabiInějšíse zdá dostavba zadní fronty sousedních domů, která V sousedství radnice VvtVáří
maIou b|okovou strukturu' BIok sice posiluje městské prostředí kolem radnice, a|e okoIní|iniová
zástavba ko|em H|avní třídy ho dále nepotvrzu,ie. Záměr dostavby se zároveň pohybu'je na
soukromých pozemcÍch hoteIových provozů a bourá a dostavuje,jejich stávající dvorníčástl' Navržený
dům by zřejmě fungovaI i bez navazujících dvorních traktů, bylo by však nutné jinak řešit příjezd do
pa rkoviště a jeho kapacitu.

Hlavní myš|enka Vnitřního uspořádánídomu je stoupající komunikační osa Z HIavnítřídv do parku u
Ruské uIice. To je nosné a koncepčně siIné téma' Ko|em stoupajícího schodiště je poměrně
přesvědčivě posk|ádán stavební program.

Řešení s d|ouhýmischody však přináší zvýšený nárok na vnitřnÍkomunikace. Široký ochoz podél
schodiště zabírá hodně půdorysných metrů, nemá jasnou funkci ha|y či foyer. Dva výtahy jsou
vzdá|ené od sebe, neIZe je Využít jako efektivní dupIex se spo|ečnou řídícÍ jednotkoU.

Přesvědčivě působífoyer ve|kého sá|u ve spodní úrovniVe spojenís dvorní terasou, kavárna do uIice,
knihovna v patře'

Účinku;ící to mají da|eko ze šatny na podium veIkého sá|u. Půdorys opomíjí vertiká|níjádra pro
VZd uchotech niku a da|šítechnoIo8ické trasy.

Pro vnější tvář domu autorka h|edá výraz za pomoci interpretace historické plasticity fasád. Ne8at|Vnj
VInky mají rytmus tvar i detai|. Vážím si pokusu o smíření historismu a současnosti. Součástí práce
architekta má být h|edánía interpretace V|iVů a doby vzniku novýmiformami.

Přesto mám pocit, že by Výs|edek moh| být |epší' Hmoty domu, které se při poh|edu Z ulice Vrství za
sebou a ve v|nách se sčíta'jí, nemajíjasnou formu a hranici' Geometrie p|áště se rozpíná do všech
směrů a dům se stává těžko Vizuá|ně uchopite|ný. Nezačíná _ nekončí, špatně se h|edá Vstup.

Přes zmÍněné kritické body či zamyš|enípovažuji diplomovou práci za dobře zpracovanou, oceňuji
důkIadnou ana|ytickou část, Zodpovědnou práci při návrhu a odvahu při hIedánívýsIedného řešení.
Pro,iekt doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou c'


