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Na začátku by|a úVaha o smutném VýVo,ii |ázeňského města, Ve kterém se prohIubuje příkop mezi stá|e Více
|ázeňským severem a čistě obytnou IokaIitou na jižní straně města. VznikajídVě monofunkční města' Jedno
postrádá 5Vé centrum, druhé je centrem, a|e postrádá 5vé obyvate|e. Vrcho|em takové trhIiny, je úVaha o
přemístění radnice mimo centrum. Buducnost spatřujeme ve větší míře promíchánífunkcí a posí|ení

historického středu o ceIoměstsky významné budovy. zároveň hIedáme nová subcentra V jižníčásti města.
Tema je jed no město _ jedno centrum ' ZapomenUtý park za radnicí, téměř sevřený do uliční zástaVby podé|

Ruské uIice a rozpadající se zadnitrakty domů, je objevenou rezervou v samotném centru. Místo, kde |ze přijít

s konceptem spoIečensko-kulturnÍho centra, dopIněného o rezidenčního bydIení'

V prvním kroku by|y nastaveny pravid|a pro ce|ý b|ok' To by|a spo|ečná práce Všech dip|omantů pracujících na

tématu ML. stanovení nové uIiční a stavební čáry podé| západního okraje nového bloku, určení míst příčného

propojení, určenícharakteru vnitrobIoku i definoVání prvků a atraktivit nového parkového náměstí U radnice.

By|a Vybrána parceIa pro novostaVbu muItifunkčně kuIturního centra'

zUzana přichází s jednoduchou kompozicítřÍ hmot Ve střední části s ustoupením a vytvořením ma|é piazzety,

která uvo|ňUje prostor pro rozsochaý hote| Bohemia' Zásadním tématem domu se staIo příčné propojenímezi
HIaVnía Ruskou UIicí. Toto téma vnáší do kompozice motiV 5toupajícího schodiště a ro2ehráVá Vnitřní prostor

do podoby vertiká|ní prask|iny' Ja kásj VnitřnÍ krytá ko|onáda je spojnicí všech funkcí V domě a zároveň je během
dne městskou po|oveřejnou pasáží, která otvírá dům Veřejnosti. Nah|ížení procházejícího do děnív domě je

skvě|ým konceptem zapojeníVeřejnosti do dění kuIturního centra a mohIo by se stát motiVulícím zážitkem'
Zároveň zajišťuje, že při VeIkých akcích a tradičních fe5tjvaIech se dům proměn íve veIký veřejný prostor, kde se
jednotliVé akce mohou pro|ínat a 5pojovat V jeden homogenní celek. sa motné schodiště se může 5tát m ístem
setkávání a performance.

HIedá ní adekvátního Výrazu a snaha o abstrakci |ázeňských motivů při řešenÍ fasády je chVá|ihodným počinem.

V této části projektu se Zuzana odVážně VydáVá na tenký |ed' P|asticita i rytmU5 5e ukazují,jako Vhodná cesta, je
jen škoda, že se tento motiv ne Úp|ně podařilo prodat V před|ožených VÍzuaIizacích' PeVně Věřím, že je to jen

důsIedek omezeného času, ztraceného při počátečním komponováníce|ého bIoku do podrobnosti fungující
konstrukce a parkování'

Zuzana se snaží být racioná|ní, systematicky třídía rozVíjí sVé myš|enky. Je schopna naVrhnout principiá|ně

kvaIitnÍ a smys|upIné díspozice, které jsou zakořeněny V konstrukční |ogice. Má ráda, když mají věci řád a Iogiku'

ceIkoVě projekt hodnotím jako kvaIitní, úp|ný, přehIedný a přínosný, V m noha úVahách jako inspirativní'
obsahově mu ne|ze nic Vytknout' Dokazuje, že je zuzana připravena pustit se zodpovědně do opravdových
projektů, kde upIatnl svůj strukturovaný pří5tup a systémovost' DoporUčiI bych snad jen upřít adekvátní úsi|í
prezentaci sVé Vize pro5třednictvím přesvědčivých obrazů, protože to je medium, kterým je schopen architekt
komunikovat 5 klientem čiVeřejností' Projekt hodnotím známkou B'
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