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sítenské náměstí by|o za|oženo v 60. |etech 20. sto|etíjako nové centrum průmyslového K|adna'
VeIkorysý Veřejný prostorje rámován soustaVou někoIika budov s výraznou kompozicí horizontá|ních
a Vertiká|ních hmot, jak bylo v té době obvyk|é' Architekt Hilský s ko|egy vytvořili Ve|mi kvaIitní dí|o,

které reprezentuje to nej|epší z tehdejší architektonické produkce. Nás|edná doba si však s tímto
odkazem neumě|a poradit a postupně docháze|o absencí údrŽby i neVhodnými zásahy k degradaci
staveb isamotného prostoru náměstí. Úpadek náměstí pak završi|o bývalé vedení města, které V roce
2013 za evropské peníze a přes odpor odborné Veřejnosti ,,revitaIizovaIo,, náměstí na parkoviště' Je
Ve|mismutné, že nejhůře se na námě5tí podepsali právě veře|nízadavate|é (několika zásahy
předevšim město, aIe napos|edy iCVUT esteticky nepří|iš zdaři|ým zateplením sVého objektu)'

Do této situac€ VstupUje DanieI Mudra se svým smě|ým nápadem částečné zástavby prostoru, který
by| kdysi navržen 'iako náměstí' Musím se přiznat, že jsem byl k tomuto Záměru dip|omanta zprvu
VeImiskeptický a jsem rád, že se nenechaI odradit a pustiI se do této ne|ehké Ú|ohy'

Jak dok|ádá autor V ana|ytické části práce pomocí srovnáni 5 několika jinými náměstími, je prostor
Sítné svojí roz|ohou výjimečný, což je jistě ]edním z důvodů jeho těžké uchopiteInosti. By|o by ve|mi
zajímavé a přínosné, kdyby se v rámcitéto práce, či předdip|omního semináře, podařilo autorovi
srovnání různých náměstí |épe strukturovat a Vyvodit z něj i obecné závěry (ZáVisíobytnost a

Uchopite|nost jen na Ve|ikosti prostoíu? Do jaké míryje ov|ivňuje ohraničenost, přítomnost a kvalita
Vegetace či zatížení automobilovou dopravou?). 'listě by nebyIo od Věci porovnat ipodobně zaIožená
modernistická náměstí, která známe např. Ze Z|ína či Mostu'

Navrhovaná stavba soudobým jazykem Ve|mi dobře reagu,ie a navazuje na kva|ity staveb ze 60. |et,

.nspiruje se jimi a bere si z jejich řešeníto nej|epší a nejpřínosnější pro navazujicí veřejný prostor-

Vstupem nové stavby do náměstíautor dokázal při|eh|ý veřejný prostorjasně definovat a rozčl€nit ho
na uchopitelné a životaschopné části. Ve|mioceňuji, že se podaři|o najít různé charaktery od
univerzá|ního d|áŽděného náměstí umožňu.jícího pořádání větších shromáždění, přes parkově

Upravený prostor až po roz|ehIou vodní p|ochu (ta se objevova|a iv prvních skicách původních

aUtorů, a|e k j€jí reaIizaci bohužel nikdy nedoš|o). Ve|mi oceňUji myš|enku v|oženíširokého schodiště
před stáVajícÍ posluchárny ČVUT' Nejen, že se tak autorovi podařilo významně ZkVaIitnit a oŽivit
navrhované náměstí, ale sundání z piedestalu vnímám ijako symbo|ické a defin.tiVní uzavření
přerodu budovy,,kokosu,, na otevřenou a demokratickou vysokou ško|u.



Provozní a dispoziční řešení nové budovy je na vysoké Úrovni a prokazuje autorovu veImi dobrou
zna|ost oboru a připravenost na praxi' Hmotové řešení, tvaros|oVí i konstrukční řešení budovy jsou

dobře uchopeny a odpovídajívýznamu instituce, pro kteroU je stavba navržena'

Na odpovídající úrovnije vyřešena i organizace automobi|ového provozu, který se autorovi podaři|o

na p|oše 5amotného náměstí Výrazně redukovat, což je jistě jedním z k|íčů k fungujícímu veřejnému
prostoru. Současně autor nabídI dostatečné parkovací kapacity ifungující provozní řešení, aby tato
reorganizace dopravy by|a obha,iiteIná. Pouze vjezd do podzemních garáŽí by si podIe mě zasloužiI
|epší řešení, aby nevytvářeI bariéru pro chodce podé| ulice C' Boudy' Lehce diskutabilníje z mého
poh|edu i prolomení průchodu obytným domem na západní hraně náměstí, či řešení úpravv u|ice c'
Boudy. Tato témata však vnímám jako okrajová, nemajícíVliv na podstatu řešení'

Práce zabíhá do ve|kého množstvitémat a k|ade řadu zásadních otáZek, z nichŽ každá by si zas|ouŽi|a

podrobnější rozpracováni. Přesto se Vytyčené cí|e, mys|ím, podařilo autorovi ve|mi dobře naplnit.

Autor prokáza|, Že dostavba náměstíje možná a by|a by pro toto místo i ce|é město ve|kým přínosem'

Přá|bych si, aby se tato práce sta|a podk|adem k diskuzi o budoucí podobě náměstí' Až skončí

,,udržite|nost., z dotací reaIizovaného parkoviště, mělo by být město spo|u s CVUT připraveno najít

pro toto místo důstojnější podobu

DP doporuču,|i k obhajobě a navrhuji hodnocení B.

V Kladně, 9' 6,2oIl
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