]

črsxÉvysoxÉ učrruíTEcHNlcxÉ v pRAzE, FAKuLTA ARCHlTEKTuRy
posuDEK DlploMovÉ pnÁce
lrrruí SEMESTR 2016 _2017

MARKO MACHALA

MESTSKY POLYFUNKCN
Vedoucí diplomové práce: lng.arch. Jan Sedlák

znoÁruí
Zadáním diplomové práce je dostavba domovního bloku v Praze na Florenci mezi uliceml
Sokolovská a Ke Štvanicivčetně regenerace přilehlých prostorů. Stavební prograrn bude
v souladu s platným Územním plánem navržen bude polyfunkčnídům s komerčním
využitínt,adrninistrativními prostory a podílem bydlení.

KoNTEXT
je nutné konstatovat, že zadaná úloha je obtížná , 1e významným dopravním uzlem,
kde se křÍŽídoprava kolejová (metro, tramvaje) s dopravou automobilovou (autobusy MHD,
autobusové nádraži, stanoviště taxi, individuální doprava) a s dopravou pěší
rePrezentovanou předevŠÍmvysokou koncentrací přestupujících osob mezi výše
uvedenými moŽnostmi - město Praha se s touto úlohou nedokázalo vypořádat během
několika desítek let. Rozsáhlé demolice ze 70. let 20. století byly vyvolány stavbou linky
metra C, tehdejŠÍstanice Sokolovská, Přízemníobjekt stanice, později rozšířený při stavbě
linky metra B byl již v době svého vzniku deklarován jako provizorní. Přesto clodnes nebyl
nahrazen objektem adekvátním významu této lokality, takže prostor Florence již tak
degradovaný příiomností magistrály na estakádě, je ještě dále degradován holými štíty
domŮ pŮvodní karlínskézástavby tvořené uzavřenými domovními bloky Navíc. poměrně
monumentální budova dřívějšíOkresní hospodářské záložny, dnes Česke spořrtelny
s kinetl Atlas z přelomrr 30. a 40, let 20. století, s výškou sedmi podlažína rohu ulic
Sokolovské a Ke Štvanici nemá na protějšímnároží adekvátní protivahu vyjádřenou
objekiem ne]en obdobného objemu a výšky, ale i městotvorného významu.

V

Úvodr-r

ANALYT|cxÁ ČÁsr
V analyticke Části je strurčně popsána historie místa, je dokumentováno funkčnívyužití,
dopravní vztahy i hlukové poměry. SWOT analýza velmi výstižně popisule silné i slabé
stránl<y místa, příležitosti a hrozlly, DP reflektuje vztah k Územnímu plánu l-]|avního města
Prahy a konstatule souIac1 s jeho podmínkami protože ÚPn po stránce funkčnícharakterizuje

polyfunkčrlí územíjako smíšenéměstskeho jádra (SMJ)

URBANlSTlcKÉ ŘrŠeruÍ
Diplomová práce po urbanistické stránce respektuje limity pozemku, a to jak prostorové. tak

technlcké dané přítomnosti přestupní stanice metra. Celá stavba je v ochrannétn pásmu
iŤeii.], rricrrrérlě pravě siatlice metra C je fenoménem zásadně ovlivňujícím urbanistické
řeŠenÍVytvoření pěšího,výškově odstupňovaného koridoru, který respektuje stávající
vstupy do metra tak vzniklo nové prostorové členěnípro linii převážně bytového objektu
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uzavÍralÍcíhonaruŠenou blokovou výstavbu Karlína a na druhé straně vznikl prostor pro
poměrně monumentálnÍ administrativní objekt, který je důstojnou protiváhou k výše
zminěnému peněžnímu ústavu na protějšímnárožísokolovské ulice
DiPlomant jakobY váhal, zda nepřekročit, zadání a neuzavřít rovněž bezprostředně
sousedícÍ, demolicí naruŠenýblok domŮ mezi ulicemi Za poříčskoubránou a Křižíkovou
V některých výkresech (situace, pŮdorys parteru) je uzavření bloku dostavbou hmotově
navrŽeno, v ostatních nikoliv, přiČemŽ zejména fotografie doplněná vizualizací
,,pohled
z magrstrálY' jasně dokazuje, Že pokud se itento blok neuzavře, tak lokalita, přes všechny
klacly nové dostavby si dále částečněpodržísvůj periferní charakter.
Základní situaČnívýkres v návrhové části je zpracován graficky čistě a přehledně, jen by si
zaslouŽil více PoPisŮ ulic a významných budov v okolí. Diplomant se celkem oprávnéně

sPoléhá na vŠeobecnou znalost místa, nicméně obecně se jedná o nedostatek ve sdělnosti
výkresu jako takového.

ARCHlTEKToNlCKÉ ŘrŠrruí
Architektonické řeŠenívycházejicí z výše popsaného urbanistického řešení je po stránce
hrnotové. Prostorové koncepce zcela adekvátní danému místu a dle názoru' oponenta
zdařllé. Dokazuje to mj i řada vizualizací - zákresů do fotografií v závěrečnéčásti portfolia.
Po stránce funkČnímá navrhované řešení respekt k existenci i provozu nletra, zachovává
vestibulY s tím, Že na ně navazuje nově navrhovaná pasáž v úrovni pafieru, který je

PraktrckY celý věnovaný pronajímatelným komerčnímprostorům. Novou kvalitu do prosioru
PřináŠÍPěŠÍkoridor nad vestibulem metra C, který tak přímo z exteriéru zpřístupňuje i druhe
PodlaŽÍ navrhovaných objektŮ s restaurací, kavárnou a vstupem do atria administrativní
budovY, V souladr-t se zadáním vyššípodlažízaujímají administrativní prostory a na straně
dostavbY karlínskeho bloku převážně prostory bytové, Konkrétni dispozičnířešení
jednotlivých prostorů, provozů je logické, bez podstatných chyb.

RovněŽ Železobetonová konstrukce , založená pod úrovn í základové spáry stanice metra
dokazuje. Že diplomant si uvědomuje komplikovanost úlohy, která by si v praxi vyžadovala
intenzívníspoIupráci statika, jako rovnocenného partnera architekta
OPonent konstatuje , Že v portfoliu slce nejsou dodržena požadovaná měřítka 1.20O. popř.
1:100 r-r PŮdorysťr. řezil a pohledŮ ale rozsah práce a formát portfolia i samoziejmý
PoŽaciavek na .1eho přehlednost to ani neumožnil, Ostatně dostatečná podrobňost
zPracování v jednotném měřítkur 1.400 měřítku většímu odpovídá nedostatkem je spíše
absence 1akýchkoliv roznrěrových údajů(alespoň modulové rozpony u půdorysúvýšky
podlažíi celkové výšky u řezů, resp pohledů).

PROVEDEttí olpLolvtovÉ pnÁcr
Pror,ledení diplornové práce má kvalitnÍ obsahovou úroveň, a ipřes minimalistické formální
provedení prokazurje citlivý a invenčníarchitektonický přístup k úloze.

Přiměřeně Podrobná je Část analytická věnujícíse historickému vývoji lokality, funkčním,
doPravním, problémovým a hodnotovým vlastnostem místa. Část návrhová je neméně
Podrobně a obsáhle graficky čistě zpracována. Orientace v portfoliu 1e zcela
bezproblémová,
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Pokud 1e možnépři troše tolerance považovat vizualizace zobrazulícípohled do atria
adtnitrtstrativní budovy a pohled do pěšíhokoridoru za požadovaný architektonický detail,
pak je možnékonstatovat, že celkově se jedná o úplnou a přehlednou prezentaci
diplomové práce.
HODNOCENÍ A ZÁVĚn
Dipiornarlt předklaoá proleki který splnil požadavky zadaní, Hodnocená práce diplomanta
přes výše uvedené, vskutku jen drobné nedostatky, prokazuje jeho schopnosti, talent a
potřebné znalosti pro vstup do architektonické praxe.

S ohledem na skutečnost, že prakticky všechny výše uvedené drobné negativní postřehy
jsou spíšeformálního charakteru a v praxi by byly řešitelné v dalšíchstupních PD, aniž by
bylo znehodnoceno celkové urbanistické a architektonické řešení,doporučuli diplomovou
práci k obhajobě a navrhuji ohodnotit klasifikačnímstupněm dle ECTS:
A, více než 90 bodů, výborně

Y Praze, červen 2017
ing.arch lvan Šrorn,autorizace ČXn OOS
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