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Na začátkU by|a úvaha o smutném VýVoji |ázeňského města, Ve kterém se prohlubuje propast mezi stá|e více
|ázeňským severem a čistě obytnou IokaIitou na jižní straně mě5ta' Vznika.iídvě monofunkční města' Jedno
postrádá sVé centrUm, druhé je centrem, aIe postrádá 5vé obyvatele. Vrcholem takové trhIiny,,ie úVaha o
přemístění radnice mimo historické centrum. BudUcnost 5patřujeme ve většímíře promÍchánífunkcí a posí|ení
historického středu o ceIoměstsky Významné budoVy. zároveň hIedáme noVá subcentra V jižníčásti města'
Téma.ie jedno město _,jedno centrum. Zapomenutý park za radnicí, téměř sevřený do uIiční zástaVbv podél
Ruské u|ice a rozpadající se zadnítrakty domů, je objevenou reŽervou V samotném centru. Místo, kde |ze

zakotvit 5 konceptem spoIečen5ko-kuIturnÍho centra, dopIněného o rezidenční část a nové hoteIy'

V prvním kroku by|y nastaveny pravld|a pro ce|ý b|ok' By|a to spo|ečná práce Všech diplomantů pracuiících na

tematU Mariánských Lázní. stanovení noVé uIiční a stavebníčáry podé| západního okraje nového b|okU, určenÍ
míst příčného propojení, určenícharakteru Vnitrob|oku idefinování prvků a atraktivit noVého parkoVého

námě5tíU radnice' By|a Vybrána parceIa pro novostavbu muItifunkčně kuIturniho centra.

Výškový rozdÍ| mezi ulicí HIavní a Ruskou je 30m' Téma překonánívýškového z|om u a prostupnostj územím se
sta|o nosné pro samotný náVrh. I cesta může být cí|. Vytyčená cesta 'diretisima mezi HIavn ía RUskou je

IemoVána aktivitami. cesta parkem, domem, ko|em divadIa,8aIerie, za5e parkem, koIem kosteIa až k novému
pavi|ónu pramenu BaIbín by moh|a být 2ážitkem' Ana|oBie k |ázeňské kolonáděje na mÍstě' Vertiká|níko|onáda
jako otevřený spoIečenský prostor, místo setkáVánía ku|turnÍch zážitků, krytý prostor na ce5tě od pramene
k pramení, kde se dějíVěci. Johanka obaluje svou cestu jednotIivými zážitky v podobě Íoyer, ve|kého sá|u,
eXperimentální scény, gaIerií, workshopovýmiprostorami Vše graduje k otevřené Venkovniscéně, která jen
plynuIe přechází do přírodní krajiny parku' Ku|turni cesta napříč |ázeňskou krajinou,ie krásným konceptem,
který mě baví' si|ný koncept, který mohI b\h Vodítkem pro návaznoU práci, by|však na mnoha místech opuštěn
čj mírně rozostřen' Nabízíse otázka orientace hIavního 5á|u, zda.|i nemě| být spíše orientován podé|ně, zdali
Venkovní schodiště nemě|o být Více 5oučástívytyčeného 5měru, zdaIi se ce|kově nemohIa dispozice Více Vrstvit
v podé|ném směru, zdaIi Vnitřní schodiště V ko|onádě nemě|o být prostorově víc rozehrané a uvo|něné, jako

atmosféra ko|onády, aIe vnímám tyto připomínky jako podněty do diskuze na téma, koncept a jeho čiteInost
V jednotlivých fázích náVrhu' M noho n ejasností se objeví, až když jsou nakres|eny a Ize je sledovat z odstupu'
Ukazuje se, jak je dů|ežité najít při navrhování prostor na zpětnou vazbu a revizi mvšlenek, tak abV si aÍchitekt
uvědomi|, zda|istá|e s|edUje Vytyčenou cestu' Bohuže| V dip|omním projetu obecně tento čas chvbía
konkrétně při této Ú|oze byl čas vyčerpán při navrhovaní ce|ému bIoku'

Dispozice je přesná a kompIexní, promyš|ená. PodařiIo 5e Vyřešit bezbariérou/ průchod na5krz domem, který bV
mohI být defacto Využit nonstop. To jen posiIuje smys| Vertiká|níce5ty . koIonády, jako charakter Veřejného
prostoru, Veřejné pa5áže.

ce|kově projekt hodnotím jako kvaIitní, formá|ně úp|ný, přeh|edný a přínosný, v mnoha úVahách jako

inspirativní' obsahově neIze nic vytknout. Dokazuje, že Johanka přistupuje k práci zodpoVědně a hledá V|a5tní

cestu' Toho 5i na jejím přístupu cením. DoporučiI bych snad jen schopnost revidovat některé sVé představv Ve
prospěch těch pod5tatnějších a dů5|ednější sIed oVá ní vytyčené ho kurzu. Projekt hodnotím známkoU B.
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