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Kulturní clůnl vsazcrri'rrrczi hotcly na hlar'ní třídu Mariánskýclr lázní rlťlŽe přispět k crŽivení ccn(ra
a r,nést do nlís1a nor'ý impu|s' Novostar'ba l'c středu lázerlskóho rněsta r,'yŽadujé sebevčdonrý
autorskj, příStup. který obstojívcdle honosnýc|r pa|áců' Návrh přcs některé výtky přináší do místa
't tttěrtu. která |rr rlrohIa hjt přlnoserrr'

7'ák|adní urbanistické rozhodnr-rlí autorkv berc do hry zadní .. plán'. městské třídy. lJrnístěni
rovnobčŽné ulice s |-rlavní třídou Ruskou.jc přesvčdčivé. Záda bloku vrtr''oří zklidněnolt rezidcnční
ulici a převÝšená poloha nad nlěstenl r,vzýr'á k procházcc' Stal.bu rror,ého pavilonu s Balbínol'ým
plan]ellcm povaŽLrji za výborné rozhodnutí. Do parku přidává da|ší důr'od k návštčvě' zajímavě
uzavirá cestu dornenl. .jakýnrsi ..point de vue.'. V práci nrohl bi t naznaČcl'l i ztah umístční Balbínova
pran]ene k dalšínl pranrenům. .jakýsi scénář okruhu léčcbné kůry. Lázeňský lrost. který 200 schodů
od ulice Ruská k pranlcni V),Stoupá. nrůŽe být na své léčení p1Šn1.

Rozhodnutí odstranit stávajici ro|rový důnr na parcele.|e nloŽné. rricnróně v cliploniní práci nrč|o být
znrítrěno.

Autorka stavi architcktonický koncept na r'nitřIrí ccstč domenl.-Ibto rozlrodnutí přináŠí r1o návrhu
siIný prostor.or'ý prirrcip. osr'ětlení shora. průřez na Íhsádě. a oter'řená scóna u koncc cesty posilují
konccpl a.je.|ich návrh povaŽuji za zdaÍilý. Pobytor,é schod} unlístČllLi porjť'I cestv donreni toto
dobře doplňu.jí. Rozřízrrutí donru napodól přináší dispozičlrí ťrskalí. Galcrie okolo velkorvseno
ote\'řeného prostoruje při severní straně spíše chodbou oko]o sociáIního zizemí. otázkotr ie. zda i
na télo straně domu ncměl být stavební program. který vytváří podstatu domu. Prostory by sc
otevíraly do slřcdu. návštěvníci by na sebc viděli přes podlaŽí a ..sotttčska.. bv dostala Život z obou
stran. MoŽná ale pťostol.ový koncepl s \'nitřní ulicí r,'yŽaduje širši parcelu.

()ter'řcné lilcdištč sousedící S cesto]-l parkem mťrŽc |ungovatjako trychtýř. ktcrý nasaje náhodné
ko]enijdoucí i lclkující hosty parku.

l]místční univerzálního sá|u do přízcmí r' kontaktu s teréncm a do zadní pozice domu.je dobró
t.ozhodnutí' Sál nepotřebujc derrrrí svčtlo. nrá příné zásobovárrí ze dvora. Umístění sáiu. kompoz;ce
tbver a schodiŠtě z předsálí na galerii prostorově nijak r-resour,isí s lrlar'nín konceptcm cesty. coŽ.jc
rloŽná škoda.

Rozpačitá.je z mého pohledu druhá venkovní cesta do parku a k prameni..Iako by by|o zjiného
nár'rhu. Tři ramena nad sebou mají charakter Úrrrikového Schodiště z činŽovního donru. niioli
proc|rázky Z hlavní tříd}' parkerrr k prameni podól ku|tttrní instituce.

Dům vedle hotelovÝch pa|áců stojí zcnritj'' .l.člnatá 
stavba s nepravidclrrě rozm ístčI-rýrr.ri okny ptl

las1tdě zčásti oc1ráŽí r'nitřní star'cbní progran]. Ror-r-rantickó zaklenutí. kteró se b|íŽí k autorské
nranýře. můŽc v kontextu neobarokních pa|áců mít sr'é opodstatnění. ZakIenutá okna zdc VI)llrlám
.jako znak význanlné instituce. Důrrr nrá charaktcr svobodlrélro. n-rírrrě <lrzélro soLtscda. rlcmokrata
r'edlc r,'ymvdlcných palácťl pro lázeňské hostv. Pro kulturní irrstituci. ieiíŽ úkolcnr ie hledat
souČasnou tvorbu. to ncní špatné r.ozliodnúí.

Práci navrhu|i přijmout a hodno1ínr známkou B'
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