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Plzeň – místo, kde se s prací s veřejností, veřejným prostorem, soutěžemi i urbanismem
udělalo v posledních letech opravdu mnoho. Mimo jiné - plzeňské kašny se staly symbolem a
příkladem práce s veřejným prostorem v historickém prostředí.
Nemůžeme se tak divit, že své místo a uplatnění v tomto městě hledají stále další a další
aktivity, zájmy a skupiny. Stejně jako naše diplomantka – jejím hlavním cílem je naši
omezenou paletu možností realizace doplnit o přístup, který za hranicemi již dlouhodobě a
velmi úspěšně funguje. Navíc by v českém prostředí dokázal velmi vhodně doplnit
převládající developerský způsob výstavby.
Diplomové práci předcházela důsledná práce analytická, kde si z různých stran diplomantka
ověřovala jednotlivé společenské ale i ekonomické aspekty svého zadání. Stejně zodpovědně
a systematicky od samého počátku přistupuje i k výběru a vyhodnocování lokality.
Její návrh především hledá jak doplnit a zahustit existující urbánní strukturu devatenáctého
století – v těsné blízkosti středověkého jádra Plzně. Místo dnes poměrně zanedbané.
Návrh nevytváří žádnou schematickou rigidní strukturu, ale ve vnitrobloku si postupně a
volně uspořádává jednotlivé tipy a charaktery veřejných prostorů. Až okolo nich pak
diplomantka svůj koncept postupně rozvíjí. Tyto prostory jsou zároveň osou i páteří
jednotlivých stavebních etap. Požadavky na jejich náplň i architektonické vyznění se
v průběhu času mohou měnit, aniž by bylo nezbytné radikálním způsobem měnit celkový
způsob využití prostor vnitrobloku.
Jednotlivé navrhované etapy mají vše, co je pro srovnatelné tipy výstavby požadováno.
Z veřejných, poloveřejných a polosoukromých prostor vstupujeme do jednotlivých bytů.
Navrhované bohatství společenských vazeb a vztahů je úměrné místu i náplni a mohlo by
z této lokality udělat velmi příjemné místo k životu.
Vlastní domy jsou po provozní, dispoziční i konstrukční stránce velmi úsporné a jednoduché.
Celkový koncept hodnotíme jako adekvátní a racionální. Řešení je také velmi otevřené a
citlivé, reálně ukazuje směr, kam by se bytová výstavba u nás mohla rozvíjet.
Je to první projekt, který diplomantka u nás v ateliéru zpracovávala. Do budoucna jí můžeme
jen přát aby si tento způsob výstavby mohla vyzkoušet i v praxi.
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