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TEMA

Růst a rozvoj menších, historicky významných českých měst, známých specifickýmj typy
cestovního ruchu, je nároČné téma, které často naráží na ob|íže neóo kontroverá, prióáone
obojí najedno-u. Konlexty tohoto tó'matu jsou obecně poetické, cit|ivé a zásany jsou |de
poměrně obtížně uskutečnite|né. Cí|em dip|omové práce, kterou předk|ádá Yu|iya Pozynich, je
re-vitaIiZace býva|ého městského ,,superbIoku.. v Mariánských Lázních do podoby turisúckého,
cí|e' což je poměrně ve|ká výzva.

ANALÝZA

Důvodem ana|ytické Íáze práce architekta je zorientovat se, najít informace, shromaždit data a
smysIuplně zváŽit související hiStorii a konteXt. ANALÝZA by méla architektovi poskytnout
nástroje, nebo Výs|edky, které mu pomohou zformu|ovat nážory a strategie pro.vývoj konečné
synlezy neboli návrhu koncepce projektu. V ana|ytické části dip|omové práce, t<téroú předk|ádá
Yu-|iya Pozynrch, není zce|a jasné' co pÍo ni vyplynu|o ze zÍskáných inÍormacía jak to.formovalojejíuvaŽování o koncepci či strategii. Komentářťrm' argumentům a popisům infoimací vrámci
A|\ALYZY ]aKo by V prezentaci chybělo zpracování' kteró by oponentovi umožniIo posoudjt
konečný výsIedek |épe.

KONCEPT/SYNTEZA

Koncept, který předk|ádá Yu|iya Pozynich, sousedící se třemiVýznamnými městskými prvky _
Lázeňskou ko|onádou, Náměstím míru a Městským parkem - jó jako aii:tomní projátt '-

bezpochyby Ve|mi ambiciózní. za|Ímco. záměry jsou správné, j-e poote ňeno názoiu naprosto
zřejmé, že ceIková sIožitost kompaktního městského projektu s pěti primárními tunxceml, ňřoje Nové centrum Arnika, se nakonec bude obtíŽně p|ánoúat, organlzovat a prezentovat.

NoVé centrum Arnika-fUnguje jako,,místo propojování.,, jako turistický cí|' a má aÍaktivní
vizuální identjtu' která dop|ňuje- městský prosioi. Projeki, který přeoxtaaá vutiya Pozynich, dáleVyNan za!|mave Vnitmi nádvoří a tajemné prostory, které zapadají do charakleru laz-erlst<étro

T9"!?: 
Pl9j:kt j9 Však třeba zjednodušit aomezit jeho komerční ámbice i programovy oosaň.

Napril(lad h|avnÍ Vstupy jsou z h|ediska svých primárních Íunkcí poněkud záhádné, a to jak Ve
výkresech, tak Ve VizUaIizovaných náhIedech' Pokud by tato atraktivn í duaIita Íormy zůsiáta
spo|u s ,,dua|itou.. funkcí, projekt mohl být poměrně úspěšný'

TECHNOLOGIE

V prezentaci, kterou předk|ádá YuIiya Pozynich, pozoruji velmi omezené technické zpracován.
či popis bez přímého odkazu na strukturá|ní systém, př.|stup ke stavebním s|uŽbám nebo
dokonce' ekologickou strategii, která by mohla V tak s|oŽitém zařízení pro turisty z ce|ého světa
být dů|ežitým aspektem jeho obrazu a identity. Také před|oŽené ,,detaily.. nijak neodkazují na io,
kde se v projektu Vyskytulí, a nezdá se, Že by označova|y reálné nebo ókutóené ronstruŘeni
techno|ogie nebo součásti pro tak ve|ké, mu|tifunkční zařÍzení.

sHRNUTí

l když je dip|omní projekt, který předk|ádá Yu|jya Pozynich, dle mého názoru atraktivnía
vhodný jako Íorma nového architekton ického zásahu do,,|ázeňského města.., NoVé centrum
Arnika vykaz'uje určité zásadnÍ prob|émy s organizací a s|oŽitostí programu. i,okud by ze středu
by|o odstraněno nákupní centrum nebo by by|o nahrazeno Komunitnim centrem z vyšŠí Úrovně,



projekt by.by] jasnější' jednodušší a snadněii pochopiteIný jako ce|ek. Prezentace je ve|mi
profesioná|ní avyžaduje ien mírně dokonaléjší techiricré ziracování a jednodušsi orgániiaci.
Dip|omovou práci, kterou předk|ádá Yu|iya Pbzynich, bych hodnoti| známkou s.izl. "_

Dipl arch David Richard Chishorm


