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V 80 |etech minu|ého sto|etíby|zbourán V samotném jádru města b|ok s 11domy, který by|jednoU
z nejvýznamnějších adres Ve městě' Urbanisticky VymezoVaI ukončení HIaVní uIice a VYIVářeI severnífrontu
MÍrového náměstí. zbouráním b|oku město ztrati|o nejenom námě5tí, aIe iVýznamnou část historické paměti,

se kterou jsou spojeny osudy v1iznamných |ázeňských hostů.

Projekt Yuliye Pozynich je sebevědomoU interpretací bIokU v kontextu historického města. sVůj bIok se rozhodIa

zakotvit do místa spíš v rovině funkčního a věcného uspořádání než v úrovni rozvíjeníhistorické urbánní
5truktury' Při definováni zadáníse opírá o 5trategický p|án Mariánských Lázní na zák|adě, kterého definuje
funkčnÍ náp|ň, urbanisticky se V zadáníodkazuje na historickou stopu Tepe|ského bloku a |imity územního
p|ánu. NoVě definuje Iinie prostupnosti a charakter vnitrobIoku'

NaVrhUje dynamický, horizontá|ně Vr5tevnatý a Vnitřně zahuštěný bIok, který je příčně i podé|ně otevřený a

prostoupený seriÍnaVazujících Veřejných prostranství. Její hra 5e opírá o o5obnípře5Vědčení, že spoIečensko

sociá|ní ukotvenídomu,ie dů|ežitější než citace historické tradice' V tomto ohIedu bvch Však cítiI nutnost
předIožit dů5|ednějšíana|ýzu historických soUVis|ostía urbánních vazeb pů vod ní strUktu r, protožejen tak č|ověK

bUde schopen ar8umentovat, že se nejedná o o5obnízá|ežito5t, kterou m noz í n eza sVěcen í pozorovate|é

nepochopí. Pokud se dnes Vracíme mnohdy formá|ně a úče|ově k b|okovým strukturám při navrhování měst, je

na druhé straně nutné přesvědčit Veřejnost, že i hybridní b|ok může být reakcí na tento trend a mnohdy i

nutnosti. Proto v prácj postrádám předIožení prostoroVého konceptu, který se staI podkIadem pro definitiVní
tVar bIoku, předIoženíúvah o prostorowch Vazbách a krocích, které VedIike konečnému tvaru b|oku. ]en tak se

architekt dokáže bránit při nařčení z formá|nosti'

Práceje rozsáh|á' Roz p racova nost jedn ot IiVých funkčních ce|ků do podrobných dispozic 5tá|e mnoho úsi|ý,
přesto bych itady UVítaI prezentaci myš|enkového konceptu, který objasnísměr úvahy o měřítku, struktuře a

materiá|itě povrchů jednotIirn/ch domů.

ceIkoVě projekt hodnotím jako kvaIitní, po formá|ní stránce úpIný, přehIedný a přínosný. obsahoVě neIze nic
vytknout. Dokazuje, že YuIiya je připravena pustit se zodpoVědně do opravdových projektů, kde upIatní sVůj

zápaIa pracovníodhod|ání. Doporuči| bych snad jen věnovat Více prostoru koncepčním úvahám, nespokojit 5e

5 formá|ním s|edováním trendů a být schopen Vzdát se některých myš|enek Ve prospěch těch podstatnějších'
.]en tak 5e dobere homogenního Výs|edku, který bude schopna |épe před odbornou či Iaickou Veřejností obhájit
Projekt hodnotÍm známkoU c.
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