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NÁRoŽNÍ PoLYFUNKČNÍ DŮM

1. ZADÁNí.
Zadáním dip|omové práce by|o navrhnout nárožní po|yfunkční dům na parce|e u vjezdu na
náměstíT'G. Masaryka ve Vyškově.
Autor náVrhu je Vyškovským rodákem, a proto se v úvodní části ve|mi podrobně zabývá
vývojem náměstí a také Vyškova, především po převratu V roce 1989. Popis je to Ve|m
zajímavý a nezvyk|e obsáh|ý, orientovaný především na fakta, která ved|a ke skomírán'
historického centra města. Z tohoto popisu vzeš|o rozhodnutí, navrhnout jako oživující prvek
po|yfunkční dům na nezastavěné parce|e u vjezdu na náměstí

2. URBAN|ST|CKÉŘEŠENí.
Autor počítá se zastavěním prázdné parce|y a vytvořením nové dominanty na východní
straně náměstí. Součástí návrhu je také půdorysná představa o dop|nění zástavby
v bezorostřed n ím oko|í.
Do osy náměstí, které se ve východní části zužuje do šířky uIice, je navržena dominantní
vertiká|a, která tento prostor uzavírá a tvoří jakousi bránu, otevřenou do obchodní pasáže
v přízemí navrženého domu. Pasáží se dá projít do okružníTyršovy u|ice. Vzniká tím prostor,
který by oživi| náměstí a přitáh| návštěvníky do centra města.

3. D|sPoz|čNíŘEŠENí.
Dispoziční řešení je přizpůsobeno nepravide|nému tvaru parce|y a po|yfunkční náp|ni domu
V podzemním pod|aží jsou garáže propojené třemi komunikačními jádry s nadzemními
pod|ažími. Vjezd do garáže je ze severní strany ze Soko|ské ulice. První nadzemní pod|aží.je
věnováno obchodním prostorám soustředěným oko|o pasáže a restauraci orientované
částečně směrem k náměstí a částečně do u|ice. Jednotlivé obchodní jednotky mají
samostatné zásobovací vchody, což je u obchodů na sever od pasáže sdruženo do 'iedné
zásobovací chodby, zatímco prostory na jih od pasáže jsou zásobovány z fasády do Tyršov;
u|ice. V da|ších nadzemních pod|ažích 2. - 4., jsou situovány byty přístupné z komunikačních
jader a vjižním kříd|e zpav|ače. Vpátém a šestém podIaží, tvořícím jakousi věž jsou dva
Iuxusní |oftové byty.
Autor pracuje s dispozicí bytů, tak aby v každém bytě by|y a|espoň obytné prostorY
os|uněné. To p|atí s výjimkou dvou bytů. Dispozice bytů i obchodních prostor jsou funkční
snad kromě zásobování obchod ních 'jednotek z h|avní uIice.

4. ARCH|TEKToN|cKÉŘEšENí.
Hmota domu vychází z tvaru parce|y. H|avní hmota má tři nadzemní pod|aží, směrem
k šestipod|ažní věži je hmota zvýšena na čtyři pod|aží a směrem východním, kde se zřejmě
počítá s nižší zástavbou, se snižuje na dvě podIaží. Fasády mají směrem do uIice jednotný
vzhIed vertiká|ně č|eněný piIastry z cihe|ného pohIedového zdiva. Tento motiv je .ieště



zdůrazněn Ve hmotě věže. Fasáda přízemí je h|adká a od|išuje fasádu bytů od výk|adců
obchodů V parteru. Fasády dovnitř b|oku jsou h|adké, č|eněné baIkóny.
Architektonické řešení je v sou|adu se záměrem autora, vybudovat dominantu u vjezdu do
náměstí. Motiv brány moh| být více zdůrazněn a pasáž více otevřena do náměstí. Použitý
motiv režného cihIového zdiva působí v prostředí náměstí trochu cize.

5. TECHN|CKÉ ŘEšENÍ.
Z výkresů |ze vyčíst, že se jedná o stěnový nosný systém. Konstrukční přechod do
obchodního pod|aží s ve|kými rozpony a posléze do garáže může být prob|ematický. Žádný
popis konstrukce v textu není.
Popis technické infrastruktury v návrhu není. Ve uýkresech nejsou žádné prostory, kde by
mohly být technické místnosti pro nutné technické zázemí.

7. zÁvĚR.
Dip|omant navrh| po|yfunkční dům na exponované parce|e scí|em oživit prostor náměstí
Architektonické řešení vypovídá o tom, že autor |okaIitu zná a dokázaI ztvárnit hmotu a

fasády tak, aby vhodně dop|ni| chybějící část zástavby v centru města. Škoda, že motiv brány
neby| zce|a dotažen a zdůrazněn. Bohuže| zce|a chybí textová část zabývající se návrhem, to
považuji za nedostatek, pomohIo by to více pochopit detaiIní aspekty návrhu.
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