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1/ popis zadání projektu a očekávaného cíle řešení 
 
Předmětem zadání je revitalizace, konverze a dostavba industriálního areálu v centru Plzně ve vazbě 
na  vypracovanou  územní  studii  s předpokladem  smíšeného  funkčního  využití  území  bydlení  a 
s vyváženým spektrem kompatibilních pracovních příležitostí a služeb.  
 
Cílem bude také posílit vazbu na navazující lokality města, zpevnit, posílit a doplnit strukturu a vytyčit 
hlavní  směry  vazeb  a  umístění  dalších  iniciačních  jader,  navýšit  atraktivnost  prostředí  a  význam 
revitalizovaných struktur obnovené části města.  
 
Součástí bude posouzení a nastavení obytných hustot bydlení a komerce bez narušení měřítka 
struktury města.  
 
2/ Hodnocení  
 
Jiří Opl u mne absolvoval několik semestrů, vždy s výbornými výsledky. Jeho přáním bylo, udělat si 
jako diplomku zajímavý dům s dobrým prostorovým řešením s detailem, který ale vím, že umí. Bylo 
jasné, že bude třeba zadání zkomplikovat, vložit několik promyšlených překážek. Bránit řešení místa 
do té doby než bude vyřešena situace celku.  
 
 
Jiří Opl řešil situaci s razantní přesvědčivou erudicí s velkým zájmem o věc. V rovině širších vztahů 
koncepcí strun, svazujících různé charaktery prostředí veřejného prostoru, v rovině urbanistických 
vazeb v průlomu a navázání struktury ulice, v rovině lokality s návrhem regulačního plánu v reakci na 
situaci kolem papírny, kde si nakonec konečně vyřešil svůj oblíbený interiér a detail, ale přidal k němu 
i novostavby objektů s vyřešením dispozic a parteru.  
 
Velmi oceňuji intenzitu a hloubku propracování všech řešených vrstev, kdy každá by mohla být 
samostatným zadáním. Oceňuji vytrvalost, nasazení a rytmus po celou dobu práce, které bylo nutné 
dodržet, aby bylo možné dosáhnout tak komplexního výsledku. Cením si koncepčnosti nejen v rovině 
uchopení tématu, ale i vysoké erudice v počítačovém zpracování a koordinaci všech vrstev celého 
projektu. Celková prezentace je na profesionální úrovni, výborná přesvědčivá přehledná a živá je i 
grafika.  
 
 
Práce byla zpracována zcela samostatně s vysokým nasazením s výborným obsahovým a grafickým 
výstupem. 
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