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Adam patří k našim kmenovým studentům. Začínal s námi na projektu terasového bydlení na 

Hřebenkách, precizně dopracovaného do bakalářského projektu, v Klatovech potom zaujal projektem 

lázní na hradebním okruhu. Odskočil si pak do atelieru Michala Kuzemenského na projekt bydlení nad 

zahradou břevnovského kláštera aby se k nám vrátil na, pro nás, i Kutnou Horu, přelomový projekt 

regulace širšího centra . 

Adam se již tradičně zabývá městem, jeho intenzifikací, udržením v intravilánu, hledáním vnitřních 

hranic, je to pro něj zásadní téma současné architektury, povýšené nad navrhování jednotlivých domů, 

(což se po zkušenosti s jeho lázněmi v Klatovech může jevit jako škoda) je to téma, které zpracovával 

již v projektu historického okruhu Kutné Hory. Svoje studium chce zakončit zásadním projektem do 

rodného města. Na příkladu nekoncepčního rozvoje Hradce Králové tak reaguje na obecný problém 

českých měst s řídnoucí rezidenční hustotou.  

Znalost města a citlivé vnímání problémů kdysi výstavního „Salonu republiky“ ho neomylně vede ke 

Gočárovu (a Ulrichovu) návrhu s velkorysou okružní třídou, dnes, i přes postsocialistický charakter 

rychlostního průtahu městem, nazvanou Gočárův okruh.  Okruh jako bariéra, okruh jako téma.  Svoji 

pozornost obrací k severní části okruhu a přetváří její, až dosud periferní charakter na novou 

městskou čtvrť s intenzivní strukturou s poukazem na dnes řídnoucí hustotu města. Barieru rychlostní 

silnice pak, v Gočárově duchu, proměňuje na městský bulvár.  

Na počátku vytyčí cíle návrhu nové městské čtvrti a kroky jak jich dosáhnout. Revize stávající 

zástavby, městský bulvár, propojení místních částí, typologicky bohatá čtvrť. A na množství mapových 

schémat pak tyto kroky ve vrstvách dokumentuje, a dostává se až k regulačnímu plánu, 

přizpůsobenému metodice PSP. Na strukturách stávajících i navrhovaných pak bilancuje intenzitu 

zástavby. V závěrečné fázi pak aplikuje svůj předchozí výzkum do konkrétního návrhu domů, 

k ověření navržené regulace a fungování čtvrti jako celého organismu. Celý projekt pak uzavírá 

závěrečná bilance této vize s vyčíslením úctyhodného přírůstku 12 000 obyvatel. Hradec tím překročí 

stotisícovou hranici.  

Na začátku je na Adamovi znát snad ostych, snad vědomí důležitosti projektu a z toho vyplývající 

nervozita z výsledku. Výsledek je však víc než jen náznakem možného řešení, směle může sloužit 

městu jako podklad pro jeho možný rozvoj.  

Adam Bažant ve svém projektu splnil, co si v diplomním semináři předsevzal. Svojí ideální vizí znovu 

oživuje vznosné přízvisko „Salon republiky“, které se postupně stalo prázdným pojmem, 

ospravedlňujícím nekoncepční zásahy do organismu města. Jeho práce je ve všech směrech  

úctyhodná. Jsme hrdí na to, že v našem nespecializovaném atelieru může vzniknout takto výsostný 

urbanistický projekt. Navrhuji jej komisi jednoznačně k přijetí a hodnotím jej stupněm  A - výborný. 

 

V Praze 9. 6.  2018                             Tomáš Novotný 

 


