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Téma diplomního projektu Markéty Laštovičkové potvrzuje pravidlo, že v architektuře není 

malých úloh. V kontextu přímého sousedství záměru a provozních vazeb na Národní kulturní 

památku pod patronací UNESCO lze vyslovit analogii s náročností neurochirurgické operace, 

kde každý pohyb operatéra rozhoduje o úspěchu, či neúspěchu zákroku, a proto vše probíhá 

s dokonalou analýzou souvisejících jevů a velkým soustředěním na detail. Domnívám se, že 

Markéta právě s tímto vědomím zpracovala analytickou část velmi poctivě, a volila zdroje 

informací zaručující objektivní a kritický pohled na danou problematiku. Závěr analýzy ji 

dovolil vyhodnotit možná řešení umístění záměru s přesvědčivými argumenty pro zvolenou 

polohu. 

 

Vlastní návrh je významně ovlivněn vědomou snahou o nalezení míry mezi potřebou 

viditelnosti centra pro návštěvníky a jeho potlačení ve vztahu k dominantě kostela. Výbornou 

strategií je v tomto ohledu situování centra na hranici zastavěné a nezastavěné části města, kdy 

objekt přímo využívá veškerou existující infrastrukturu, a přitom je součástí krajiny, která 

vrcholí areálem kostela. Geometrie stavby, která reaguje na prostorové a kompoziční vztahy 

poutního místa, se nenásilnou, a přitom důstojnou formou hlásí k principům Santiniho práce, 

přestože ve své podstatě je zcela správně moderní. Materiálové pojetí i stavebně technické 

řešení, dokumentované základními detaily skladeb, odpovídá charakteru stavby ukryté 

převážně pod terénem. Markéta věnovala značnou pozornost také přilehlým přístupovým 

komunikacím, ve kterých se pokusila obnovit logiku a hierarchii, a to jak z hlediska 

automobilové dopravy, tak pěších.  Mimořádně oceňuji odvahu s jakou bez sentimentu a bez 

náhrady navrhuje odstranění současného veřejného osvětlení podél přístupové cesty ke kostelu. 

I tento fakt vypovídá o citlivém a vyzrálém přístupu k řešení, které hledá optimum ve vztahu 

k celku. Diplomovou práci vnímám jako mimořádně zdařilou, doporučuji ji k obhajobě a 

navrhuji hodnocení stupněm A.  
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