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 1.0 Úvod:  

Klára Baďurová staví svůj návrh na tanečcích v parku. Na tom by nebylo nic divného, kdyby si 

k těmto hrátkám nevybrala tichou část botanické zahrady. Zatímco přilehlé rozárium  se 

k podobným hrátkám nabízí, cena této intervence se zdá být neúměrná efektu. Ticho se stává 

jednou z komodit ve městě. Samozřejmě v parcích se tančilo a tančit bude. Otázka vhodnosti 

se vtírá na procházení mnoha stránkami práce. Základní problém vyvstává již na počátku. Tam 

je návrh, který není podroben kritickému testu po pozdní inventarizaci. Naopak pila řádí „z 

kompozičních důvodů“. Tato arogance mne u Kláry zaráží. To neznamená, že se autorka práce 

nesnaží anebo je líná. Naopak, ale… 

2. 0 Architektonické řešení  

Kromě tanečního, orchestrálního parketu  a skečovitého bistra jsem se nedopátral informací 

o zastřešení. Proč zmizelo, se nikde nedozvíme. I kluziště kdesi informačně rozmrzlo. 

Objasnění těchto změn patří k zadání bakalářské práce, ať již jsou důvody jakékoliv. 

Napojení cest a plynulost vedení není formálně zcela uspokojující. Jak si mám vyložit 

poznámku, že „přesný tvar prostoru mezi bistrem a parkety bude upřesněn při realizaci. 

Přitom zde nejde o něco neznámého, o nějaká skaliska nebo ruiny. Tento druh alibismu je 

naprosto nepřijatelný. 

Kuriózní je umístění odpadkových košů na křižovatkách cest. 

2.0 Konstrukční řešení 

Odkazuji na poznámky přímo na výkresech. Ty jsou infikovány nepřesnostmi a nedotažeností. 

Mám vážné pochybnosti o materiálových a konstrukčních znalostech autorky. Zcela chybí 

jakákoliv výpověď o bistru, jeho materiálech, typu zastřešení atp. Bez těchto informací je 

projekt neúplný. Mobiliář je standardní, odpovídá účelu. Chybí vytyčovací plán. Rozsah skrývky 

ornice neodpovídá realitě. 

3.0 Průvodní zpráva 

Číslování stránek patří zřejmě k přežitkům doby. Pozitivní je, že chuchvalec informací je 

alespoň na jednom místě a jakž takž uspořádán. Zprávě nelze upřít pečlivost v sestavování, až 

na to že důležité aspekty původního návrhu kamsi zmizely. Proč je vše najednou jinak se 
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nedozvíme. Určitě jde o lepší část souboru. Kladné je i to, že k přepisování pravidel českého 

jazyka zde nedochází. 

4.0 Grafika a organizace výkresů 

Grafika má akceptovatelnou úroveň, přesto mám několik výtek. Např. příloha S. 03 –stejná 

barva, stejná tloušťka čar. Proč je výkres širších vztahů za tzv. situačními výkresy? Nelogičnost 

řazení se opakuje. Stromy označené ke kácení nejsou očíslovány. Informace o stromech 

v Bezručových sadech je zbytečná. Rozsah odstranění ornice nelze směšovat se šířkou cest atp. 

Plocha musí být podstatně větší. Příloha S 02.02. Co je maximální hloubka základů?  

Řez A-A není veden centrem. Detail S04.01 prozrazuje neznalost práce s dřevem. Paralelní 

kladení desek má za výsledek zbytkové výřezy -  v exteriéru chybné. Hvězdicovité kladení by 

tento problém pomohlo vyřešit.  V následujících výkresech chybí některé kóty. Schody  mají 

nevhodný modul – začínají na stejnou nohu. Chybí spád. Ostatní poznámky viz tištěný 

dokument. Některé výkresy jsou natolik informačně anorexické, že by stačilo to samé sdělit na 

podstatně zredukovaném množství příloh. 

5.0 Hodnocení 

Velmi mne překvapila etická stránka návrhu. Developerské řádění bych očekával od jiných, ale 

ne od adeptů krajinářské architektury. Ti by se měli k ohroženým stromům přivazovat, a ne 

narcistně prosazovat své kreace. Citlivost k přírodnímu prostředí musí klepat na prsty 

budoucích krajinářských architektů, ať už klikají anebo drží v ruce tužku. Práci doporučuji 

k obhajobě, ale výsledkem nadšen vůbec nejsem. 

Hodnocení D 

 

Praha 10. června 2019 

 

Vladimír Sitta, vedoucí bakalářské práce                      

 

 

 

  

 

 

 


