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POSUDEK VEDOUCÍHO PROJEKTU  
Název práce: Bydlení U Grébovky 
Vedoucí práce: Ing.arch.Michal Kuzemenský 
Odborná asistentka: Ing. et Ing.arch. Petra Kunarová  
Diplomant: Bc. Jakub Lang 
 
Jakub Lang navrhl dům profesionálně. Na začátku ho označil mottem „Výhled pro všechny“, což 
se může zdát jako prázdná fráze, v kontextu návrhu nikoliv. Slovem všichni autor myslí veřejnost, 
obyvatele existujících domů i budoucí obyvatele navrženého. 
 
Srozumitelné řešení: dům rozdělen vedví, tak aby zachovával průhled z horního parku, v podnoži 
propojený do jednoho celku s jednostranně orientovanými byty. Oba prsty nad podnoží 
geometricky zdeformované tak, aby nebránily výhledům sobě navzájem, ani ostatním existujícím 
domům. Tvarování hran, jako opaku zúžení. Mezi oběma domy, tedy na piazzetě střechy podnože 
domu je veřejný prostor, kam je možné zajít si pro výhled. Opatrně, protože prostor naznačuje, 
že úplně veřejným parkem není. Vstupy do obou domů i veřejné části bytového domu se otevírají 
právě tam.  
Hrany a lomy domu autor využil k prolomení lodžií a plasticitu a geometrii domu potvrdil 
tvarováním ostění oken. Ne všech, jen některých. Intuitivně. Do celku vnáší autor nahodilost 
občasným použitím odlišné velikosti okna a dvěma barvami omítky, které tematizují vršovickou 
rostlost, resp. střižný posun fasád malých činžáků v kopcích Vršovic. Jakub váhal, občas to tam 
bylo, občas nebylo. Fandil jsem. Hůř se mu pracuje s iracionálním než s racionálním. Já tvrdím, že 
výsledek je fajn. Domy Petera Märkliho nejsou pro každého, ale na stejné téma domy od 
Knapkiewicz & Fickert fungují jako ruka podaná rostlému městu. Zásahy jedné investice, jedním 
počinem, jednoho architekta se zvětšují a tak hledáme cesty, jak splynout s okolím. Beru. 
 
S jistotou navržené půdorysy jsou další kvalitou návrhu. Abych byl úplně spokojený, exteriérové 
části bytů by byly ještě o pár procent větší, ale Jakub říkal, že už by dům ztloustl a tedy nepřipadá 
v úvahu. Každý byt má lodžii či balkon a většina i jméno. Nejhezčí jméno bytu je Střelka. S dvěma 
dětmi bych si vybral Jezerku.  
 
Vypadá, že to šlo snadno. Jasně že ne. Je to přece práce.        
 
 
Oceňuji. Jakubovi Langovi navrhuji absolutorium, dávám známku A, gratuluji. 
 
 

  

V Praze dne 1.února.2020     Michal Kuzemenský 


