
České vysoké učení technické
Fakulta architektury
Thákurova 9, Praha 6

OPONENTNÍ POSUDEK DIPLOMNÍHO PROJEKTU

Název práce: Poliklinika v Lanškrouně
Autor: Bc. Vojtěch Vondra
Vedoucí práce: Ing. arch. Josef Mádr

Hodnocení diplomního projektu:

Práce se zabývá návrhem polikliniky na volné ploše, vzniklé demolicemi původních objektů, nacházející se v 
rámci historického jádra města Lanškrouna.  Autor před stanovením svého konceptu řešení provedl 
důkladnou analýzu místa, dobře pochopil a vyhodnotil urbanistické i dopravní vazby. Oceňuji, že své 
rozhodnutí pro novostavbu na novém místě podepřel racionálními argumenty vycházejícím ze znalosti 
aktuálního kontextu  - stavu současné polikliniky, potřeb města a jeho občanů, znalosti nároků provozu 
polikliniky a racionalizaci výstavby (bez nutnosti přerušit provoz lékařské péče ve městě).

Urbanistické řešení
Centralizace lékařské ambulantní péče do jedné budovy je jednoznačné žádoucí.  Dostatečně kapacitní 
poliklinika, nabízející veškeré specializace pod jednou střechou, je dlouholetou prioritou města Lanškrouna. 
Důsledkem je tak budova, která svým měřítkem výrazně přesahuje obvyklou velikost domů ve struktuře 
historického jádra. Autor však volí vhodný přístup, kdy novou budovu rehabilituje celý městský blok. Velmi 
kladně hodnotím i návrh dalšího doplnění struktury města (dvoupodlažní dům pro lékaře) nebo dokonce 
vytvoření nových městských prostor (nová ulice ústící do městské okružní třídy Dobrovského). Jemné 
zalomení objektu vycházející z kontextu místa a vycházející z původní stopy městských hradeb, vnímám jako 
důkaz citlivého a pokorného přístupu ke zděděným hodnotám historických měst. 

Architektonické řešení
Motiv zaniklých hradeb se dle autora propisuje do celkového konceptu budovy. Autor vytváří ústřední 
převýšený prostor – dvoranu, kterou vnímám jako působivý architektonický zážitek. Přináší přehlednost, 
světlo i kultivované a přívětivé prostředí. Architektonický výraz budovy je silný svým přísně dodrženým 
rastrem otvorů. Podrobné řešení fasád přináší jemné detaily ve skladbě materiálů a struktuře povrchů. 
Soudobými výrazovými prostředky tak autor reflektuje historické členění fasád – lehká profilace fasády v 
parteru je současnou bosáží, přechody betonových pásů a štukové omítky vytváří současné kordonové 
římsy, jemný lem oplechování naznačuje římsu hlavní. Jižní fasáda přináší v parteru loubí. Tento přístup 
vnímám jako záměr autora navrhnout dům, který přinese městu trvalou hodnotu, je zcela současný, ale 
pokorný k místu i jeho historii. Velkorysý krytý vstup s kavárnou se stane atraktivním městský prostorem. 

Provozní řešení
Přehlednost provozu budovy a členění jednotlivých provozních celků přináší jasné a racionální dispoziční 
řešení. Jsem přesvědčen, že autor řešení promýšlel s ohledem na pohyb a vnímání klientů polikliniky.  
Zejména jim přináší velmi kvalitní prostředí, ve kterém se budou snadno orientovat a nepochybně i dobře 
cítit. Lékařům jsou návrhem vytvořeny odpovídající podmínky pro fungování ordinací. Řazení jednotlivých 
oddělení je přehledné. 
Autor přináší podnětné řešení dopravy. Dostupnost podzemních garáží  pomocí nově navržené ulice 
napojené přímo na vnitřní městský okruh, je výborným řešením. Stávajícímu centru města tímto způsobem  
dopravně nepřitěžuje, ačkoli zde umísťuje takto významnou a frekventovanou instituci.

Formální zpracování
Přehlednost dokumentace, její obsah i grafická úroveň jsou na velmi vysoké úrovni. 



Celkové hodnocení:
Úroveň diplomního projektu je na vysoké úrovni. Jedná se o stavbu velkého měřítka zasazenou do složitého 
kontextu místa. Autor prokázal, že je schopen důkladně analyzovat souvislosti, odpovědně hledat koncept, 
volit vhodnou strukturu objektu a na základě toho přinést kvalitní architektonické řešení. Úroveň návrhu 
svědčí o odborné způsobilosti autora, profesní vyspělosti a připravenosti pro architektonickou praxi. 

Navržené hodnocení: A

V Dobrušce dne 25.6.2020

Ing. arch. Oldřich Bittner


