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ČVUT,

Jaroslav si vybral téma ze svého rodné ho města, téma, k němuž má
blízko, téma,
které v dnešn í době rezonuje společností a je zejmé na akcen tován
o mezi nastup ující
gener ací aktivn ích mladý ch lidí.
Svůj text jsem pro lepší pocho pení rozčlenil z důvodu velice
kompl ikovan ého pozad í a
souvislostí projek tu do pěti kompozičních částí.

Expozice: Vysídlené město v pohraničí, Sudety, rozdělené město, schizo
frenní město,
město UNESCO, město Bonan za, město rychlo kvaše ného
kapitalismu a individualismu, město
jako komun istický relikt, město duchů, město turistů, město chudé , nejkrás
nější město, město v
nejkrásnější krajině, město kulturní, město společné historie
a město bez společné současnosti,
město ideál, město k nežití, město schop ných a město všeho
schop ných ...
Kolize: Dům v exkluzivní poloze v centru města, v prostoru mezi náměs
tím a řekou. Dům
v majetk u a ve správě města. Prazdný, vybyd lený, nefunkční, nechr
áněný jako kulturní
pamá tka, plošno u výměrou nezan edbat elný, komerčně zajímavý, prosto
rově lákavý ,
programově variab ilní, investičně atraktivní. Dům tenze,
dům v očekávání...
Krize: Většinová společnost fungující bez ideálů, vyšších cílů, mravn ích
principů, stojící
na hliněných nohou systému „Má dáti, dal!", společnost žijící přítomností
bez ohled u na
budou cnost. Společnost poma lu hledaj ící odvah u dělat chyby . Společ
nost velice poma lu
vyvijející se k zodpovědnosti. Společnost neochotně vstupující do obdob
í dělat rozhod nutí na
kulturním základě. Společnost na dlouhé cestě státi se kulturní...
Peripetie: Progra m versus forma a hledán í rovno váhy mezi nimi. Základ
ní konce pce
progra mu vychá zí z představy části zástupců města o zacho vání altern
ativní kultury ve
městě, jež v devad esátý ch letech tvořila jeho ideový
základ. Potvrzení norma lity, ubezpečení
části obyva tel města, že jim ještě patří a má jim co
dát a nabíd nout. Tento progra m
diplom ant ve své práci bere jako výcho zí a snaží se jej naplni t. Toto
se mu poměrně daří,
dispoziční řešení je logick é, kvalitně zpraco vané, s navaz
ujícími provoz y patřičných kapac it.
Nicméně zde se dostá váme do míst, kde je potřeba se
ptát, zda navrže ná forma odpov ídá
původní představě nemai nstrea mové kultury. Zda vytvoř
ení novéh o sálu v patře nad
prosto rem, který samot ným sálem již je, dává ekono mický i provoz ní
smysl.
Efektní a přesto vizuálně i objemově uměřené nástav by nižších hmot
objektů
odkaz ující se k historickým průmyslovým stavbá m okolního pivova ru
přináší prosto rový
komfo rt, který je při možné m zacho vání sálu v přízemí diskutabilní. Při
chytré m rozložení
progra mové náplně do průběhu dne, týdne a roku lze ponec hat stávaj
ící objem ové
rozvrstvení objekt u i po nahra zení jeho stávající podob y tou, kterou
hodno tíme v této práci.
Otevření domu na říční náplav ku je napro sto správn é a opodst
atněné. Pozitivní přínos
Práde lny pro své nejbližší okolí i celé město by po tomto zásahu byl
obrovský.
A ještě podot ek ohledně usazenosti tvaru celku, kdy za diskutabilní
považ uji podob u
nové přístavby vstupn ího objekt u sálu včetně jeho mater iálové ho řešení.
Dále nepov ažuji za
nutné umístění komun itní zahrád ky velikosti menší než malé do místa
takov éto kvality a
poten ciálu. I přesto je ale celek provozně a archite ktonic ky funguj ícím
a vyzrál ým dílem,
které ukazuje možnosti uplatnění současných zásahů a vstupů do archite
ktury histori ckého
centra způsobem, který je hodno tný a přitom široce akcep tovate lný.
Toto považ uji za hlavní
smysl Jarosl avovy diplom ní práce .
Závěr: Projekt považ uji za přínosný, kvalitně zprac ovaný , důvod
ně zargu mento vaný

navrhuji známk u B.
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