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Robertův návrh parkovacího domu v Humpolci řeší otázku, kterou si všichni 
obyvatelé našich měst kladou posledních padesát let, ale zapomínají na si na ní 
odpovědět: kam s auty, jejichž počet nikdo nereguluje? Nutno podotknout, že 
všemožné vyhlášky a předpisy jsou málo důsledné, protože kromě stavebníků 
nových rodinných domů nikoho nezavazují zajistit parkování na vlastním pozemku. 
Odpověď na otázku aut hledají jednotlivá města možná v posledních pěti letech, a 
tak roste počet návrhů parkovacích domů.    
    
Robert Rössler zvolil při hledání vhodné polohy domu dobrou strategii. Umístil jej do 
areálu opouštěných strojíren v těsné vazbě na centrum přímo na novou pěší osu 
propojující dvojici náměstí. Tím zprůchodnil do té doby uzavřený areál a povýšil jeho 
parter na se supermarketem a kavárnou na součást veřejného prostoru. Funkce 
parkovacího domu tak není osamocenou přítěží, ale katalyzátorem dění a oživením 
spícího prostoru. Hmota objektu a zátěž území provozem přitom zůstává přiměřená. 
Pokud bych měl s určitým parametrem polemizovat, potom bych kladl otázku, zdali 
nezvýšit plynulost dopravy jednosměrným provozem přilehlého parkoviště spojeným 
s přidáním samostatného výjezdu z druhého zálivu? 
 
Projekt bakalářské práce ukazuje, že se Robert musel zabývat kritickými momenty, 
vyvolanými kombinací funkcí v jednom objektu, jako je požární bezpečnost, 
otevřenost a uzavřenost obvodového pláště, hranice mezi vytápěným a nevytápěným 
prostorem, vyspádování a odvodnění otevřených ploch a dalšími. S většinou z nich si 
poradil, některé by ještě potřebovaly dotáhnout. Otázka: jak byste principiálně řešil 
konstrukční spoj uložení rampy v úrovní stropní desky nad supermarketem? 
 
Zvolený architektonický detail v podobě podrobného návrhu schodiště je zpracován 
podrobně a komplexně, stejně jako ostatní části bakalářské práce. Robertovu 
bakalářskou práci považuji po formální i obsahové stránce za úplnou, doporučuji její 
přijetí a navrhuji hodnocení stupněm B – velmi dobře.   
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