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Zpracovatelka řešila regeneraci a dostavbu  území  Obecního dvora na Starém 
Města v Praze s využitím stávajících historických objektů a s citlivým 
dokomponováním objektů nových, s celkovým cílem architektonicky dotvořit a 
soudobě vhodně využít celý areál.  

SHP : 
Poskytuje přehledně graficky uspořádanou informaci o historii a vývoji území a o jeho 
současném stavu.  Vypracován je na dobré úrovni - obsahuje historické plány, 
letecké snímky, dobové plány a fotodokumentaci, archívní stavební historii a 
inventarizaci hodnotných prvků. Grafické vyhodnocení stavební historie je pro účel 
diplomové práce vyhovující. Součástí práce jsou i průzkumy a rozbory.

Návrh – urbanistické a architektonické řešení :
Zpracovatelka se ujala velmi obtížného úkolu s citem pro danou lokalitu. Hmotově je 
návrh zdařilý, návaznost na stávající výškově velmi rozmanitou zástavbu je vhodným 
kompromisem, což je srozumitelně patrné i z modelové prezentace. 
Architektonické řešení nových staveb je soudobé, ale s mírou citu pro dané historické 
prostředí, hodnota stávajících objektů byla zachována a  obnovou posílena. Vnitřní 
dvůr je vyřešen pěkně, vhodně a úsporně ve své klidové poloze ve středu města a 
s minimem výrazových prostředků.

Provozní řešení : 
Volba a rozložení funkcí do stávajících i nových objektů je vhodná. Pozitivně je 
hodnoceno, že pro nový účel není třeba volit destruktivní způsob obnovy objektů.
Jako velmi přínosné se jeví symbióza využití pro různé věkové kategorie lidí včetně 
předpokladu jejich prolínání. Dům dětí a mládeže se jeví využitelný jako kulturní 
stánek pro všechny možné kategorie věku a zájmů. Poněkud problematické může 
být málo parkovacích míst a horší dopravní obslužnost místa. Dobré je zařazení bytu 
správce, který by mohl být zárukou ochrany areálu a péče o něj. 

Závěr :
Diplomantka se zhostila svého náročného úkolu komplexně a zodpovědně. Návrh 
novostaveb i obnova původních objektů je řešena citlivě. Pěkné by bylo doplnit práci 
zajímavými detaily z obnovy stávajících objektů či objektů nově navržených.  
Řešení obnovy areálu je zdokumentováno velmi přehledně v  části SHP i v návrhu.
Zajímavé by jistě bylo nahlédnout vizualizací i do některého z interiérů.

Celkově hodnotím diplomovou práci stupněm „B“ – velmi dobře.

V Praze dne 28.5.2012 Ing.arch.Olga Kantová
oponent


