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Diplomový úkol se bude zabývat konverzí do nedávna fungujícího  areálu 
automatických Winternitzových mlýnů na Bílém předměstí v Pardubicích, 
nedaleko historického centra. Návrh bude řešit využití historicky cenných 
staveb, přestavbu objektů vystihující charakter místa a výstavbu nových,  
doplňkových budov. Práce zahrnuje i úpravu dvora a přilehlých ploch okolí 
areálu, které by mělo navazovat na strukturu stávajícího města s ohledem na 
charakter území bývalých průmyslových areálů, obrostlých městskou zástavbou. 
Navržené změny by měly být v souladu s historickou hodnotou památky 
Winternitzových mlýnů a zachování industriálního ducha areálu. Bude vycházet 
z hotových průzkumů a dalších podkladů soustředěných v předdiplomovém 
semináři. Jedním z hlavních cílů projektu je zapojení areálu do života města a 
vytvoření hodnotného souseda Pardubického zámku. Předpokládané využití je 
vytvoření kulturního volno-časového centra s doprovodnými komerčními, 
administrativními a obytnými funkcemi. 
 
Hodnocení architektonického návrhu: 
Návrh vychází z velmi detailní znalosti celého areálu. Přínosem řešení je 
zodpovědná analýza s vyústěním k odstranění pauperitních vrstev i k určení 
optimální konverze jednotlivých objektů industriální zástavby. Hodnotím 
urbanistické řešení celého bloku s určením doplňkových funkcí i s rozsahem 
doplnění nové zástavby.  Velmi příznivě působí celková koncepce, postavená na 
rehabilitaci zachovaných industriálních staveb a citlivým doplněním nových 
objektů v minimálním rozsahu. Nové využití je polyfunkční. Řešení daného 
programu v rámci areálu je vyvážené a těží z kvalit zachované industriální 
zástavby. Úpravy stávajících architektury jsou citlivé, poučené, dílčí korekce 
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jemné a kultivované. Návrh vytváří předpoklad akcentování svébytné atmosféry 
místa. Kladem práce je také propracované a přesvědčivé řešení dopravy, úpravy 
venkovních prostor s oživením vnitřního prostoru a s doplněním příležitostí pro 
tržiště. Kvalita řešení je průkazně doložena jak řadou perspektivních záběrů 
(zejména z horizontu procházejícího návštěvníka na nádvoří). Instruktivní jsou 
také záběry dokládající jak nové využití, tak i výtvarné pojetí vnitřních prostor. 
Prokazují invenci a signalizujících velmi sympatický záměr využít a plně uplatnit 
jak charakteristické detaily industriální architektury, tak i pozůstatky mlýnské 
technologie.   
b) Detailní propracovanost a přesvědčivost řešení:   
Celkově hodnotím práci jako velmi solidní, propracovanou a promyšlenou.   
c) Formální stránka řešení -  prezentace:  
Rozsah zadání diplomantka splnila. Formální stránka diplomové práce je skvěle 
zvládnutá, grafické zpracování je přehledné, kultivované, umožňující dobrou 
orientaci v celé práci. 
 
d) Závěr: 
Celkově konstatuji, že se jedná o celkově kvalitní projekt s velmi citlivým 
přístupem k hodnotám industriální památky, s řadou velmi kvalitních podnětů 
dílčího charakteru a s uspokojivou architektonickou úrovní řešení.  
Vzhledem k dosaženému výsledku považuji zadání diplomové úlohy za splněné 
a doporučuji klasifikaci známkou  A (výborný). 

 
prof. Ing. arch. akad. arch. Václav Girsa 
vedoucí diplomové práce 
 
V Praze dne 24. 1. 2014  
 
 


