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Zadání:
Město Krnov leží v podhůří Nízkého Jeseníku, byl založen na soutoku Opavy a Opavice při významné
obchodní cestě, což městu poskytlo podmínky pro jeho rozvoj a zejména tedy v 19. století i pro rozmach
textilního průmyslu. Areál bývalé továrny na sukna Alois Larisch a synové, jehož stavební vývoj započal
na počátku 60. let 19. století, se nachází na okraji historického jádra města Krnova, v bezprostřední
blízkosti zámku. Budovy přádelny a skladu při Říčním okruhu tvoří významnou dominantu města, avšak
stav nevyužitých staveb podstatně deklasuje historické prostředí. Cílem diplomové práce bylo nalezení
vhodného funkčního využití areálu, jeho oživení, zpřístupnění veřejnosti a propojení s náměstím a
zámeckým areálem.

Hodnocení návrhu:
Návrh v souladu se zadáním řeší rehabilitaci areálu jako celku, přičemž v podstatné míře vvuziva
stávajících hodnotných budova v místě odstraněné nehodnotné zástavby provádí jemné korekce a
doplňuje novostavby. Rozvržení funkcí v rámci areálu je logické a reaguje na charakter jednotlivých
objektů a zejména vychází z potřeb vlastního města, které diplomant pečlivě zkoumal. Provozně
dispoziční řešení jednotlivých objektů je v zásadě příznivé. Architektonické korekce stávajících objektů
jsou koncipovány kultivovanou formou. Diplomant klade důraz na očištění industriálních staveb od
nevhodných přístaveb a citlivou rehabilitaci historické zástavby a to s respektováním značné stylové
rozmanitosti, charakteristické pro celý areál. Hodnotím snahu diplomanta o minimalizaci zásahů. Autor
dotváří areál třemi citlivě vloženými novotvary, přičemž nejvýraznější novou budovou je racionální
hranolová hmota centra volného času Krnov, která zároveň dotváří důležitý nástupní prostor jak
vlastního areálu, tak předprostoru krnovského zámku. Pokorný, ale jistě invenční přístup autora je
zárukou uchování či umocnění specifické atmosféry, typické pro industriální stavby 19. století. Projekt
je zodpovědně zpracovaný, detailně propracovaný, přičemž navrhované řešení je přehledné, solidně
prezentované a po formální stránce brilantně zpracované.

Závěr: Celkově konstatuji, že se jedná projekt velmi kvalitní, po obsahové i formální stránce na vysoké
úrovni. Zadání diplomního projektu považuji za splněné a doporučuji klasifikaci známkou A (výborný).
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