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ZADÁNí

Anna Němcová si Ve sVé dip|omové práci k|ade vysokou |at'ku. Nejenom Vytvořit s\^ým Vstupem do
poměrně kompaktního městského ceIku dústojnou protiváhu Výrazné romantické historizující
architektuře, a|e i iniciovat nové městské centrum a tak najÍt pro tuto stavbu opodstatnění ve smyslu
socio|ogickém. stát se aktivaóním bodem oŽivení' spojnicí mezi městem |ázeňských hostú a turistů a
mezi městem pro místní obyvate|e. V úvodu sVé práce takAnna VytypováVá chybějící funkce a
prostory ve městě a rozhoduje se pro náVrh mu|tiíunkčního ku|turního domu, určeného běŽnému
kaŽdodennímu uŽívání a knihovny a tento program pak dop|ňuje jiŽ pouze v objemové studii návrhem
ma|ometráŽních bytů, dop|něných zadními trakty hote|ů a konferenóním centrem. Jako bonbonek
navrhujeAnna na okraji řešeného Území novou ko|onádu přivádějící na pozemek neda|eký Ba|bínův
pramen.

URBANISMUS

Nedí|nou součáStí zadání dip|omové práce je i výběr pozemku a urbanistický koncept zvo|eného
Území. Pro svůj záměr si autorka zvo|i|a dnes poměrně zanedbanou a opuŠtěnou, nicméně Ve|mi
atraktivní |oka|itu v jiŽní části |ázeňského centra, v náVaznosti na \^i'znamné stavby občanské
Vybavenosti - radnici, Ško|y, kostely' památník F. chopina. Toto území v sobě skývá i přes
kompIikovanou terénní konfiguraci se značným převýŠením veIký potenciá|, především V sousedství s
páteří města - H|aVní třÍdou a také V moŽnosti zapojit do organismu ze|eného města ida|ší park, jehoŽ
Význam náVrh posiIuje snahou o jeho maximá|ní všesměrné zpřístupnění a propo,1ení se stáVajicimi
vazbami. Zapojením parku do náVrhu tak autorka zároveň otevírá otázku Vzáiemné komunikace
stáVajících i navrhovaných staveb a jejich orientace.

Zvo|ené Územi Anna zahušťu1e V|oŽením da|ší u|ice procházející ze|ení rovnoběŽně s u|icemi H|avní a
Ruská. Do ní nově orientuje navrŽené'.zadní trakty'' domů H|avní u|ice, kteni'm tak dává nový význam.
Tato u|ice pak bere do hry i radnici, ang|ikánský koste|, sa|etu a ško|u' které tímto otevírá městu z
da|Ších stran' Zvo|ený koncept vyŽaduje demo|ici půVodních dvorních a zadních traktů a přístaveb
domů na H|aVní třÍdě a také demo|ici nepří|iš hodnotného objektu hote|u Ang|ický dvůr' Díky zbourání
tohoto objektu se tak nově navržené ku|turní centrum dostává do významné pozice na H|avní třídě a
stáVá se jakousi ná|evkou nové energie a Života směrem k objektům V zadním traktu a ze|eni. Zároveřl
je i navrŽené centrum ukončením adice soliterních domů s úzkými cezurami na H|aVní třídě a
zaěátkem k|asické průběŽné u|iční íronty domŮ směrem severním'

ARCHITEKTURA

Autorka do středu Vybraného pozemku vk|ádá jednoduchou lineární hmotu 3-6 ti pod|aŽních domů' V
podé|ném směru domy k|esají s terénem při udržení jednotné VýškoVé h|adiny odpovídající přib|ižně
římsám navazujících domů V Ruské u|ici' Tuto hmotu přerušuje stavbou terénního amfiteátru Ve dvoře
Chopinova hudebního domu a zároveň propojuje s írontou hote|ů na H|avní třídě příčnými trakty,
ktenými uzavírá řešené územi do kompaktního b|oku. NavrŽené podzemní garáže by by|y jistě
od|ehiením dopravní zátěŽi V oko|í. NoVé hmoty domů se směrem západním diky až 14-ti metrovému
převýšení mezi H|avnÍ třídou a navrhovanou u|icí dostáVají z Ve|ké části pod terén.

I když není detai|ní dispoziĎní řeŠeni navrŽeného objemu domú v ce|é |oka|itě předmětem dip|omové
práce' nabízí se zde jistá pochybnost o Vhodnosti umístění malometráŽních bytú do míst s největším
VýŠkovým rozdí|em mezi ulicí a dvorem b|oku (řez 2) a kde zv|áŠtě v místě napojení příóného traktu



vznik4í v podstatě neosvět|ená pod|aŽÍ. zde bych zváŽi|a jinou íunkci' napřík|ad v úvodu práce
zmÍněné veřejné |ázně, nebo jiné funkce nevyŽadující dostatečné denní osvět|ení, případně přesunutí
konferenčního centra z opaěného konce b|oku směrem ke knihovně a naopak přesunutí bytu pod
radnici (řez 4)' kde jiŽ terénní konfigurace umoŽní jejich |epŠí prosvětlení'

Samotné ku|turní centrum umístěné V nejnižší části pozemku' tvoří dVě kompaktní vizuá|ně kontrastní
hmoty propojené příčným krčkem a garážemi V suterénu. Jako správné povaŽuji umístění
spo|ečenských funkcí centra směrem do ruŠné H|avnítřídy a situování knihovny do k|idnější po|ohy..zadního'' traktu V náVaznosti na parkovou ze|eň.
Architektura spo|eČenského centra je ve|mi výrazná a svým motivem arkád navazu,1e na tradiění
architekturu koIonád a historizujících novorenesančn ích fasád' Anna vsadila na absoIutní
zabstrahoVání íasády a ta se tak stává protipó|em sousední ..Š|ehaÓkové'' Íasády hoteIu Bohemia'
Zvo|eným měřítkem arkád staVba dobře zapadá do svého oko|í' NekompromiSně a VeIkoryse
navrŽená fasáda je Sice si|ný motiv, ale je otázkou, zda se někde nestáVá motivem trochu formálním,
ktený nekoresponduje s navrŽeným interierem - zde mám na mys|i především zakrytí části oken
navrženým pódiem V ,l. patře, nebo poněkud nevýrazné akcentování h|avních Vstupů do objektu.
MoŽná by fasádě prospě|a menší rigidita a větší hravost, která by Výraz domu neos|abi|a, a|e |épe
reagovaIa na ŽiVot uvnitř.
Celoprosk|ený objekt knihovny pak vnímám jako Vizuá|ně neutrá|ní dopIněk spoIečenského centra i

sousedních historizujících objektů. Zde bych doporuči|a Vzh|edem k náp|ni zváŽit Velké p|ochy ske| a
dopInit jejich stínění.

Ve|kým p|usem návrhu je pro mě práce s terénem, kde Anna pracuje aŽ.'Plečnikovsky'' s motivem
schodů' opěrných zdí a průchodů' Doporuči|a bych ale náVrh rozšířit o moŽnosti bezbariérového
propojení jednot|ivých terénních Úrovní, coŽ je V dnešní době jiŽ běŽně poŽadovaný standard.

Anna Němcová ve své práci poměrně suverénně naznači|a moŽnosti nové výstavby v centru
Mariánských Lázních, její potenciá| směrem k |idem i k městu. Prokáza|a schopnost komp|exního
poh|edu na navrhování, schopnost k|ást si otázky a architektonickým jazykem na ně odpovidat.
Do da|ší práce bych Anně doporuĎi|a razantnějŠí grafiku návrhů, která se hodí zv|áště při soutěžích -
nauóit se' jak minimem prostředků říci co nejvíce a jak z\Iýrazni| to nejpodstatnější. '.
Také bych do budoucna doporuči|a vzí| zřete| i na ekonomii návrhu, která sice není ústředním
motivem dip|omové práce' a|e uvědomění si reá|ných nák|adů a souvis|ostíje jistě da|ší nutným
aspektem naVrhoVání'

Před|oŽenou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou B'

V Praze dne 11 .6. 2017
Lenka Dvořáková 
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