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Denisa Hrušková v rámci své diplomní práce zpracovávala téma dostupného bydlení v 
Berlíně. Téma bylo součástí celoateliérového zadání, které jsme nazvali „Dostupné 
bydlení +“. Hlavním tématem bylo bydlení, „+“ značí kombinaci s dalšími funkcemi, 
které považujeme v živém městě za nezbytné.  
 
Parcela se nachází v jedné z transformačních lokalit vymezených Strategickým plánem 
Berlína pro rok 2030. Cílem návrhu bylo zacelit jizvu vzniklou bombardováním za 
II. světové války a vytvořit kvalitní a ekologicky šetrnou architekturu zapadající 
do složitého městského prostředí se specifickou atmosférou. Denisa řešila 
napínavou parcelu, která je z jedné strany ohraničena nábřežím řeky Sprévy a z druhé 
strany rušnou komunikací s historickou nadzemní dráhou, místo definuje i most 
Oberbaumbrücke s ikonickou siluetou. 
 
Autorka řešila koncepčně celý blok mezi ulicemi Bevernstrasse, May-Ayim-Ufer a 
Oberbaumstrase, v detailu potom severovýchodní část bloku. Denise se podařilo 
složitou situaci přetavit ve fungující a harmonicky působící celek. Dispoziční 
řešení je funkční, byť v detailu zůstal prostor k dotažení. Příkladem je především 
návrh parteru včetně spletitého přístupu do vnitřního dvora a souvisejících 
veřejných prostor. Ty by zasloužily více pozornosti – od celkového řešení po 
detail povrchů, materiálů a vybavení.  
 
Celkový výraz domu je zdařilý, prostý okázalosti a odpovídá svým charakterem 
zpracovávanému tématu dostupného bydlení. Otázkou je řešení nároží, které svým 
pojetím narušuje kompaktní charakter domu – možná že méně by v tomto případě bylo 
více. Povedené je řešení vnitřního dvora, který je navržen v úrovni 2NP nad 
společnými garážemi pro automobily a jízdní kola. Dvůr má příjemné měřítko i 
detail díky zalamování dvorních fasád. 
 
Formální část 
Diplomantka splnila předepsaný rozsah práce. Grafická prezentace diplomního 
projektu je na dobré úrovni. Vizualizace výborně ilustrují architektonické řešení 
i atmosféru stavby, oceňujeme přehledné nadhledové axonometrie a koncepční 
schemata, které napomáhají dokreslit autorčin záměr. 
 
Závěr 
Diplomantce se podařilo navrhnout důstojný obytný blok citlivého měřítka i 
materiálového řešení. Jedná se o velmi dobrou diplomní práci, v rámci které 
autorka dokázala navázat na výsledky pečlivé analytické přípravy a své myšlenky 
srozumitelně a profesionálně prezentovat. 
 
 
Doporučujeme k obhajobě, navrhujeme hodnocení „C“. 
 
 
doc. Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D.  Ing. arch. Martin Čeněk, Ph.D. 
V Praze, 23. ledna 2021 
 
 

  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


