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Hodnocení diplomního projektu:

Práce se zabývá návrhem nové polikliniky a bytového domu s obchodním parterem v rámci historického
jádra města Lanškrouna.  Obě budovy společně vytváří novou organizaci urbanistické struktury v daném
místě. Autor se důkladně seznámil s vývojem města a pozorně analyzoval i další souvislosti města a místa.
Zvažoval dvě varianty umístění stavby:  na místě stávající  polikliniky nebo na volném prostranstvím před
současnou  poliklinikou,  které  vzniklo  postupnými  demolicemi  původních  budov.  Rozhodl  se,  z  důvodu
lepšího  začlenění  obejmu stavby,  pro  nahrazení  současné polikliniky  novou na  původní  parcele.   Je  to
racionální  závěr,  stávající  budova je technicky a provozně nevyhovující  a její  přestavba by i  přes vysoké
náklady nepřinesla optimální řešení. Ačkoli by zvolený přístup způsobil komplikaci v zajištění lékařské péče v
průběhu  výstavby,  výsledné  řešení  je  určitě  obhajitelné.  Naplňuje  dlouholetý  prioritní  záměr  města  v
podobě  dostatečně kapacitní a moderní polikliniky, nabízející veškeré specializace pod jednou střechou.

Urbanistické řešení

Předností  návrhu  je  záměr  vyřešit  dvě  sousední  parcely  společně.  Navržená  poliklinika  svým objemem
zaujímá celou plochu parcely (vč. dnes nezastavěné části), na volném prostranství před poliklinikou autor
umísťuje solitérní městský bytový dům. Tím autor vytváří 2 nové městské prostory. Malé náměstí, které je
důstojným předprostorem nové polikliniky  a na druhé straně další  malé náměstí  – park.  Jejich rozdílné
charaktery  přinášejí  skutečně  atraktivní,  příjemné  a  plnohodnotné  městské  prostory.  Oceňuji  zejména
výborně  zvolenou  polohu  městského  domu  vzhledem  k  náměstí  před  poliklinikou.  Dodává  současným
bočním domům zcela důstojnou pozici. Malé, intimní náměstí obklopené 4 rovnocennými budovami je z
mého pohledu velmi přínosný počin.   

Architektonické řešení

Poliklinika
Autor ve své práci poukazuje na to, že zvolil duální přístup k formování architektury vnějšku a vnitřku. Vnější
vzhled  se  snažil  navrhnout  zdrženlivě  tak,  aby  vhodně  zapadl  do  historického  prostředí,  v  interiéru  se
naopak snaží o expresívní interpretaci motivu „džungle“. Tento koncept se mi zamlouvá. Ústřední atrium
přináší  nečekaný  a  působivý  zážitek.  Autor  zmiňuje  blahodárný  vliv  výrazné  zeleně  na  zdravotní  stav
pacientů a v tom sním lze souhlasit. Bylo by však velkou výzvou pro architekta tento svůj záměr naplnit v
realizaci, aby prostor zůstal hlavně pro návštěvníky - pacienty přehledný.  
Fasády z režného zdiva jsou bezesporu důstojné a trvanlivé, přísný rastr oken působí důstojným dojmem.
Ustoupení  nejvyššího podlaží  napomáhá respektovat  výškovou úroveň.  V textové části  je zmíněn motiv
„rozpadání“ východní fasády. Bohužel, bez bližšího vysvětlení nebo odůvodnění.  
Budova má navržené podzemní podlaží, které vytváří platformu pro hlavní objem polikliniky a druhý, menší
objem  doplňkové  zdravotní  péče.  Propojeny  jsou  terasou.   Hlavní  objem  je  směrem  k  menšímu
odstupňován. Tímto efektem je dosaženo citlivého zakomponování nových objemů do stávající hmotové
struktury města.

Bytový dům



Obchodní  parter a bydlení tvoří  osvědčenou a přínosnou funkci  pro každé město. Posilování bydlení ve
městě, v tomto případě ještě odůvodněné nabídkou bydlení z důvodu  chybějícího personálního zajištění
lékařské péče, svědčí o vnímavosti autora k problémům současných středně velkých měst v regionech.
Forma fasád objektu je volena jednotně  s protilehlou poliklinikou. Tento přístup se dá respektovat, ačkoli
osobně bych raději viděl ztvárnění rozdílné, stejně jako rozdílné jsou i funkce obou objektů.

Provozní řešení
Ústřední  atrium vytváří  dobrý  předpoklad  k  přehledné organizaci  jednotlivých zdravotnických pracovišť.
Dispozice jsou vyřešené přehledně a svědčí o tom, že se autor práce dobře seznámil s náročnou typologií. 
Návrh bytových jednotek přináší nabídku atraktivního bydlení a moderní dispozice. 
V  diplomním projektu  postrádám  přehledné  dopravní  řešení  a  zejména návrh  (nebo  alespoň názor  na
způsob řešení) dopravy v klidu pro celkový navržený objem obou staveb.

Formální zpracování
Přehlednosti  dokumentace  ubírá  chybně  volený  formát  v  poměru  k  měřítku  výkresů.  Oceňuji  rozsáhlý
textový doprovod, který mi velmi napomohl dobře pochopit východiska návrhu a odůvodnění navrženého
řešení. 

Celkové hodnocení:
Úroveň  diplomního  projektu  je  na  odpovídající  úrovni.  Jedná  se  rozsáhlý  soubor  staveb  zasazený  do
složitého kontextu.  Autor prokázal, že je schopen důkladně analyzovat prostředí, odpovědně hledat koncept
přinést kvalitní architektonické řešení. Úroveň návrhu svědčí o odborné připravenosti pro architektonickou
praxi. 

Navržené hodnocení: B

V Dobrušce dne 28.1.2021
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