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Hodnocení: 
 
 
Zadání pro parkovací dům P+R se těžce rodilo již v diplomním semináři. Území je sice určené 
dle územního plánu pro garážový dům, zároveň se ale nachází v krásném krajinném místě. 
Z těchto důvodů se nakonec rozhodlo, že dům nebude jenom tupý stroj na parkování ale, že 
využije a zároveň obohatí své okolí o další funkce. Tak vzniklo zadání hybridního parkovacího 
domu ze kterého pak vycházela tato diplomní práce. 
 
Tvar objektu čerpá z krajinného rázu okolí a vytváří klidovou zonu s obchůdky směrem 
k lesnímu porostu a vodní nádrži. Svým tělem pak chrání toto místo a dopřává mu potřebný klid 
od rušné čtyřpruhé radiály. 
Velmi složitě vznikalo zdařilé dopravní řešení, které muselo na jednom místě vyřešit obsluhu 
benzínové pumpy, vjezd do garážového domu, zásobování obchodu a hotelu a parkování pro 
návštěvníky obchodní zony. Kombinace různých funkcí v tak velkém objektu, kdy každá funkce 
musí mít svojí specifickou konstrukční výšku, přinesla další složité hledání. Komplikované bylo i 
navržení konstrukčního řešení hotelové části s uskakujícími patry a vnitřním atriem. 
Dům sám o sobě je velmi složitý dáno zadáním a jeho požadavky prostorovými, konstrukčními, 
funkčními, či dopravními. Návrh tuto obtížnou matici úspěšně vyřešil. 
Možná proto nezbývalo víc času na jiné věci, přijde mně škoda, že v práci nejsou různá 
vysvětlující schémata která by složitá řešení vysvětlila a zdůvodnila. Nejenom vysvětlení 
urbanistického a hmotového řešení ale především vnitřního funkčního členění a řešení toků. 
Mrzí mě to o to víc, že ta nejtěžší a nejdůležitější část práce není dostatečně prodána a zůstává 
tak nedoceněna, bohužel ke škodě samotné diplomní práce. 
 
Doporučená známka: 
 
Navrhuji hodnocení C. 
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