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1. Urbanistické řešení

Diplomantka  maximálně  využívá  řešené  území  a  vytváří  kompaktní  blok,  který  je  příčně
protržen dvěma komunikacemi. Většina života je soustředěna do nitra bloku. Toto uzavření
směrem  do  sebe  vidím  jako  problematické  v  místně  svitavského  nábřeží.  Umístění
supermarketu a jeho zásobování ze strany nábřeží zbytečně znehodnocuje tuto část území a
nevyužívá vysoký potenciál  řeky.  Bylo by vhodnější supermarket orientovat  spíše k rušné
Hladíkově ulici a na nábřeží a k bytovým domům ve Zderadově ulici spíše orientovat drobné
obchody a služby. Tím by bylo lépe využito nábřeží jako pobytová zóna. Měřítko zástavby je
pro  danou  lokalitu  vhodné.  Veřejný  prostor  v  ulicích  vedených  napříč  blokem  je  řešen
dvouúrovňově.  Přízemí  (v  úrovni  okolních  veřejných  komunikací)  je  zastřešeno  a  plocha
střechy je dále využívaná jako otevřený prostor ulice přístupný po velkorysých schodištích na
všech čtyřech stranách bloku. V tomto pojetí veřejného prostoru existuje velmi tenká hranice
mezi tím, zda se vytvoří  prostranství,  které má určité kvality a tím, že toto řešení nebude
fungovat. Jedním z důležitých předpokladů pro fungování dvoupodlažního veřejného prostoru
je jeho přirozená návaznost na okolní terén, okolní město. Myslím, že v tomto případě byla
hranice  překročena.  Diplomantka  v  přízemí  vytváří  prostředí,  které  není  městské  a  je
nepříjemné. Městský parter zvedá do úrovně 2. nadzemního podlaží.  Tento parter však na
okolní město nenavazuje a poté, co návštěvník schody vystoupí nahoru, musí jimi opět sejít.
Jinak by situace vypadala, pokud by například přízemí bylo uzavřenou pasáží nebo v úrovni
2.  NP  např.  existovalo  přirozené  mimoúrovňové  křížení  (pro  pěší  i  cyklisty)  přes  ulici
Hladíkova.

2. Architektonické řešení

Koncepce  je  založena  na  vytvoření  monobloku,  který  je  protknut  pasážemi  a  je  výrazně
perforován.  Vzniká  tak  mnoho  poloveřejných  i  soukromých  venkovních  prostorů  různé
kvality a atmosféry.  Zároveň je superblok touto perforací příjemně členěn a získává lidské
měřítko.  Členění  fasády  je  založeno  na  hře  se  čtverci.  Fasáda  je  zde  jakási  kůže,  která
překrývá rozličné  vnitřnosti  domu.  Rozdílná  funkční  náplň  vnitřku  se  navenek  nepropíše.
Tento  názor  plně respektuji.  Jen si  dovolím upozornit,  že  u hobymarketů  a  supermarketů
budou bohužel navržená okna obchodníky nejspíše zaslepena a ztratí tedy svou funkci. Při
takto jednoduchém a jasném řešení objektu mi připadá řešení pěší zóny v úrovni 2.NP zcela
nepatřičně. Marně jsem se snažila najít důvod ke ztvárnění ploch v podobě formální hry s
kruhy.  Architektonický  výraz  mi  navíc  evokuje  devadesátá  léta  minulého  století.  Je
chválihodné, že diplomantka prezentuje také podobu vytvořeného veřejného prostoru, ale v
tomhle případě by méně invence znamenalo více.



3. Funkční a dispoziční řešení

Podzemní podlaží:
V 1.PP a 2.PP se nachází velkokapacitní podzemní garáže pod celým blokem. V navrženém
řešení  vidím  několik  problémů.  Zaprvé  je  takto  řešená  velkoplošná  garáž  nevhodná  pro
bydlení  z  důvodu  pocitu  bezpečnosti.  Druhá  vážnější  připomínka  souvisí  se  zvoleným
konstrukčním systémem a jeho rozponem. Osová vzdálenost sloupů je zvolena jako 7,2 m.
Tento  rozpon je  pro  navržené  uspořádání  zcela  nevhodný.  Neumožňuje  totiž  umístění  tří
parkovacích stání do jednoho pole, ale pouze dvou. Jedno parkovací stání má tak rozměry
3,6x7,2m a svými  plošnými  nároky téměř  dvojnásobně převyšuje  požadavky na  normové
parkovací  stání.  Při  vhodnějším  řešení  konstrukčního  systému  by  bylo  možno  na  danou
plochu umístit téměř dvojnásobek aut. A poslední připomínka je k autovýtahu. Použití výtahu
do garáží je jistě vhodným řešením pro rekonstrukce či garáže s malou kapacitou. Především
ráno a večer v době dopravní špičky se před výtahem bude tvořit fronta aut, pro které není
před výtahem místo a která bude blokovat dopravu. 

Přízemí a 2. nadzemní podlaží:
V těchto dvou podlažích je umístěna nákupní galerie na obchody. Za pozitivní považuji, že
obchody jsou orientované také  do ulice.  Řešení  nákupní  galerie  by navrženým způsobem
špatně  fungovalo.  K  nákupní  galerii  (tedy  k  vnitřní  komunikaci,  po  které  se  pohybují
zákazníci) je přimknuto velké množství obslužných prostor a komunikačních jader. Tím je
výrazně snížena prodejní plocha. „Slepé stěny“ schodišť, skladů atd. zabírají přesně polovinu
obvodu nákupní galerie. 

3. nadzemní podlaží:
V tomto podlaží je umístěna administrativa a výstavní galerie přístupná ze 4.NP. Diplomantka
ukazuje, že dokáže vyřešit  uspořádání kanceláří  jako openspace i jako buňkové. Na první
pohled se zdá, že je v objektu dostatek vertikálních komunikací. Při bližším ohledání je však
zřejmé,  že  naprostá  většina  schodišť  je  určena  pro  bydlení  ve  vyšších  patrech.  3.  NP je
obslouženo pouze třemi schodišti. Z hlediska požární bezpečnosti je to nedostačující a bylo by
vhodné pro únik použít i ostatních schodišť. 

4. nadzemní podlaží:
Obsahuje výstavní galerii a bydlení. Umístění galerie do tak vysokého podlaží je dle mého
názoru poněkud problematické. A to nejen v důvodu, že je pro kolemjdoucí těžko přístupná
(vstup je přes podivně malou předsíňku v 1.  a 2.NP a dále  schodišťovým jádrem,  kolem
kanceláří),  ale  také  kvůli  manipulaci  s  exponáty.  Měl  by  zde  být  přinejmenším nákladní
výtah. 

Bydlení (4.-6.NP):
Bydlení je v objektu rozděleno na sekce orientované vždy kolem schodišťového jádra. Toto
řešení znamená, že je na jeden domovní vstup cca 10 bytů, což je velmi příjemné z hlediska
bezpečnosti, kontroly společných prostor a vytvoření zdravých sousedských vztahů. Příjemné
je také umístění skladů k bytům na patře. Objekt nabízí celou škálu bytů od jednopokojových
až po čtyřpokojové. Dispozice bytů jsou dobře vyřešeny. Drobnou připomínku mám pouze k
řešení  schodišťových jader  formou  „panelákového jádra“.  Tedy schodiště  obíhající  kolem
výtahu. Je to poměrně plošně náročné řešení, které navíc neumožňuje výtvarně si pohrát se
ztvárněním  schodiště.  A  jak  je  z  návrhu  patrné  –  přináší  problémy  z  hlediska  požární
bezpečnosti. Diplomantka musela dle mého názoru dodatečně schodišťový prostor uzavřít tak,
aby mohl fungovat jako chráněná úniková cesta typu A. Tím se v dispozicích objevilo několik
„zbytečných“ dveří. 
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