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í. Územní vazby A 91

' urbanistické řešení navazuje na stávající b|okové schema zástavby a
stávající strukturu u|iční sítě.

. původní vo|ná p|ocha je rozdě|ena osou komunikace u|. Nešverovy na
část zastavěnou kompaktním b|okovým areá|em nově navrŽených
budov a na část parku s původním objektem Terezské brány

. jedná se ojasný koncept, kteý vycházíz charakteru oko|nízástavby

. poněkud prob|ematické se jeví umístění kryté rampy do podzemního
parkingu, kdy krycí zemníva| nad stropem šikmé rampy bude v
podstatě poh|edově a provozně kýt osu vstupu do synagogy z če|ního
poh|edu - viz če|ní poh|ed na výkrese č. 17

. z bočního poh|edu potom také Terezská brána árácí prostorovou
osovou souměrnost a stává se so|iterním prvkem v území, bezvazby
na oko|í.

2. Architektonický koncept A 9í

. architektonické řešení s|eduje z venkovního poh|edu pravoúh|ou
strukturu oko|ní zástavby, a|e vk|ádá do vnitřní části organický tvar
svatyně' odvozený z historických a ideových kontextů.

. tento koncept se promítá i do materiá|ového řešení ce|kové sestavy, kdy
pravoÚh|é objemy mají povrchy z poh|edového betonu nebo
mramorového obk|adu s vizuá|ním odkazem naZed,nářků a v|astní
svatyně je navrŽena jako atypické, v podstatě sochařské, dílo.
Provedenítohoto objektu z ohýbaných ske| umocňuje zák|adní
myš|enku konceptu - kapky vody, jako odkazu k náboŽenským
kontextům.

. celkouý architektonický koncept počítá s rnýrazným jak objemovým, tak
povrchovým diferencován ím jed not| ivých částí objektu.



je otázkou, zda toto řešení ve spojení s pouŽitím vysokého řádu u
okenních a dveřních otvorů nenavozujez venkovních u|ičních poh|edů
pří|iš monumentá|ní pocit.

parková úprava, navazující na Terezskou bránu působí poněkud
formá|ně - pěší osa parku nerespektuje osu Terezské brány. Terénní
v|na nad rampou do podzemního parkování vytváří prostorovou
překáŽku před h|avní fasádou celého areá|u.

3. Funkční a dopravní řešení

funkční a dispoziční řešení je navrŽeno velmi přeh|edně, |ogicky a
provozně bezko|izně.

je oddě|en provoz veřejnosti a v|astní židovské obce - věetně uzavření
nádvorního atria p|nou stěnou od u|ice Lafayettovy'

je otázkou, zda se atrium nestává tímto pouze zásobovacím dvorem,
místo prostoru pro aktivity obce.

je otázkou, zda by neby|o moŽné pouŽít otevřené nájezdové rampy do
podzemního parkování

4. Architektonický detail - veřejný prostor A 90

za1ímavým prvkem návrhu je idea smáčení vnitřních stěn ová|ného
atria ko|em v|astní svatyně stékajícívodou a |emování objektu svatyně
vodní hladinou

vezmeme-|i v úvahu, Že toto řešení by mě|o být permanentní, je
otázkou, jak se bude chovat stá|á h|adina vody na p|oché střeše - zimní
období, si|ný déšt'atd. a jak se bude chovat p|etivo tahokov, které v
re|ativně krátkém čase obroste vodní řasou. Pro informaci uvádím
realizaci sochy ,,Mokný kámen., Pavla opočenského v Kuřimi. Žu|ová
krych|e, stá|e jemně smáčená vodou, má po ěase charakter niko|iv
kamene, a|e ve|ké mechové houby.

detai|y izo|ací a detai|y provedení smáčecího mechanismu působí
poněkud schematicky.
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. Veřejné zpevněné prostranství před h|avním průče|ím s návazností na
parkovou úpravu působí příjemným dojmem'

5. Výsledná prezentace práce A 91

. před|oŽená dip|omní práce je provedena na dostatečně přesvědčivé
grafické úrovni, obsahově vypovídá o ideovém názoru autora a
dostatečně průkazně dokumentuje návrh zadaného řešení.

. průzkumová i návrhová část e|aborátu jasně a srozumite|ně prezentují
záměr autora'

. půdorysy, řezy a poh|edy dostateěně dokumentují prostorové řešení
sk|adby jednot|ivých částí areá|u, příjemným dop|ňkem jsou orientační
schemata na výkresech.

. vizua|izace interierů a exterierů dávají představu o ce|kovém
architektonickém působení návrhu.

Ge|kové hodnocení diplomové práce:

Před|oŽenou dip|omovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji
hodnocení

A91

otázky k obhajobě a připomínky diplomové práci:

S|ovní hodnocení oráce:

Práce je zpracována peč|ivě, návrh je funkční s dobým provozním a
dispozičním řešením. Zámér je prezentován přesvědčivě, v potřebném
rozsahu a na dobré grafické úrovni.

otázky a náměty k obhajobě:

B|íŽe objasněte Váš záměr ce|osk|eněného op|áštění svatyně
synagogy.
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