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Diplomant zpracoval práci na téma

„Revitalizace areálu bývalé Mayerovy továrny ve Dvoře Králové nad Labem“

K zadání diplomové práce a povaze úkolu

Záměr přestavby někdejší továrny, která je dnes v majetku města, je veden mimo jiné
snahou přilákat do centra Dvora Králové návštěvníky, kteří jinak po prohlídce místní
populární zoologické zahrady ležící na okraji města odjíždějí, aniž by vlastní město
navštívili. Přestavěná továrna tak má být nejen přínosem pro obyvatele města, ale i
magnetem, přinášejícím jeho oživení. Zadání práce mělo za cíl prověřit možnosti místa ve
smyslu vypsané architektonické soutěže s možnosti odchylek od soutěžního stavebního
programu.

K průběhu práce

Diplomant pracoval na projektu samostatně a odevzdal práci ve stanoveném termínu.

Komentář k řešení

Areál bývalé Mayerovy textilní továrny prodělal první významnou změnu již ve 30. létech
minulého století, kdy byla jeho výrobní funkce nahrazena výstavním využitím a následně
sloužil jako městská tržnice. Navzdory řadě často architektonicky nehodnotných zásahů
do tohoto souboru staveb zůstalo naštěstí hlavní křídlo továrny se svojí výraznou fasádou
do Fügnerovy ulice zachováno a je dnes nejhodnotnějším objektem v řešeném území.

Diplomant kriticky zhodnotil danou stavební strukturu a rozhodl se pro radikální zásah
s rozsáhlými demolicemi, otvírajícími místo novým objektům. Umístěním požadované
kapacity parkovacích míst do třípodlažní podzemní garáže si otevřel prostor pro možné
velkorysé zacházení s řešeným komplexem provozních náplní. Svůj život si ale neulehčil.
Soutěžní program rozšířil o obnovenou funkci městské tržnice a součástí řešení bylo i
přemístění městské knihovny z problematických prostor u Tylovy ulice do posledního
podlaží továrny.

Pro předložený návrh je charakteristické členěni provozu do tří paralelních části,
přístupných ze společné vstupní zóny. Od této koncepce je očekáváno posíleni
neformální atmosféry celého komplexu.
Ustřední pozici v ní má průchozí tržnice, otevřená na druhém konci do malého
náměstíčka s restaurací.
Blok obou sálů je umístěn v nové části objektu, v klidné poloze uvnitř bloku a má tak
dobré předpoklady pro vhodné konstrukční i akustické řešeni.
Zábavní a naučné části jsou věnována dvě dolní podlaží hlavního křídla bývalé továrny
s jejím elegantním železobetonovým skeletem. Je z venku i zevnitř jasně viditelná a
snadno dostupná a má předpoklady k tornu, aby přitáhla návštěvníky města.
Městské knihovně je pak věnováno poslední podlaží této části stavby. Její klidná poloha je
ovšem zaplacena poněkud obtížnější dostupnosti.
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Poněkud nedefinováno zůstává využití střechy hlavního křídla budovy, nabizejíci
zajímavé výhledy na město.

Hmotová podstata revitalizované továrny zůstává i v návrhu podřízena původní hierarchii
soustavy průmyslových budov. Nové části na ni navazují víceméně ad hoc aniž by
nevhodně konkurovaly dominantnímu třípodlažnímu křídlu bývalé textilky.

Introvertně pojaté budově odpovídají í většinou slepé fasády nových částí stavby. Jsou
v kontrastu k historické severní fasádě původní továrny a zřetelně odlišuji nové části
komplexu od zbytků původní stavby. Výsledný monumentální efekt je posílen obkladem
křídla společenských sálů. To všechno vede ke zřetelné odlišnosti revitalizované továrny
od okolní městské zástavby. Tento efekt pokládám za logický a pravděpodobně i za
žádoucí. Měl by napomoci orientaci návštěvníků města a posílit signální působeni nově
upravené stavby.

Řada navržených vnitřních prostor využívá nostalgické elegance bývalého industriálního
objektu a nepostrádá velkorysost. To se týká zejména zábavně naučného centra. Jiné ale
působí na vizualizacích rozpačitě, například tržnice nebo knihovna. Její pět metrů vysoké
regály na knihy ve volném výběru jsou neprakUcké stejně jako jejich přisazení k okenní
fasádě. Skupinka čtenářských míst v průchodu podél stěny kanceláři v hloubce dispozice
nedává příliš smysl.

K mé velké lítosti nenacházím mezi interiérovými vizualizacemi žádné záběry z oblasti
společenských sálů. Tato část dokumentace působí obecně spíš schematicky a
nevyužívá prostorového potenciálu návrhu k dostatečně silné informaci o kvalitách
prostředí budovy.

Rozsah odevzdaného elaborátu naplňuje požadavky zadání práce. Moje výhrady se týkají
zejména celkově nevyrovnané úrovně dokumentace hodnocené diplomové práce, která je
místy schématická. Prakticky ve všech řezech jsou zakresleny nedostatečné tloušťky
střešních konstrukci, textové části jsou ve skromném rozsahu.

Hodnoceni

Navržená přestavba Mayerovy továrny je ve své koncepční podstatě dobře použitelná.
Chybí jí ale v některých ohledech detailnější dopracováni a zřetelnější prezentace. Přesto
jsem přesvědčen, že se Kryštofu Hlaváčovi podařilo zadaný úkol zvládnout. Předloženou
diplomovou práci hodnotím proto jako průkaz autorovy zralosti, potřebné pro získání
magisterské kvalifikace. Práci přijímám k obhajobě a navrhuji pro ni klasifikaci známkou

C — velmi dobře

Dle mého názoru nedošlo v posuzované práci k úmyslnému neoprávněnému užití díla jiné
osoby.

V Liberci 6. 6. 2021

prof.ing.arch.akad.arch. Jiří Suchomel
vedoucí diplomové práce
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