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Diplomant si své zadání přinesl sám.  Vybral si lokalitu, které chce pomoci tím, že vyjádří svůj 
komplexní názor na utopickou možnost totálního řešení místa. Taková to řešení, návody jsou cenné, 
i kdyby se zrealizovali jen zčásti, nebo byly jen dostatečně nahlas vyřčeny.  
Je-li místo ve městě, které má problém, a jsou jich u nás stovky, řešeno do dispozic, reálnost jejich 
dopadu formou částečné realizace se geometricky zvyšuje. 
Naopak jsem skeptický, má-li se realizovat něco, co není přímým zdrojem zisku, jako zde živá vodní 
plocha. Kterou zde student nově vytvořil, aby centru města dal novou dimenzi obohacením o tento 
významný urbánní prvek. 

 
Diplomant odkrývá zatrubněné rameno řeky Otavy a obnovuje ostrovy. Vzniká veřejné prostranství u 
kostela a průchody na nábřeží. Vše na jedné spojnici pěších a silničních tras. Návaznost na náměstí 
jasně definuje bariéru mezi veřejným a poloveřejným prostorem. Dává tak vzniknout průchodům, 
které jsou pohledově uzavřeny. Objemy za zdí jsou spojeny s řekou, reinterpretují schodišťové věže, 
ty spolu s hlavní objemovou strukturou vytváří brány, tvořící atmosféru místa. 

 
Student Josef Habersberger si vybral k řešení velmi komplikované místo po všech stránkách. 
Obnovuje a k životu přivádí nové říční koryto, které se v tomto místě kdysi nacházelo, doplňuje 
novou zástavbu na značném území, která je velmi a zásadně exponovaná ze všech stran, jako nové 
srdce této části městského prostoru.  
 
Student si je vědom složitosti celého úkolu a proto se nebojí předložit poměrně složitou strukturu, 
která však po delším zkoumání prostor doplňuje přesvědčivě. Vzniká labyrint forem, kde rozdíl mezi 
privátním a veřejným je jakoby setřen, přesto jasně existuje a jedno s druhým zajímavě koexistuje, 
aniž by se jednotlivé zóny navzájem rušily. Rád bych aby student povysvětlil použití pultových střech, 
navíc směřovaných jedním směrem, bez kterých by se návrh dle mého minul. Velkým kladem 
naopak je uzavření náměstí do kompaktní figury s jemnou propustností k novým vodním plochám. 
Návrh je zralou prací dobrého architekta a byl by jistě přínosem pro město. Zachovává si správnou 
míru ideality, patrnou ze všech prací studenta. Půvabná je skulpturalita navrženého řešení 
připomínající strukturu starých měst, stejně tak jako propojení roviny náměstí s kolísající hladinou 
vody.  
 
Navrhuji známku  
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