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Diplomová práca Lucie Ktúčovskej prináša ucelený autorský‘názor na obnovu Kina Hviezda

v Trenčíne. Návrh predstavuje nový princíp zapojenia objektu do urbánnych vzťahov

v centre mesta, čo svedčí o tom, že jeho autorka prešla podrobnou analýzou daného

územia. Zte]to úvodnej etapy práce sú odvodené viaceré důležité závery pre návrhovú

fázu.

V štúdii sú zreteYné viaceré vrstvy uvažovania. Základnou vrstvou, z ktorej vyrastá celý

koncept, je urbanistická rovina. V ne) sa definuje princíp nove] orientácie celého domu

a vytvorenie veľkorysého predpolia v podobe námestia. Toto rozhodnutie je logickou

reakciou na stiesnenú situáciu pred súčasným hlavným vstupom a súvisí aj s potrebou

vytvoriť kapacitnejšie vstupné priestory vo vnútri objektu.

Ďalšou ideovou rovinou návrhu je půdorysná osnova samotného objektu, v ktorej spolu

komunikujú ortogonálny konštrukčný systém původného domu s dispozičným obrazcom

nove) adície. V neposlednom rade je tu ďalšía samostatná vrstva uvažovania dotýkajúca sa

originálnej substancie domu, v ktorej prebehla „očista“ od viacerých dobových nánosov,

čím sa sprítomnili eXistujúce priestory v novom svette.

Autorka ponecháva objekt v mestskom priestore ako solitér, ktorý získava na objeme

.a sebavedomí, zároveií však neprekračuje mierku prostredia a svojou siluetou sa zapája

do obrazu mesta. Námestie ako verejný priestor prispieva k definovaniu nedopovedaných

vzfahov v z)ožitom území. Ústredná os námestia - klesajúca rampa - vytvára

mimoúrovňový prechod k objektu kina, ktorý podchádza dopravnú komunikáciu na

teréne. Rampa predstavuje zároveň inú, komornejšíu kvalitu verejného priestoru. Popri

svojej geometrickej eIegancii vyvoláva rampa, čiastočne ukrytá pod úrovňou terénu,

oprávnenú otázku ako zabezpečiť sociálnu kontrolu tohto koridoru.



V urbanistickom koncepte námestia je otázne aj umiestnenie rampy v centrálnej osÍ

priestoru, čím námestie rozdeľuje na dve častí a zabraňuje verejnosti využiť ho v „plnej

šírke“. Prípadná asymetrizácia polohy rampy by vytvorila priznivé podmienky na

vybudovanie podzemných priestorov námestia pre garážové, alebo mé funkcie. V rámci

diplomovej práce by som očakával reflexiu autorky o alternatívnom umiestnení mestskej

dopravnej komunikácie, ktorá by nebola trasovaná v tesnej blízkosti objektu kina. Takéto

riešenie by logicky umožnilo aj variantné koncipovanie půdorysu námestia a jeho peších

trás.

Práca s paralelnými rovinami, formovanie ortogonálnych plných a prázdnych stien a

materiálový asketizmus svedčía o autorskej kultivovanosti. Priestory a ich proporcie sú

dobre čitaterné a pochopitetné z ortogonálnych výkresov, diplomová práca by však určíte

získala väčšiu presvedčivosť, keby sa v nej objavilo o niečo viac perspektívnych pohľadov

z kľúčových miest objektu. Půdorysné usporiadanie domu má jasnú štruktúru. Veťkú

pozornosť autorka venovala konzultáciám s odborníkmi v oblasti statiky a stavebných

konštrukcií. Vetmi oceňujem fakt, že dispozícia domu je schopná obsiahnuťviaceré

aktivity a scenáre využitia paralelne v jednom čase.

Hodnotenie

Diplomantka vo svoje] práci prináša prehľadný koncept, ktorý sa opiera o vlastné analýzy

daného objektu a jeho šírších vzťahov. Urbanistický rozmet, ktorý je autorským rozšírením

póvodného architektonického zadania, dodáva projektu novú dimenziu. Z celkového

uchopenia projektu je čitaterný rešpekt k mierke okolítej mestskej krajiny.

Prezentácie návrhu je prehl‘adná a má sympatické grafické stvárnenie. Diplomantka vo

svojom projekte preukázala schopnosťindividuálnej práce, pričom dospela kjasnej

autorskej výpovedi. Navrhujem hodnotenie diplomového projektu: A.
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