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Student zpracoval návrh na téma

„Ambasáda České republiky — Addis Abeba“

K zadání bakalářské práce a povaze úkolu

Předmětem bakalářské práce byl návrh nových budov zastupitelského úřadu České republiky na
určeném pozemku v hlavním městě Etiopie. Práce byla zadána ve smyslu studentské
architektonické soutěže, vypsané ministerstvem zahraničních věcí České republiky.

K průběhu práce

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

Komentář k řešení

Návrh charakterizuje zřetelné členění pozemku na funkčně odlišené části. Nová příčná ulička
rozděluje stavební parcelu a vyčleňuje objekt pro ubytování místních pracovníků mimo uzavřený
a oplocený pozemek, sloužící úřadu, rezidenci a bydlení českých zaměstnanců. Toto doporučené
členění je podle vypisovatele soutěže potřebnou reakcí na dané sociální a bezpečnostní
podmínky. Ulice na jižní straně pozemku, doporučená soutěžním zadáním jako příjezdová
komunikace, je rozšířena do veřejného prostoru, tvořeného zpevněnou plochou a stíněného
stromy. Zde je umístěno i drobné parkoviště pro návštěvníky a odsud je možno vstoupit do
konzulátu a hlavní branou do vstupního dvora ambasády.

Situační výkres se zákresem přízemí jednotlivých budov dává potřebnou informaci o provozních
vztazích v celém komplexu. Ty jsou řešeny svědomitě a úspěšně. Jádrem souboru ambasády je
vnitřní dvůr, umožňující potřebný předjezd diplomatických vozidel při oficiálních návštěvách a
společenských akcích. Sem směřují i vstupy do obou hlavních budov — úřadu a rezidence.

Nezastavěná plocha pozemku je ze značné části využita pro komunikace, terasy, sportoviště a
podobné zpevněné plochy. Zelené plochy jsou navrženy v blízkosti obytných budov, úřadu a
rezidence velvyslance. Detailní charakter zahradních úprav není ze situace jasný. Podle
axonometrie zahrady a vizualizací jde pravděpodobně o obdobu anglického parku s vysokými
stromy v trávníku. Z doložených fotografií stavu místa a jeho okolí je možno usuzovat, že tato
koncepce je dendrologicky reálná.

V oplocené části areálu jsou dvě zahrady. Velká reprezentativní zahrada na jihovýchodě
pozemku slouží rezidenci a úřadu. Kromě zelených ploch nabízí i rozsáhlé terasy pro
společenské využití. V návaznosti na hlavní společenský sál úřadu je navržena i krytá zahradní
kolonáda a vodní plocha. Od této zahrady je budovou úřadu a zdí oddělena pobytová zahrada
českého personálu ambasády. Do ní se otvírá bytový dům pro zaměstnance. Ve své západní
části nabízí sportovní hřiště, venkovní bazén a kout pro hry dětí a grilování.

Komplex ambasády tvoří pět hmot, věnovaných jednotlivým funkcím podle požadavků soutěžního
zadání.

Objekt úřadu je uspořádán vcelku logicky. V jeho přízemí jsou soustředěny všechny jednací
místnosti a společenský provoz. Je tu odlišen standardní vstup přes bezpečnostní zádveří a
druhý, velkorysý vstup pro společenské akce. Dvě další podlaží obsahují kancelářské části,
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členěné na jednotlivé úseky dle zadání soutěže. Překvapujícím luxusem pak je velká střešní

terasa ve 3.NP, přístupná pouze přes úsek C.

Samostatný konzulární objekt, přístupný pro návštěvníky přímo z veřejného prostoru a pro

zaměstnance přes kryté venkovní atrium je řešen s důrazem na bezpečný provoz. Jeho úzké

vstupní dveře kontrastují s blízkou dominantní bránou vjezdu do vstupního dvora ambasády.

Výsledný charakter architektonického řešení je popsatelný jako soustava relativně drobných hmot

v dominantní zeleni. S výjimkou třípodlažního úřadu nepřesahuje jejich výška dvě podlaží. Spolu

s navazujícími výraznými zahradními zdmi a drobnou architekturou ve stejném materiálovém a

barevném provedení vytvářejí jednolitý organismus. Jeho výraz je klidný a zdrženlivý.

Objekt rezidence důsledně odděluje soukromý život rodiny velvyslance od drobné reprezentativní

části, přecházející do zahradní terasy.

Bydlení českých zaměstnanců ambasády je navrženo ve formě osmi různě velkých

dvoupodlažních jednotek, uspořádaných v řadě. Některé dispozice, zejména nejmenších bytů,

trpí nedostatkem velikosti obývacích pokojů, jiné jsou drobně disproporční nebo provozně

komplikované. Všechny ale nabízejí zřetelnou obytnou kvalitu, posílenou ještě soukromými

zahrádkami na severní straně.

Jednopodlažní objekt ubytování místních pracovníků je řešen jednoduše a příjemně. Jeden z jeho

čtyř malých bytů ale nemá žádné okno. Předpokládám, že jde jen o snadno napravitelné

přehlédnutí.

Komentář k obsahu a rozsahu odevzdaného elaborátu

Práci uvádí podrobné seznámení s řešenou lokalitou, zahrnující základní informace o městě a

jeho klimatu. Ze situačního výkresu a doplňujících schémat je zřejmé řešení automobilového

obsluhy ambasády.

Průvodní zpráva dostatečně objasňuje základní koncepční a provozní aspekty návrhu. Technická

zpráva je stručná, poskytuje ale potřebné základní informace.

Jako architektonický detail je nabídnuto řešení charakteristického okenního otvoru. Je založen na

orámování hlubokým prvkem z masivního plechu. Tento prvek sice může napomáhat stínění

oken v jižní a severní fasádě, je ale málo účinný při východní a západní orientaci. Jeho význam je

tak spíš formální a měl by být doprovázen i vnější pohyblivou žaluzií.

Exteriérové i interiérové vizualizace dokládají zamýšlenou klidnou atmosféru budov, otvírajících

se do chráněné zeleně oplocené zahrady.

Hodnocení

Na předložené práci oceňuji její celkovou vyrovnanost a kultivovanost. Pro život české komunity a

reprezentaci českého státu v Addis Abebě nabízí civilní a příjemné prostředí bez zbytečných

excesů. Práci Luboše Kořínka přijímám jako důkaz jeho zralosti, potřebné pro dosažení

bakalářské kvalifikace. Vzhledem k její shora uvedené kvalitě navrhuji pro ni hodnocení známkou

B — výborně mínus

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

V Liberci 14. května 2019

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