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Zadání diplomové práce 
Předmětem diplomové práce je návrh areálu Ambasády České republiky v hlavním městě 
Etiopie, Addis Abebě. Na zadaný pozemek je potřeba navrhnout zastupitelský úřad 
s reprezentačními prostory, konzulární a vízový objekt, rezidence velvyslance, bytový dům 
pracovníků ZÚ i ubytování pro místní síly. Vše v kontextu zahrady a dané lokality. Práce je 
vypsána ve smyslu probíhající studentské architektonické soutěže. 

 
Komentář k řešení 
V úvodní analytické části diplomantka všechny podstatné reálie věnované Etiopii, Addis Abebě 
a nejbližšímu okolí stavby, zmiňuje podstatné klimatické skutečnosti pro návrh: vysoká 
nadmořská výška na úpatí hor 2300 m.n.m., roční průměrná teplota 16,5°C, v podstatě během 
celého roku, v období dešťů květen- září úhrny srážek 3-5 krát vyšší než u nás, poloha 9°s.š., 
slunce o 40°výše než v ČR. 
 
Rešerše inspirací zahrnuje stavby různého určení, mezi principy najdeme vnitřní átrim s vodním 
prvkem (Alhambra), propojení interiéru s exteriérem (ZÚ Mnichov, Pleskot), práce se zelení (ZÚ 
Tbilisi, Bočan), práce s vodou a dlažbou (Plaza de Espaňa, Sevilla). 
 
Diplomantka představuje koncept práce jednoduchou skicou domů shromážděných kolem 
čtvercového atria a propojených v parteru pergolou. Skica říká vše podstatné, všechny další 
prvky, kterými autorka postupně projekt doplňuje- kruhové átrium, materiálové kombinace 
pergoly už koncept spíše rozmělňují.  
 
Základní urbanistický princip areálu je výborný- kompaktní forma tvořená jednotlivými domy, 
centrální átrium, propojení pergolou, umístění, které zároveň vymezuje jednotlivé části zahrad- 
reprezentativní navazující na repre prostory Zastupitelského úřadu, privátní zahradu rezidence 
velvyslance a zahradu bytového domu. 
Pro autorku je škoda, že tento koncept objevila poměrně pozdě a další výsledek práce je 



nedostatkem času částečně poznamenán. 
Umístění domů a jejich provozní vazby jsou v pořádku, Zastupitelský úřad má dostatečně 
dimenzovanou zpevněnou plochu s předjezdem, rovněž reprezentační část zahrady je největší 
zahradní plocha ve vazbě na repre prostory v parteru. Konzulární objekt v parteru má přímý 
kontakt se ZÚ a přímý vchod z ulice, za vhodnou považuji pozici technického a zásobovacího 
dvora se samostatným vjezdem, čtvercové átrium uzavírají rezidence velvyslance a bytový dům 
zaměstnanců, jejich vazby a napojení na zahradu je bezkolizní. 
Rovněž půdorysné řešení jednotlivých domů nevykazuje žádné podstatné problémy. 
 
Architektonická artikulace areálu není na úrovni konceptu, hmotového a půdorysného řešení. 
Řešení átria s kruhovým vloženým prvkem vyznívá na vizualizaci rozpačitě a materiálově 
nevěrohodně, střízlivým fasádám neprospívá obložením části parteru kamenným obkladem, 
slabá je i úroveň interiérové představy. Předložené vizualizace projektu vyloženě škodí, 
přičítám to vlivu nedostatečné časové rezervy. 
 
Konstrukční část práce a řešení TZB je konzultované a dokumetované výkresově a textově.  
  
 
Hodnocení 
Práci diplomantky Johany Vrbacké přijímám k obhajobě, oceňuji výborný koncept práce i 
urbanistické řešení, vzhledem k připomínkám architektonické interpretace hodnotím 
 
 

C- velmi dobře 

 
 

V Liberci, 1.6. 2019 doc. Ing. arch. Jiří Buček 
 vedoucí diplomové práce         
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 



  

 
 
 
 
  
 

 

 
  


