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Diplomant zpracoval práci na téma

„Rozšíření univerzity v Sankt Gallen“

K zadání diplomové práce a povaze úkolu

Stávající kampus univerzity ve švýcarském St. Gallen nevyhovuje kapacitně. Na jeho rozšíření
v lokalitě Platztor na severu historického jádra města je proto vypsána architektonická soutěž, která
předpokládá vybudování výukových a souvisejících prostor pro cca 3.000 studentů a vyučujících.
Diplomová práce byla zadána ve smyslu této soutěže s možností drobných odchylek od stavebního
programu.

K průběhu práce

Diplomant pracoval na projektu samostatně a odevzdal práci ve stanoveném termínu. Součástí práce
byla i jeho návštěva řešeného místa a obstarání potřebných podkladů.

Komentář k řešení

Diplomant si vybral pro svoji práci velký úkol, charakteristický rozsáhlým stavebním programem a
náročným místem, které má kromě jasného půdorysného vymezení i další významné vlastnosti. Tou
hlavní je velké převýšení podél ulice Magniberg na jeho severovýchodní hraně. Pro předpokládaný
intenzivní pohyb osob mezi oběma částmi kampusu je do budoucna uvažováno vybudování podzemní
dráhy. Její stanice je proto zohledněna v návrhu.

Koncept uspořádání nové zástavby je zřetelný. Jsou navržena dvě navzájem propojená křídla A a B,
po obvodu pozemku sledující jeho hranici a uvnitř vytvářející veřejně přístupné pěší náměstí, spojené
s okolním městem ve třech směrech. Respektována je i návaznost na existující podchody. Otevřené
schodiště spojuje náměstíčko s ulicí Böcklinstrasse ve směru k hlavní části kampusu. Jako součást
venkovního prostoru uvnitř pozemku jsou uvažovány i zelené plochy se skupinami velkých stromů.
Další plochy vegetace vyžadované v zadání soutěže pak nabízí série ustupujících střešních teras,
určených pro pobyt studentů a vyučujících.

Soutěžní stavební program je v návrhu většinou splněn a navíc rozšířen o řadu prostor, věnovaných
zejména mimovýukovým aktivitám studentů. Je rozdělen podle svého charakteru do obou křídel s
odlišným hlavním využitím. Zatím, co severní křídlo A je věnováno převážně výukovým účelům, nabízí
jeho protějšek, křídlo B, zejména požadované prostory pro samostudium, odpočinek a rekreaci
studentů. Křídla jsou ve dvou úrovních jsou navzájem propojena prosklenými mostky nad vnitřním
náměstím.

Obě křídla, zejména křídlo A, výrazně mění jak svoji výšku, tak hloubku podlaží. Proměnlivá hloubka
podlaží vede v některých partiích k rozsáhlým vnitřním plochám bez přímého osvětlení. Ty jsou
v návrhu většinou určeny pro odpovídající využití, někdy ale za cenu funkčních kompromisů. Budova
má celkově velký podíl komunikačních ploch. Toto na první pohled neekonomické.řešení je do jisté
míry obhajitelné větším plošným komfortem pro pobyt studentů.

V křídle A je dominantním útvarem a ikonou návrhu opulentní schodiště, stoupající pod skleněnou
střechou z úrovně náměstí až k aule v nejvyšším podlaží. Obdobně monumentální je i prostor pod
schodištěm, nabídnutý městu jako místo k veřejným výstavám a společenským aktivitám.

Přízemí křídla B přilehlé k St. Jacob-Strasse nabízí řadu prostor, určených studentskému životu. Řada
z nich se ale provozně vztahuje k nitru budovy a nabízí pouze vizuální kontakt s ulicí bez možnosti
vstupu. Významnou část této fasády tvoří bezokenní stěna zázemí jídelny. Ta je navíc rozdělena do
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dvou podlaží, v nichž se zbytečně duplikuje i kuchyňské zázemí. Nejasný je také smysl široké

prosklené chodby, oddělující v obou podlažích prostor jídelny od ulice.

Pro architektonické řešení je výrazná odlišnost fasád. Zatímco uliční prohnuté fasády obou křídel jsou

tvořeny hladkým celoplošným neprůhledným zasklením, jsou jejich rovné fasády v prostoru vnitřního

náměstí výrazně vertikálně členěny masivními pilíři. Jak vnější, tak vnitřní fasády tak násobí

monumentalitu velkých kompaktních hmot budovy a ve výsledku vedou k měřítku stavby, které se

vymyká charakteru okolní zástavby. Bude zajímavé posoudit tento efekt nejen na grafické

dokumentací, ale i na modelu.

Obsah a rozsah práce

V rozsáhlé úvodní eseji se autor zabývá svými dojmy z návštěvy sanktgallenské univerzity a formuluje

svoje představy o optimálním univerzitním prostředí. Tyto zjevně silné dojmy se promítají i do

následného analytického textu. V něm jsou komentovány kvality města s jeho výraznou topografií,

památkami a kulturním životem. Samostatná kapitola je věnována i dopravním souvislostem. Úvahy

doprovází série fotografií, poskytující dobrou informaci o stávajícím charakteru místa.

Obsáhlá průvodní zpráva vyčerpávajícím způsobem popisuje vlastní řešení. Začíná komentářem

k urLariistickým vztahům a přes diskusi hmotového řešení pokračuje k rozbow vytvářeného veřejného

prostoru mezi oběma křídly nové budovy. Následně jsou detailně popsána všechna jejich podlaží a

pro snadnější pochopení provozu celého komplexu je přiloženo i provozní schéma s rozlišením

hlavních funkcí a bilancemi ploch.

Výkresová část je zpracována přehledně a na potřebné grafické úrovni s výjimkou příliš drobného

číslování místností. Uvítal bych také vyznačení řezů v půdorysech (aspoň v malém schématu) a řez

střešními terasami křídla A (rovnoběžně s řezem E-E).

Technická zpráva v potřebném rozsahu komentuje hlavní principy řešení. Je doprovázena

axonometrickými schématy rozložené konstrukce obou křídel budovy a informativními ukázkami řezů

nosnými konstrukcemi.

Architektonícký detail, věnovaný řešení monumentálního vnitřního schodiště, je dostatečně zřejmě

prezentován. Série exteriérových a zejména interiérových vizualizací dokládá zamýšlené

architektonické kvality nové budovy. Je z nich dobře patrný důraz, který autor klade na vytváření

inspirativního a vstřícného prostředí pro všechny její uživatele.

Hodnocení

Janu Koníčkovi se podařilo zvládnout náročný, velký a složitý úkol. Výsledný návrh sice vykazuje

některé nedostatky, jeho celkové řešení ale nepostrádá urbanistickou a architektonickou velkorysost a

expresivnost. Takové kvality ale nemusí nutně vést k autorem vytčenému cíli, kterým má být vytvoření

vstřícného prostředí pro studenty. Přes tyto diskutabilní vlastnosti ale předloženou diplomovou práci

hodnotím jako jasný průkaz autorovy zralosti, potřebné pro získání magisterské kvalifikace.

Práci Jana Koníčka proto 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 31. J. 2020

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