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Diplomant zpracoval návrh na téma 

„Jičín - západní okraj historického jádra města“

K zadání diplomové práce a povaze úkolu

Diplomant využil  možnosti  volby vlastního tématu diplomové práce.  Jako úkol  si  vzal 
návrh  nového  uspořádání  západního  okraje  historického  jádra  města,  tvořeného  v 
současnosti heterogenní, z velké části nekvalitní zástavbou. Cílem práce bylo předložit 
koncepci  možného  budoucího  využití  a  zastavění  tohoto  území,  odrážející  vztahy 
k významným budovám historického jádra, zejména k Jezuitské koleji a zprostředkující 
přechod města k řece Cidlině. Zvolené území bylo vymezeno ulicemi Kollárova, Boženy 
Němcové, Na Hrádku, Ruská a tokem řeky Cidliny.

K průběhu práce

Diplomant pracoval  na projektu samostatně a odevzdal práci ve stanoveném termínu. 
Součástí návrhu bylo i získání potřebných doplňujících informací.

Komentář k     řešení

Dotčené území vyplňuje prostor mezi řekou Cidlinou a historickým jádrem Jičína. Jeho 
dnešní stav je nevalný jak z  městotvorného hlediska, tak po stránce kvality existující 
stavební substance. Roztříštěná zástavba většinou jedno- až dvoupodlažními objekty je 
výsledkem dlouhodobého zanedbávání a neurčitosti využití. Svoji roli zde možná sehrála 
i nižší bonita pozemků, daná blízkostí vodního toku a rizikem možných záplav. 

Pro průběh práce bylo charakteristické dlouhé hledání konceptu řešení. Autor se zejména 
snažil  nově  definovat  uliční  prostory  okruhu  po  obvodu  historického  jádra  a  vytvořit 
přechod  mezi  ním  a  zeleným  pásmem podél  řeky.  K dosažení  tohoto  cíle  postupně 
zpracoval  řadu pracovních  modelů,  na  kterých zkoumal  funkční,  provozní  a  hmotové 
vztahy.

Vlastní návrh je jednoduchý a přehledný. Pracuje hlavně se zcela či zčásti uzavřenými 
městskými  bloky  nízkopodlažní  bytové  zástavby.  Kultivuje  i  krajinu  po obou stranách 
Cidliny,  i  když  využití  území  na odvrácené straně jejího  toku není  zatím v některých 
místech jasně definováno. V severní části řešeného místa citlivě rozvíjí potřeby existující 
školy, sportovního areálu a navazující občanské vybavenosti.

Navržená  obytná  zástavba  nabízí  díky  svému měřítku  a  struktuře  příjemné prostředí 
s veškerým potřebným zázemím. Západní hrana obytných bloků není úplně kompaktní a 
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umožňuje  tak  otevření  s výhledy  k řece.  Její  linie  ale  dostatečně  zřetelně  vymezuje 
rozhraní mezi polosoukromým prostředím dvorů a veřejnou zelení podél řeky.

Zodpovědně  je  řešeno  i  parkování  aut  jak  pro  rezidenty,  tak  pro  návštěvníky  centra 
města. Těm jsou nabízeny nové prostory v podzemí mezi rekonstruovanou hradební zdí 
v ulici Na Hrádku a Jezuitskou kolejí.

Obsah a rozsah odevzdaného elaborátu

Mimořádně obsáhlá  úvodní  partie  přináší  zevrubné informace o historii  Jičína  a jeho 
urbanistickém vývoji.  Najdeme zde detailní  ortofotomapy i  dopravní  schémata  celého 
města  a  jeho  centrální  části.   Soustava  leteckých  snímků,  historických  map, 
schwarzplánu,  výkresu  zpevněných  ploch,  rozboru  rozmístění  stávajících  služeb, 
městské vybavenosti a památkově chráněných objektů svědčí o autorově systematickém 
přístupu  a  snaze  pochopit  všechny  souvislosti,  týkající  se  řešeného  místa.  V něm 
identifikuje  řadu  zajímavých  míst  a  budov,  tvořících  výchozí  body  pro  vlastní  návrh. 
Definuje problémy a rizika a upozorňuje také na výhody území a potenciál jeho rozvoje.

Práce  je  doložena  všemi  potřebnými  výkresy  včetně  detailů  využití  a  úprav  parteru, 
urbanistických řezů a ilustrativní architektonické dokumentace vybraných nových budov. 
Průvodní a technická zpráva podává všechny potřebné informace.

Moje drobná výhrada se týká absence vizualizací navrhovaného městského prostředí 
z horizontu chodce – všechny přiložené hmotové perspektivy jsou provedeny z nadhledu.

Hodnocení

Práce,  svojí  podstatou urbanistického charakteru  je  dovedena do detailnosti  hraničící 
s architektonickým  návrhem.  Je  zpracována  solidně  a  zodpovědně,  bez  jakýchkoliv 
excesů. Ohled na jedinečné historické, urbanistické a architektonické kvality Jičína takový 
přístup zdůvodňuje. Nejsem si ale jist, zda ho i nezbytně vyžaduje. 

Jan  Jirásko  předkládá  obsáhlé  dílo,  které  má  všechny  kvality,  očekávané  při  řešení 
obdobných úkolů. Svou diplomovou prací dle mého úsudku prokazuje zralost potřebnou 
pro absolvování magisterského studia. Jeho práci proto přijímám k obhajobě a navrhuji 
pro ni hodnocení známkou

B - výborně minus

V Liberci 20. 1. 2014

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