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Cíle + Zadání
Tématem diplomové práce je revize urbánní
struktury města Mostu zpracovaná ve 3
měřítkových úrovních:
- celek města
- čtvrť
- lokalita
Jedná se v podstatě o vytvoření prostorové strategie
rozvoje města a její rozvedení na výše uvedená 3
měřítka městské struktury.
Přitom bylo nutné vzít do úvahy hned několik
problémových rovin, které úlohu značně komplikují
a jsou přitom charakteristické pro město Most.
Prvním klíčovým strategickým problémem je fakt,
že město stojí před otázkou jak redefinovat svoji
hospodářskou základnu. Historicky výhodná
dopravní poloha i zemědělské zázemí již nejsou
platné a minulostí je i prosperita plynoucí
z intenzivní těžební činnosti.
S fenoménem hospodářského útlumu souvisí i
narůstající
sociální
problémy:
vysoká
nezaměstnanost i kriminalita, nízká úroveň
vzdělanosti, vysoká míra ohrožení obyvatel
sestupem do pásma příjmové chudoby.
Velkým problémem je rovněž nízký společenský
status, který obyvatelé přikládají identifikaci s
domovským městem.
Značnou - byť možná pro mnohé latentní překážkou v rozvoji města je i jeho sídlištní
struktura. Ta jednak postrádá hlubší historické
kořeny i jasnou orientaci a návodnost pro úžívání,
správu i investiční politiku v prostředí.

Analytická část
Analytická část je relativně obsažná, ale údaje jsou
vhodně vizualizovány a převedeny do živých,
srozumitelných schemat. Jedná se, spolu se
soustředěnějšími analýzami, které jsou součástí kapitol
v jednotlivých měřítkových úrovních město-čtvrťlokalita, o průkaz velmi dobré schopnosti číst a
interpretovat přehledným způsobem komplikovanou
společenskou realitu.

Referenční studie
Rozsáhlý referenční materiál je přehledně uspořádán i
prezentován a a zároveň zdařile uveden do kontextu
celé DP.
Návrhová část - Město
Návrh stanoví realistické strategické cíle, či lépe
řečeno, jejich prostorovou interpretaci (město čitelné a
stabilní – město (ne)tradičních rekreačních aktivit –
město s rezidenční konkurenceschopností), které
následně rozpracovává v jednotlivých měřítkových
úrovních a přiřazuje k nim nástroje přiměřené situaci.
Ústředním dilematem, se kterým bylo nutné se
vypořádat na všech měřítkových úrovních je otázka,
jak zpevňovat strukturu při minimalizaci dostaveb a
zásahů.
Návrhová část - Čtvrť
Za hlavní nástroj dosažení stabilnější prostorové
struktury byla zvolena reorganizace uliční sítě a
přesnější vymezení několika veřejných prostor,
z nichž některé působí jako základních identifikační
obrazy čtvrti jako celku (park, čelo do ulice
Moskevská), jiné podporují identitu jednotlivých
lokalit. I zde se volené nástroje jeví adekvátně. Jsou
dostatečně zřetelné, přitom však nevyvolávají
přehnané investiční nároky v porovnání s dosaženým
efektem.
Návrhová část - Lokalita
Poslední měřítkovou úrovní, se kterou návrh pracuje,
je lokalita. Zde návrh popisuje dílčí stavební počiny
sledující jak zpevnění prostorové struktury na nejnižší
úrovni veřejných prostranství, tak další strategické cíle
(typologickou diversifikaci, funkční mix, snížení
potravinové závislosti a rozšíření volnočasových
aktivit i rekreačního potenciálu volných zelených
ploch).

Formální aspekty práce
Po formální stránce je práci možno hodnotit jako
vynikající. Graficky jasným a srozumitelným
přitom však jednotným jazykem jsou v práci
demostrovány
výrazně
odlišné
fenomény.
Doprovodné texty jsou stručné, ale výstižné. Práce
prokazuje v tomto smyslu výjmečnou grafickou
erudici, schopnost vyjadřovat se o odborných
tématech a převádět složitou problematiku na
uchopitelné celky.
Závěr
Diplomová práce si klade vyjímečně náročný cíl:
naznačit možné budoucí přístupy k strategickému

rozvoji města Mostu a převést je do jazyka jeho
prostorové struktury. Těžištěm práce přitom neleží
pouze v nalezení konkrétních řešení, ale spíše ve
schopnosti zvolit na základě relevantní analýzy
vhodnou sadu nástrojů, jak uvedenému cíly dospět.
Jedná se tedy nejen o konkrétní návrh ale současně
i o hledání relevantní metodologie přístupu
k takovémuto typu úlohy. Je zřejmé, že řešení výše
naznačených otázek zdaleka neleží pouze v rovině
prostorové
či
urbanisticko-architektonické.
Pravděpodobně více, než u jiných úloh, zde
významnou roli hrají okolnosti majetko-právní,
socio-demografické, ekonomické atd. Postihnout
problematiku v celé její šíři zdaleka přesahuje
možnosti DP. Při volbě jednotlivých nástrojů i
jejich aplikaci, bylo tudíž nutné uvážlivě pracovat
s mírou abstrakce všech uvažovaných zásahů i
nástrojů. Na jedné straně přitom číhalo uskalí
zabřednutí do problematiky, jejíž řešení přesahuje
odborné pole architekta, současně však bylo nutné
vzít tyto významné fenomény do úvahy, aby práce
nevyznívala naivně. Na straně druhé bylo nutné
udržet přijatelnou míru konkrétnosti zvolených
nástrojů a jejich aplikace. Co je možné na práci
skutečně vyzdvihnout a ocenit je právě schopnost
pracovat se složitými společenskými fenomény,
schopnost
vidět je v jejich prostorových
souvislostech a vzájemných vazbách. V tomto
smyslu
prokázala
diplomantka
vynikající
profesionální schopnosti i znalosti i nemalou píli a
houževnatosti a tím prokázala požadované
předpoklady pro práci v oboru.

Projekt hodnotíme stupněm A – výborně.

V Praze dne 06. 06. 2014
doc. Ing. arch. Michal Kohout
Ing. arch. David Tichý, Ph.D.

