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t' Širsi územní vazby, idea řešení
Vstupní část studie je zpracována jasně a poměrně podrobně, komentuje jak širší
vztahy v území, historii lokality a vstupní údaje o Území, zpracované graficky kvalitně,
přehledně a s dobrou vypovídací hodnotou'
Studie zahrnuje veškeré rozbory, potřebné pro navrŽení vhodné koncepce v souladu
se zadáním práce.

2. Urbanistický koncept

Koncepce návrhu vychází ze stávajÍcího stavu území, zahrnující řadu hodnotných
objektů a funkční systém obsluhy. Řešení proto na stávající systém navazuje á
vyhledává moŽnosti dotvoření Území. Původní systém dopravní obsluhy území je
koncepčně zachován.
Je předpokládána asanace části staveb - zejména v jihozápadní části Území a při
jiŽním okraji ulice okruŽní, část původních objektů je navržena ke změně vyuŽití -
např. objekt východně od NC Albert, objekt Automedia.

NavrŽené doplnění zástavby a dotvoření koncepce se týká ve větší míře území jiŽně
od okruŽní, v severní částije řešeno umístění administrativního objektu v sousedství
polikliniky a náhrada objektu prodejny koberců v sousedství NC Albert. Nové objekty
v severní části reflektují pravoúhlou síť zástavby,v JiŽní části jsou spíše naznačeny
polouzavřené formy zástavby, zavádějící do kompozice území další prvky' Nové



zásahy se zde koncentrují podél okruŽní a pokračují dále směrem ke křiŽovatce se
Seifertovou a Merhautovou ulicí.
Výšková hladina zástavby je u nových staveb navrŽena 3 až 6 nadzemních podlaŽí,
přičemŽ nejvyšší stavby jsou situovány v jiŽní části Území - bytové domy
Koncepce je prezentována V situačních výkresech včetně dopravního řešení
dostatečně jasně, jsou zpracovány detailní řezy Územím. Je doloŽena nadhledová
perpektiva i nadhledové zákresy do fotografií, dílčí perspektivní zákresy dobře
dokumentující celkové vyznění návrhu.

3. Provozní a funkční řešení

Je patrné zqména z výkresu funkčního členění a výkresů návaznosti objektů na okolí
- dispozice, kde je konkretizována funkční náplň jednotlivých staveb.
Nejeví se příliš logické umist'ování prostor pro bydlení co nejblíŽe křiŽovatkám -
solitérní objety v jiŽní části se nacházejí blíže křižovatkovému prostoru neŽ stávající
zástavba na protilehlé straně Seifertovy. PoblíŽ křiŽovatky s ul. Generála Píky je
situován objekt s bydlením, kde je snaha řešit ochranu vnitřního prostředí
pavlačovým uspořádán ím'
Návrh umisťuje podstatnou část potřebných parkovacích kapacit do parkovacích
99'ů nebo objektů, k tomu využívá i rekonstruované původní objekty.
Původní objekt Automedia, určený k rekonstrukci, je věnován zčásti komerčnímu
využití, zčásti parkování ' PoblíŽ nějje umístěn nový objekt s vybaveností,
orientovaný do vnitřního nádvoří, které jeho polouzavřená kompozice vytváří.
Diskutabilní může být jeho výraz vůči okruŽní, způsob obsluhy pronajímatelných
jednotek (patrně pouze z nádvoří),.byt zázemíje orientováno na opačnou stranu.
Administrativní objekt s radnicí MČ Brno - Sever je situován do nároŽí v sousedství
polikliniky v dobře dostupné poloze.

4. Urbanistické řešení v detailu

Urbanistické detaily obsahují dílčí výřezy ploch V řešeném území, jsou řešeny
poměrně schematicky a nepodávají informaci o nějakém celistvém Území'

5. Výsledná prezentace práce

Koncepce řešení zavádí kompozice území zejména v jiŽní části území polouzavřené
formy zástavby, pracuje i se solitérními objekty. Kompozice řešeníjako celek vyznívá
ne zcela sourodým způsobem. Je patrná snaha posílit a dotvořit zejménajiŽní část a
vytvořit nové těŽiště území.
Grafická úprava, celková adjustace a přehlednost grafických příloh diplomové práce
je na velmi dobré úrovni. Textová část se omezuje na velmi stručný popis 
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výkresu, bez podrobnějšího výkladu koncepce a není dostatečná.
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