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Urbanistické řešení společenského centra

obytného souboru Brno _ Lesná

t' Širsi územní vazby, idea řešení
Jsou dokumentovány širší vztahy Území vzhledem k městu, historie Území a další
rozbory územi, chybí rozbor dopravy v měřítku řešeného území - zvláště s ohledem
na koncepci, která se dále zabývá zklidněním dopravy v oblasti. Problémový výkres
jako výstup analytické částije jen velmi schematický.

2. Urbanistický koncept

Koncepce řešení, kterou autorka popisuje i v textové části' hovoří o úpravě
organizace pěší dopravy, vytvoření výraznějších pěších prostranství pro
shromaŽd'ování, zklidnění dopravy''zónami 30''.
Byly stanoveny objekty určené k asanaci a navrŽeny nové stavební zásahy v území'
Mezi ně patří nová výstavba objektu s vyhlídkou v poloze dnešní podejny koberců
vedle oC Albert, nový objekt s radnicí MČ na nároži vedle polikliniky. Čast jiŽně od
okruŽní je řešena poměrně konzervativně, je zachována čerpací stanice PHM před
objektem Automedia, určeným k rekonstrukci.
Při křiŽovatce s tř. Generála Píky a při křiŽovatce se Seifertovou - tedy při obou
okrajích Území je navrŽeno bydlení.
Kladně hodnotím přímé pěší propojení obsluŽné komunikace v jižní části na vlakovou
zastávku (i kdyŽ způsob napojení přístupového schodiště by patrně bylo třeba upravit
z bezpečnostních důvodů)'



Zástavba území je doplněna novými solitérními objekty o výšce do 4 n.p.,
umist'ovanýmijako doplnění stávající situace. Koncepce je prezentována v situačních
výkresech, dopravního řešení však neobsahuje zatřídění komunikací, není z něj nijak
patrné citované zklidnění dopravy. Zpracované řezy dokumentují spíše provozní
schéma budov neŽ urbanistické vazby, koncepce je dobře patrná z nadhledových
perspektiv, návrh vysvětlují i dílčí perspektivní zákresy.

3. Provozní a funkční řešení

Je zřejmé z výkresů funkčního vyuŽití, výkresu schematických dispozic'
Administrativní objekt s radnicí MČ Brno - sever je situován a V sousedství polikliniky.
Čiste bydlení je na okrajích území umist'ováno v oblastech pom ěrně zatíŽen1iórr
hlukem a prašností, je odděleno jen úzkým pásem zeleně, diskutabilní je
dostatečnost klidového zázemí těchto staveb. (Dispozice objektů nenaznačuje řešení
dopadu hlukové zátěže na chráněné prostory těchto objektů.)
Potřeba parkování v ÚzemÍ je řešena jednak parkovacími objekty, jednak parkovišti
na terénu.
NavrŽený objekt s vyhlídkou dobře vyuŽivá výlučné polohy severní části území a
současně zabezpečuje část parkovacích kapacit.

4' Urbanistické řešenív detailu

Urbanistický detail řeší část předprostoru polikliniky, je však obtíŽné jej dle výkresu
identifikovat.

5' Výsledná prezentace práce

Je patrná snaha respektovat stávající podobu území a maximálně vyuŽít stávající
stavby, návrh proto řeší jen dílčí intervence v území, ke škodě celistvosti návrhu.
Kladně hodnotím snahu doplnit stávající kompozici území.
Grafická Úprava, celková adjustace a přehlednost grafických příloh diplomové práce
není v někteých aspektech dotaŽena (chybějící legendy, označení průhledových
perspektiv apod.).
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