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Urbanistické řešení společenského centra

obytného souboru Brno _ Lesná

t. Širsi územní vazby, idea řešení

Úvod do problematiky území je řešen přehledně, koncepce dobudování městského
centra, respektive centra okolního území, je jasná. Je zmíněna historie Území,
původní koncept, student se zabýval průzkumy a rozbory územi v odpovídající míře.
Nesprávně jsou uvedeny některé dílčí skutečnosti - ve výkresové části není uveden
aktuálně platný ÚPmB, jak je uváděno, řešené Územíje v k.ú. Lesná, nikoli k.ú.Brno -
sever .

Je kladen dŮraz na potenciál dopravního uzlu a potřebu dořešení dopravních vazeb v
území, coŽ je logické a v souladu se zadáním.

2' Urbanistický koncept

Návrh řešeníje jasný, je patrná snaha navázat na původní koncepci území. Návrh se
snaŽí respektovat podstatnou část zástavby v území' Navrhuje asanční zásahy v
míře, kterou povaŽuje za nutnou. Upravována je zejména organizace veřejných
prostranství v řešeném území, s důrazem na vytvoření větších pochozích ptóc'tr v
uzlových bodech pohybu pěších v části severně od ulice okruŽní.
JiŽně od okruŽní je koncipována paralelní komunikace, kde nová zástavba formuje
prostor ulice.
Nově navržená zástavba je koncipována v měřítku navazujícím na stávající stavby,
nedosahuje však výškově úrovně obytné zástavby Lesné, řešené územi nenaru3í
siluetu Lesné. V rámci řešeného Územíje umisťováno jen několik nových objektů'



Směrové umístění nových vyšších objektů sever - jih odpovídá způsobu osazení
výškových dominant původních obytných domů - kolmo na vrstevnice, niŽší objekty
jsou navrŽeny jako doplňující a propojující ve směru souhlasném s vrstevnicemi
terénu. Zde lze vidět snahu navázat na urbanistický koncept širšího okolí'
Koncepce je prezentována v situačních výkresech včetně dopravního řešení vcelku
dostatečně jasně, nadhledové perspektivy dokumentují uměřenost návrhu.
Rezy územím jsou však pojaty velmi schematicky a prezentace záměru pomocí
perspektivních zákresů je poměrně nevěrohodná.

3. Provozní a funkční řešení

Je zřejmé z výkresů funkčního vyuŽití, dopravního řešení , náplně objektů.
Kladně lze hodnotit řešení parkovacích nároků v Území Halasova náměstí pomocí
parkovacího domu - následně bylo moŽno rozvinout úvahu o vyuŽití prostoru
stávaj ícího pa rkoviště
Umístění radnice MČ Brno - Sever v sousedství polikliniky je zvoleno na přehledném
místě' JiŽně od okruŽní je umístěna obytná zástavba, blízkost okruŽní si však patrně
vyŽádá řešení hlukové zátěže z komunikace.
Konverze objektu dnešního podniku Automedia směrem ke smíšeným obchodním a
sportovním aktivitám umoŽní lépe vyuŽít polohu na přestupním uzlu hromadné
dopravy

4. Urbanistické řešení v detailu

Urbanistické detaily jsou pojednány jednoduše, pro lepší orientaci však přímo ve
výkresech detailů chybí legendy. Není průkazné, že délka ramp pro nové
bezbariérové propojení vlakové zastávky je dostatečná (porovnáno se stávajícím
bezbariérovým výstupem). Návrh obsahuje originální náměty na vyuŽití např. fasád
parkovacího objektu.

5. Výsledná prezentace práce

Kladně hodnotím koncepční přístup autora, logické řešení. Slabinou práce jsou
zejména nepříliš odpovídající ilustrace perspektivních zákresů či řezŮ územím'
Grafická úprava, celková adjustace a přehlednost grafických příloh diplomové práce
je ve výsledku pouze na průměrné úrovni'
Textová část je řešena systematicky, jasně, zásadní aspekty jsou popsány v rozboru
i návrhu.
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