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Pro NSP ARS 

Zaměření PROSTOROVÉ PLÁNOVÁNÍ 

 

Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: Brownfieldy v ČR v návaznosti na historické centrum 

Autor práce: Bc. Anna Severová 
Vedoucí práce: Ing. arch. Jan Májek, Ph.D. 

Popis práce: 

Práce řeší novou podobu rozsáhlého brownfieldu v těsné blízkosti centra Náchoda. 

Hodnocení práce: 
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1. Analýza území a vymezení záměru ☒ ☐ ☐ ☐ 

2. Urbanistický koncept – idea ☐ ☒ ☐ ☐ 

3. Funkční a prostorové řešení ☐ ☒ ☐ ☐ 

4. Provozní řešení území ☐ ☒ ☐ ☐ 

5. Formální, grafická a jazyková úprava práce ☒ ☐ ☐ ☐ 

6. Splnění požadavků zadání práce ☒ ☐ ☐ ☐ 

Komentář k bodům 1. až 6.: 

1/ Provedené analýzy poskytují zřetelně vyjádřená východiska pro návrh. 
2/ Koncept návrhu je srozumitelný a dobře pracuje představou o městském prostoru a jeho 
s různými formami. 
Chybí mi ještě silnější propojení s historickým centrem (i ve zprávě autorky je uvedeno jako 
zásadní motiv)  
Pozitivně vnímám obnovení říčky Radechovky, jen realizovatelnou podobu by bylo nutné 
doladit.  
3/ Přehledná bloková zástavba rezidenčního bydlení a administrativy je v uzlových bodech 
doplněna veřejnými prostory a občanskou vybaveností. To je jistě správný princip, jen vzájemná 
návaznost dílčích prostorů (+ historického jádra), by potřebovala podpořit.  
Školské zařízení situované při severní hranici území (při Horním náměstí) vs. parkovací dům na 
Mautnerově náměstí vybízí k otázce, zda centralizovat veřejné (příp) obslužné funkce, nebo je 
rozptýlit v území. 
Pozitivně vnímám orientaci administrativních budov k Plhovské ulici (zatížené dopravou). Ulici 
by bylo nutné řešit s citem, aby se neobnovil původní pocit průjezdu průmyslovou zónou.  
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4/ Území má vhodně navrženou diferencovanou dopravní síť, pochybnost budí snad jen 
parkovací dům při Mautnerově náměstí, který vtahuje individuální dopravu hluboko do území. 
5/ Práce je velmi dobře srozumitelná a přehledná.  
6/ Náročné zadání práce bylo jistě úspěšně splněno. 

Připomínky a dotazy k práci: 

Jste spokojená s propojením řešené lokality s historickým jádrem města?  
Odkud - kam směřuje nová pěší promenáda kolem? Neměla by mít přímou vazbu 
s Mautnerovým náměstím, nebo historickým jádrem města? 
Kde všude je uvažován obchodní parter, považujete jeho rozsah za adekvátní? 
Jak jste volila výšku zástavby? 
Podle jakých hledisek jste navrhla etapizaci výstavby?  

Závěr: 

Práci doporučuji k úspěšné obhajobě. 

Klasifikační stupeň podle ECTS: B / 1,5 

Datum: 5. 6. 2019 Podpis oponenta práce: Ing. arch. Lukáš Svoboda 


