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1. Uzemní vazby a urbanisticlcý plán

Reaguje na daný teténaplně respektuje komunikační systém celého inemí, kteý je dán
jak historiclqimi souvislostmi vývoje aromojeúzemí, tak současn;fmi požadavky na

ýznamné motoristické sportoviště po celém světě, respektované nejen motoristickou
veřejností.

Do terénního reliéfu citlivě zakomponovaný motoristicky areál je navár;énna dopravní
systémy vnější přísfupové komunikace, parkoviště pro návštěvníky atd.l,i intemí systém
komtrnikací, kÍeré zajišťují nejen dosfupnost každého místa v areálu, ale i systém bezpečnosti
závodníků i personiílu-servisu atd.

Současně je do prostoru závodiště vložen systém strívajících kulturně sportovních aktivit,
kteď je v architektonické sfudii z pracované diplomantkou respektován.

2. Architektonické řešení

objekty ředitelství závodtt, depa a servisních provozů jsou nawženy jako soubor
provozních celků /skupiď umožiujících optimrílním způsobem reagovat na velmi dynamické
požadavkyjak organizáttorizávodů, tak sportovců a jejich doprovodných rýmů. Vše je

organizačně propojeno bezpečnostními systémy, které limitují možnosti llživáni závodiště.
objekt ředitelství volně navaz,$e na architektonickou studii hlavní divácké tribuny.
Architektura objektu ředitelství je dynamickri využívající kombinovaného konstrukčního
systému /betonových a oceloqich konstrukcí, kteý je áodnocen ve velkorysém provozně
dispozičním plrínu. Důsledně je řešen pohyb kaŽdého návštěvďka objektrr, dle jeho

,,kompetencí,, , ato způsobem, kteý nevytvrffi pocit tzv. selekce. Jsou zpracoványjednotlivé
provozy' což je třeba považovatzadoklad schopnosti diplomantky pracovat i na velmi
náročných architektoniclcých projektech. Celkový dojem z architekÍonického plránu je vyanĚ
pozitivní' odpovídající představrím o modemím sportovním motoristickémzařízent, jehož

význarr,vyrazně vstupuje i do roviny kulfurně společenské.

3. Í'unkční a dispoziění řešení

NawŽená architektonická studie plně respektuje očekávané požadavky a představy o
provozně nríročném systému motoristického zaŤízeni, ktery musí zajistit mnoho velmi
ruznorodých poŽadavků.

4. Konstrukce a materiály

Konstrukění systém a pouŽité materiály adekvátním způsobem reagují nazadání. Použifý
systém konstrukcí umoáiuje průběžnou aktualizaci i dílčích provozů, což je velmi pozitivní,
zejména v servisní části.



PHmětem odborné rczptaw by mohlo bý téma powchoých úprav obvodového pláště a
be4pečnostní systémy, včetrě tzv. handicapu.

5' Výs|edná prezentace práce

Diplomová pnáce je 4racována a6 yg|mi dobré rnovni a splňuje požadavky na ni kladené.
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