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t. Širši územní vazby,idea řešení
PředloŽený návrh respektuje strukturu daného Území, jehoŽ ideou je vytvoření samostatné

městské čtvrti s převaŽující funkcí bydlení' Autorka respektuje poŽadavek na hustotu zástavby danou
zadáním, jeŽ je z mého pohledu v této lokalitě Brně neÚměrně vysoká'

2. Urbanistický koncept
Celková koncepce vychází jakze stávající rozvolněné struktury rodinných domů na okraji

území,takzpoŽadavku daného zadáním,který z ulice Terezy Novákové vytváří novou dopravnítrasu
s tramvajovou linkou. Tento poŽadavek zadánÍ (spolu s výše uvedenou kapacitou) je diskutabilní.
Autorka se vŠak snaŽila oba prvky spojit ve fungující celek; volná struktura rodinných domů plynule
graduje k uzavřenějším formám bytových domů' které podél ulice Terezy Novákové vytváří bloky
s obchodním parterem a území uzavírá park s rozvolněnou výstavbou rodinných domů.

3. Provozní a funkční řešení
FunkčnířeŠenívychází z prostorového konceptu' KlidnějŠíČást individuálního bydlení

přecházínenásilně skrze strukturu bytových domů v zeleniaŽ k polyfunkčním domům na hraně územÍ.
VětŠí pozemky rodinných domů jsou v závěru řeŠeného Území odděleny příčně poloŽeným parkem,
který respektuje vedenÍtechnických sítí, jejichŽ přeloŽeníby bylo značnou investicív území. Dopravní
řeŠeníje přehledné a respektuje stávající trasy, z nichŽ některé jsou slepými ulicemi.

4. Urbanistické řešení v detailu
Jednoduchá geometrická forma navrŽených objektů přehledně definuje myšlenku návrhu a

svým precizním zpracováním hmotového modelu předkládá realizovatelnou soudobou městskou
zástavbu, které reflektuje stávající umístěnÍv blízkosti lesa.

5. Výsledná prezentace práce
Návrh Bc' Denisy Mikeskové zcela svébytně předkládá přehledný urbanistický koncept, který

by byl v přÍpadě poŽadavků daných zadáním realizovatelný a byl by přínosem pro danou lokalitu.
PředloŽená dokumentace byla připravena pečlivě a přehledně, výtvarné zpracování hmotového
modelu jezdařilé a umocňuje kvalitu konceptu'
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