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Urbanistický rozvoj města Brna v loka!itě Brno - Zebětín

t. Širsi územnívazby, idea řešení

Diplomová práce obsahuje zpracované analýzy širších vztahů, lokalizaci územÍ,
dopravní situaci apod., ale závěry nejsou zpracovány v problémovém výkrese
(dokonce problémový výkres není součástí dokumentace) tak, aby bylo moŽno
s nimi dále pracovat (shrnutí co je třeba respektovat a z čeho vycházet, ani průvodní
zprava tyto důleŽité údaje neobsahuje, je neúplná )'

2' Urbanistický koncept

Koncept řešení jak je prezentován jako u ostatních studentů uŽ jasněji, naznačuje
hlavní nástupy do území (ze směru od Žebětína pro návštěvníky přijíŽdějíci auty, a
druhý ze sídliště Kamechy především pro pěší)' Jsou vyznačeny 4 segmenty dle
vyuŽití a samostatně biokoridor. Stejně jako u ostatních prací chybí zdůvodnění pro
toto řešení. Ve výkresu schéma dopravy jsou vyznačený vstupy do území jak pro
pěší tak pro auta, vyznačena jsou záchytná parkoviště, hlavní pěší tahy a cyklotrasy.
Uvítal bych u pěších tahů také předpokládané hlavní okruhy naznačující, kudy
se předpokládá pohyb návštěvníků areálu. Co se týká výkresu zeleně důleŽitější neŽ
průměr koruny by bylo označení výšky stromů a ploch druh plošné zeleně (louka,
udrŽovaný trávník apod.) Koncepce Se nevymyká ze systému centrálního prostoru
v přímé vazbě na jezdecký areál s krytou halou, cvičišti a stájemi.



3. Provozní a funkční řešení

Z hlediska provozu se jeví jako dobrá diferenciace hlavních nástupů do území, a
přístupnost všech aktivit z centrální osy kolem Vrboveckého potoka. obsluha území,
parkovací plochy podle účelu i pěší cesty se jeví jako dostatečné a funkční. Snad jen

zásobování objektu v centru přes společenský prostor by stálo možná za změnu.

4' Urbanistické řešení v detailu

Ve větším měřítku jsou prezentovány centrální prostory mezi restaurací a jízdárnou.
Nutno je říci, Že takto prezentovaný urbanistický detail je nedostatečný, přitom by
stačilo přidat skutečné detaily s řezy ( příkladně tz. odpočívadla, nebo vodotrisku )

Další výkres - detail vodoteče - jebez podrobností a popisu zcela zbytečný a nic
neříkající. Co se týká dalších detailů jako je kiosek, a hovoří se o modulové variantě,
je třeba prezentovat především systém'

5' Výsledná prezentace práce

Grafika a celkové zpracováníje na průměrné úrovni, práci vadí formální nedostatky
(ve zprávě chybí kus textu, nečitelná legendy, orámování komunikací, nepřesvědčivé
podání výkresu zeleně ), jinými slovy práce je ušitá horkou jehlou.
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