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Urbanistický rozvoi města Brna v lokalitě Brno - Zebětín

t. Širsi územní vazby, idea řešení

Diplomová práce obsahuje zpracované analýzy širších vztahů, lokalizaci ÚzemÍ,
dopravní situaci apod., ale závěry nejsou zpracovány v probIémovém výkrese
tak, aby bylo moŽno s nimi dále pracovat (shrnutí co je třeba respektovat a z čeho
vycházet, ani průvodnÍ zprava tyto důleŽité údaje neobsahuje).

2. Urbanistický koncept

Koncept řešení jak je prezentován uŽjasněji naznačuje hlavní nástupy do území (ze
směru od Žebětína a druhý ze sídliště Kamechy), s návrhem rozmístění jednotlivých

aktivit. 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 a u pěších tahů také předpokládané hlavní
okruhy naznačující, kudy se předpokládá pohyb návštěvníků areálu' Velmi důleŽitou
částí zpracování byla i část krajinářská, tedy návrh zeleně a z tohoto pohledu vyuŽití
navrhovaných ploch, stávající zeleně a ostatních přírodních prvků coŽ je adekvátně
prezentováno' Koncepce se nevymyká ze systému centrálního prostoru v přímé
vazbě na jezdecký areál s krytou halou, cvičišti a stájemi. V severní části návrh
vytváří nástupní prostor přecházející do skupiny rodinných domů jako součásti
kompozice, tvořící přechod blokové zástaby do volné krajiny (i UPmB počítal v této
části s plochami pro bydlenÍ ). Ze situace jsou celkem lehce čitelné hlavní pěší tahy a
přístupnost jed notlivých aktivit



3' Provozní a funkční řešení

Z hlediska provozu je schéma obdobné jako u ostatních prací. Diferenciace hlavních
nástupů do území je dobrá, vytvoření prohlídkových tras a členění aktivit také.
obsluha území, parkovací plochy podle účelu i pěší cesty se jeví jako dostatečné a
funkční. Stávající vodoteč byla zakomponována do parkových ploch, její kvalita bude
asi záviset na průtoku.

4. Urbanistické řešenív detailu

Ve větším detailu jsou prezentovány prostory kolem potoka Vrbovec a plochou
jezdeckého stadionu. Grafické zpracování, popisy a celková prezentace je velmi
slabá. Stejně tak výběr prezentovaných půdorysů nebyl šťastný. Spíše by bylo dobré
prezentovat objekty občanského vybavení neŽ stájí. Detail území - centrální prostor
má jakýsi náznak řešení urbanistického detailu ale opět lze jen konstatovat, že
detail by měl obsahovat údaje k detailnímu řešení (a to i v legendě), tedy
povrchy, osazení stromu, provedení detailů apod. (případně potřebné dílčí řezy, jako
u vodní plochy, neboť z výkresu není návrh řešení patrný)'

5. Výsledná prezentace práce

Prezentace diplomové práce je sice na slušné úrovni, graficky dobré ale v detailním
řešení je vidět nezkušenost v grafickém podání, stejně tak v popisu ideového řešení
a systému průvodních zpráv, coŽby diplomat měl ovládat.
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