
Vysoké učenítechnické v Brně
Fakulta stavební
Veveří 331/ 95' 602 00 Brno

Studijní obor:
Ustav:
Akademický rok:

Autor diplomové práce

Posudek oponenta diplomoVé práce

3501T014 Architektura a rozvoj sídel
Ústav architektury
2013 I 14

Bc. Tereza Hozová

Vedoucí diplomové práce: lng.arch. Radovan Herzan

oponent diplomové práce: lng.arch. Vladimír Dominik

Urbanistický rozvoj města Brna v lokalitě Brno - Žebětín

t. Širsi územní vazby, idea řešení

Diplomová práce obsahuje zpracované analýzy širších vztahů, lokalizaci území,
dopravní situaci apod., aIe závěry nejsou zpracovány v problémovém 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 řešeníjak je prezentován užjasněji naznačuje hlavní nástupy do Území (ze
směru od Žebětína a druhý ze sídliště Kamechy), návrh centiálního prostóru
kompozíce a pak i návrh vyuŽití jednotlivých segmentů řešeného území, což lze
hodnotit jako správný přístup k systémovému řešení Území (jen chybÍ filozofie pro
umístění jednotlivých aktivit Centrem kompozice je zjevně areál jezdeckého
oddílu, tedy vybavení pro ustájení a cvičení koní s halou pro závody a treningovou
halou a s moŽností kontaktu s návštěvníky prostřednictvím výběhů. Centrum je
tvořeno i objektem s odbytovými plochami a ubytováním (předpokládám klubovým).
Umístění sportovního centra v jiŽnÍ části území předpokládá především návštěvníky
z lAD' Umístění parkových ploch s atrakcemi pro děti a adolescenty blíŽe pěšímu
nástupu je dobré řešení. ocenit je třeba i skutečnost, Že bylo pamatováno i na
drobné občerstvení v areálu a také na nezbytné hygienické zařízení' Naznačeno je i

krajinářské řešení celého Území.



3. Provozní a funkční řešení

Z hlediska provozu se jeví jako dobrá diferenciace hlavních nástupů do území,
vytvoření vyhlídkových tras (bylo by dobré je i graficky naznačit) a situování aktivit
podle zaměření do jednotlivých segmentů. obsluha Území, parkovací plochy podle
přičleněné k nástupu do příslušných aktivit i cesty pro pěší se jeví jako dostatečné a
funkční. Stávající vodoteč byla zakomponována do parkových ploch stejně jako
objekt Vrboveckého m lýna'

4' Urbanistické řešení v detailu

Ve větším detailu jsou prezentovány veřejné prostory v centru mezi jízdárnou a
restaurací a dále vstupní prostory sportovního centra. Všeobecně lze konstatovat, Že
detail by měl obsahovat údaje k detailnímu řešení (a to i v legendě), tedy
povrchy, osazení stromu, (jak jsou stromy osazeny Ve zpevněných plochách)
provedení detailů apod. Restaurace bude mít jistě venkovní odbytovou plochu,
lavičky a tomu odpovídající řešení povrchů , úrovní apod. U sportovního areálu je
navrŽena velká zpevněná plocha, i kdyŽ je členěná o její účelnosti by bylo moŽné
nejen z ekonomického hlediska polemizovat'

5' Výsledná prezentace práce

Prezentace diplomové práce je sice na slušné úrovni, graficky dobré, v detailu jakoby
jiŽ došly studentce síly, nebo jiŽ nezbyl čas.
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