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Urbanistický rozvo! města Brna v lokalitě Brno - Žebětín

t. Širsi územní vazby, idea řešení

Průvodní zpráva s širšími vztahy správně a věcně postavená, s věcným popisem
řešení, filosofií řešení a popisem situování funkcí, studentka pracuje i

s urbanistickými nástroji jako jsou pohledové osy, průhledy, dominanty, což je nutno
hodnotit pozitivně. Dobré by bylo doplnit závéry průzkumů a rozborů. Širsi územnÍ
vztahy vychází z koncepce pěšího nástupu od sídliště Kamechy a dopravní obsluhy
z obchvatu Zebětína.

2' Urbanistický koncept

Koncept řešení je prezentován přehledně se zásadami pro řešení a referenčními
příklady jako doplňkem o představě zpracovatele. Zajímavý je návrh vyuŽití území
pro rehabilitační Hipocentrum doplněné aktivitami pro volný č,as. Za zmínku stojí
řešení nástupu pro pěší od sídliště Kamechy s jasnou osou, cestami pro kočárky ve
svahu tak, aby park byl přístupný všem. Zábavný a rekreační park je přímo napojen
na tuto komunikaci, atrakce jsou patrné při příchodu, coŽ přispívá k dobré orientaci
v území'
Hyporehabilitace situovaná v jižní části má samostatné parkoviště a nástupy. Je
dobré, že provozy rehabilitace a rekreace se nekříŽí. Ve výkrese schéma dopravy
jsou vyznačený vstupy do územÍ jak pro pěší tak pro auta, vyznačena jsou záchytná
parkovíště a u pěších tahů také předpokládané hlavní okruhy naznačující, kudy se
předpokládá pohyb návštěvníků areálu a také koní. 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

3" Provozní a funkční řešení

Z hlediska provozu se jeví jako dobrá diferenciace hlavních nástupů do území,
vytvoření prohlídkových tras a členění aktivit do jednotlivých segmentů. obsluha
Území, parkovací plochy podle účelu i pěší cesty se jeví jako dostatečné a funkční'
Stávající vodoteč byla zakomponována do parkových ploch stejně jako hodnotný
objekt Vrboveckého mlýna a za ním skryté plochy pro samostatnou aktivitu
l ukostřelecké střelnice'

4. Urbanistické řešení v detailu

Ve větším detailu jsou prezentovány veřejné prostory navazujícÍ na Vrbovecký potok.
Kladně hodnotím doplňující detaily dlaŽeb, altánku či obelisku, stejně jako nápad
s vodotryskem a navazující vodní plochou s obeliskem. Dřevěná mola, zajišťující
přístup, nebo kontakt s vodní hladinou by si zaslouŽila také detail nebo aspoň
dílčí Íez. Doplňující půdorysy vybraných objektů prokazují, že studentka při
navrhování uvaŽovala i o dispozičním řešení a o vazbě objektu na okolí. Doplňující
perspektivy nejsou samoúčelné a dobře objasňují záměry zpracovatele.

5. Výsledná prezentace práce

Hodnotím komplexní přístup autora kzadání, systematičnost v řešení a kreativitu při
vlastním návrhu, která Se nevymykázhranic reality'
Grafická úprava, celková adjustace a přehlednost grafických příloh diplomové práce
je na velmi dobré úrovni. Členění textu je logické a všechny zásadní aspekty jsou
popsány jak v rozboru, tak v návrhu.
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