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1. Územní vazby a urbanismus
o nóvrh zachovóvó původní pŮdorysnou stopu q polohu Íotbolového stodionu

. v prostoru v místě bývolého zimního stodionu je novržena multiÍunkčnÍ sportovní hala a

v prostoru za ulicí sportovní je navrženo centrum volného čdsu,
. zajímavé, ale zóroveň diskutdbílní je řešení skrytí části vozovky ulice spo|tovní pod terén o

vytvořenívolné rozptylové plochy mezi centrem volného času a prostorem u holy a stodíonu

. Porkovóní v podzemi v prostoru před stddíonem je vhodné. otózkou je zda jsou kapacity

dostdtečné pro provoz celého areálu (Íotbdlového stadionu, haly, centra volného času, otd...)

2. Architektonicloý koncept
. zókladní koncept architektonického řešení vychózÍ z jednoduché hmoý.

. zóklddní orchitektonické hmotové řešenÍ vychózí z jednoduché kvodrotické hmoty se

stěnomÍ konkávně prohnutými v horizontólním i vertikólním směru' Nosnd se konstrukce se

čóstečně propisuje do pláště budovy' ělenění fosódy ovšem působí trochu nahodilým dojnen.

. celkové řešeníje z hlediska architektonického definovóno jasně a přehledně

3' Funkční a dispoziční řešení
l Funkční o dispoziční řešení je jasné, přehledné a logické' sleduje zpť.rsob osození objektu do

terenu

. h|avní vstupy do objektu jsou situovóny vzhledem k rozptyloým plochóm jihozópodně. Ale

vzh|edem ktomu, že hmota stadíonu je v nóvrhu částečně v severoÚchodní čósti zqpuštěno do

terénu jsou možné vstupy nóvštěvníků téměř kolem celého objektu v úrovní 2NP.

C Joko nevhodné se mi jeví křížení provozu (vstupů veřejnosti, hróčŮ, vlP) u hldvního vstupu

v l.NP

. postrádóm řešení podzemního pod|aží a nóvdznost porkovocích ploch a zázemí no objekt

stadionu. Neisou tedy patrné provozní vozby.

4. Konstrukce a materiály
. zvolené konstrukční řešení je v souladu s prostorovým řešenim. Kombinace ŽB monolitické

konstrukce primórní nosné konstrukce a ocelová konstrukce z komoroých nosnÍků zastřešení je

zvoleno vhodně.

. Vzhledem ktvarovému řešení podloží nepovožuji zo vhodné použÍtí pdnelil sPlR1LL (zejména

v nórožních segmentech je použití ponelů problemqtické)
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. otlizkou je odolnost konstrukce plóště z ETFE Íólie, zejméno v místech dosahu nóvštěvníkťt

. prezentovdné konstrukční detoily jsou řešeny v dostdčující podrobnosti a no odpovídojící úrovni

5. Výsleclná prezentace práce
. předloženó dokumentace dosohuje čisté qrdÍické úrovně, vyjddření odpovídó architektonické

studii o doklódó Dřesvědčivě zóměr dutord
. púdorysy jsou přehledné, púdorysnó schémoto vzhledem k rozsóhlému provozu zaslouží
groficky pře hlednější zprocovóní provozního čle nění,
o postráddm řešení podzemního podlažía parkovóní

. řezy jsou prezentovóny v dostateěném poětu a vedeny v potřebných místech

. pohledy jsou prezentovány kultivovaně a dostatečně srozumitelně s vyjódřením mdteriólir

. prezentoce hmotového řešenÍve jD je na dobré úrovni
o zprocovóní modelu je no wsoké úrovni a zóměr je dobře prezentovdn

Celkové hodnocení diplomové práce:

Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě a nawhuji hodnocení

otáz|<y k obhajobě a připomínky diplomové práci:

slovni hodnoc€Dí práce:
Nóvrh púsobí kultivovoným dojmem' Na zadaný úkol outor redguje Íunkčním nóvrhem s dobře zpracovoným
provozním a dispozíčnim řešením' Zóměr je prezentovón přesvědčivě v potřebném rozsahu a na dobré
grafické úrovni,

otázky a náměty k obhajobě:
lokým zpŮsobem bude řešeno parkování a dopravní obslužnost a jakó je přibližnó dimenze parkovocích stóní

objeků?

Jokým zpúsobem bude řešeno přesunutí vozovky do podzemí?
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