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1.  Územní vazby

• Řešené území je situováno v sousedství historického jádra a centra města Brna,

mezi  ulicemi  Špitálka,  Křenová,  Koliště  a  železničním viaduktem,  včetně  nároží

navazujícího bloku do ulice Koliště.

• V lokalitě  se  nacházejí  a  do  návrhu  jsou  zakomponovány  dva  výrazné  lineární

prvky řešeného i navazujícího území, a to Svitavský náhon a železniční viadukt.

• Bariérou území zůstává rušná komunikace malého městského okruhu na Kolišti.

Chybí přímé propojení s centrem města pro pěší,  jež pravděpodobně  nahrazuje

vlaková zastávka na železničním viaduktu.
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2.  Urbanistický koncept

• Okolo výrazných prvků v území – Svitavského náhonu a železničního viaduktu –

vzniká, v návaznosti na „očištěnou“ a částečně zachovanou zástavbu, měřítkem  

i charakterem okolní zástavbě odpovídající, zástavba nová, bloková. 

• Svitavský  náhon  je  zpřístupněn  a  zakomponován  do  parteru.  Má  „kamenná“

nábřeží a působí městským dojmem. 

• Těžiště  řešeného  území  se  přesouvá  k  navrhované  železniční  zastávce  na

viaduktu. V její blízkosti, v rámci vybavenosti, vznikají velkorysé obchodní prostory

a služby. Pro tyto účely je využit i samotný viadukt.
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3.  Funkční a dopravní řešení

• Funkční využití je kombinací ploch obchodu a služeb s převažující funkcí bydlení.

• Hlavní silniční  komunikací  zůstává ulice Křenová,  s napojením na malý městský

okruh  na  ulici  Koliště,  na  kterou  jsou  napojeny  místní  obslužné  komunikace.

Hromadnou městskou dopravu doplňuje železniční zastávka. 

• Jádrové  plochy  řešeného  území  v  okolí  Svitavského  náhonu  a  železničního

viaduktu jsou ponechány pro pěší.
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4.  Urbanistický detail – veřejný prostor

• Urbanistický  detail  je  zpracován  relativně  podrobně  v  půdoryse  a  autorova

představa  o  řešení  hlavních  prostorů  v  řešeném  území  je  i  přehledně  patrná  

z vizualizací.
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5.  Výsledná prezentace práce

• Práce  je  rozsáhlá,  obsahuje  veškeré  potřebné  náležitosti.  Některé  přílohy  jsou

možná  zbytečně  řešeny  na více  výkresech,  což může  působit  nesrozumitelně.  

V úvodu chybí soupis výkresů.

• Graficky je práce přehledná, kvalitně zpracována.
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Celkové hodnocení diplomové práce:

Předloženou diplomovou práci  doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení           C

Otázky k obhajob ě a připomínky diplomové práci:

Slovní hodnocení práce:

Autorova  snaha  o  koncipování  kompaktního  města  je  zřejmá,  a  to  nejenom  z  názvu  vlastní

diplomové  práce.  O  to  rušivěji  působí  některé  neuzavřené  bloky  a  v  návaznosti  na  ně  i  jimi

definované, respektive o to méně definované, městské veřejné prostory. Markantní je to v prostoru

Svitavského náhonu, kde většina domu orientovaných do ulic postrádá zadní trakty. Obdobně je tomu

i u vymezení prostoru železničního viaduktu. Jsou zde opět neuzavřené formy zástavby, vynechaná

nároží, apod.

V návrhu chybí přímé propojení pro pěší s centrem města přes rušné Koliště. To by bylo teoreticky

částečně například možné po viaduktu, v případě přesunu nádraží a ponechání železniční tratě pouze

pro účely využití městskou nebo příměstskou železniční dopravou. Nechci tu polemizovat, zda-li to je

nebo to není vhodné řešení,  nicméně  pravděpodobně  nebylo s přesunem nádraží  vůbec v návrhu

uvažováno. V tomto případě,  vzhledem ke kapacitě  dopravy, mi představa železniční  zastávky na

tomto dopravním koridoru přijde dosti zavádějící a tedy i celý koncept, postavený na této myšlence.

Otázky a nám ěty k obhajob ě:

Objasněte způsob uvažování při utváření městských prostorů, vymezených blokovou zástavbou,  

a představu o fungování železniční zastávky na viaduktu v rámci železničního provozu?
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