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1.  Územní vazby                                                                                                            B 

Diplomová práce obsahuje široce zpracované průzkumy a rozbory, ve kterých 
jsou vyhodnoceny stavy a hodnoty stávajících objektů s vlivem na řešené území, 
dopravní vazby i návaznosti na stávající komunikační síť, přírodní a historické 
hodnoty území a další údaje o území, bohužel bez vyhodnocení vlivu na 
navrhované území. Problémový výkres shrnuje stav řešeného území, ale 
neobsahuje závěry k řešení v konceptu. 

2.  Urbanistický koncept                                                                                               B 

V konceptu je vidět snaha o systematický přístup k  řešení území, prověření 
různých variant využití, kladně lze hodnotit přístup k historickým hodnotám území 
jako byly objekty fotbalového stadionu, zimního stadionu a plavecké haly, které 
tvořily těžiště celého území. Doplnění konceptu území o další sportovní aktivity 
lze hodnotit kladně. Řešení navrženého areálu se jeví jako velmi dobré, 
respektující historické rozvržení funkcí doplněné o chybějící prvky jako je 
víceúčelová hala, aqvapark, krytý zimní stadion s venkovní ledovou plochou a 
další venkovní sportoviště. 

 

3.  Funkční a dopravní řešení                                                                                       C         

Z hlediska dopravní obsluhy lze kladně hodnotit navržené dopravní napojení 
sportovního areálu z ul. Sportovní i stávající napojení z ul. Drobného opatřené 
zpomalovacími pruhy pro odbočení. Komunikace k fotbalovému stadionu je 
navržena bez odbočovacích pruhů, v blízkosti stávajícího odbočení, což  
z hlediska plynulosti dopravy v době konání akcí rozhodně nebude dobré. 
Předpokládaný přístup k fotbalovému stadionu pro pěší od ul. Pionýrské a 
Lužánek by si zasloužil poněkud velkolepější řešení obzvláště pokud tvrdíme, že 
polovina návštěvníku přijde nebo přijede veřejnými dopravními prostředky. Pro 
lepší orientaci by bylo vhodné u objektů naznačit hlavní vstupy.  

 

 



4.  Urbanistický detail - ve řejný prostor                                                                      E                                         

Urbanistický detail prezentovaný v měř. 1 : 1000 lze jen těžko posoudit. Veřejné 
prostory jsou obrovské, velké zpevněné plochy bez dalšího členění, na druhé 
straně, kde lze očekávat velký pohyb osob jsou navrženy parkové úpravy 
s relativně úzkými pěšími trasami. Tato část diplomové práce není zpracována 
přesvědčivě.   

5.  Výsledná prezentace práce                                                                                     C   

Předložená dokumentace je v části průzkumů a rozborů dostatečně vypovídající. 
Problémový výkres  i prezentace konceptu řešení je na dobré grafické úrovni, i 
když bych preferoval více schémat a popisu k vlastnímu řešení  ( to jsou již 
zmíněné označení vstupů do objektů, předpokládané pěší tahy, nástupy do 
území s popisem odkud apod.) Slabší je však část urbanistického detailu, který 
neodpovídá požadavkům na diplomovou práci. Práce je doplněna jednoduchým, 
však dobře čitelným modelem.      

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:  

Návrh působí kultivovaným dojmem. Úkolem práce bylo navrhnout nové využití 
zadaného území, což studentka dobře vystihla situováním historicky 
odůvodněného sportovního areálu. Škoda jen, že idea nebyla dopracována do 
všech detailů, ani graficky není práce na očekávané úrovni. 

Otázky a nám ěty k obhajob ě: 

Parkování a počty návštěvníku 
Objasněte důvody zpřesnění řešeného území 
Kde budou umístěny šatny soc. zařízení pro sportovce - atletika, tenis 
Hlavní pěší tahy a jejich zdůvodnění 
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Podpis 
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