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l. Pruběhpředchozího stuďa
Student ondřej Kučera ztskával zkušenosti v oboru jž během studia prací v projekčních kancelrířích. Jako
spoluautor se zučasEril několika urbanisticko architektonickych soutěá, prvním místem byl oceněn v soutěá
na Rekonstrukci náměstí T.G. Ivíasaryka v Táboře a v ideové soutěži na Viceúčelové kultumě společenské
zaÍizentřlájeěek v Českých Budějovicích. K ďplomové praci přistupoval svědomitě, ale bylo patrné, že svuj
pracovní čas dělí právě mezi studijní povinnosti a mimoškolní odbonrou činnost.
Po celou dobu magisterského studia dosďroval velmi stabilních a kvďitních qýsledků s celkor1im pruměrem
studiaI,44.

z. Přístup k vypracování diplomové prace
Diplomant se pokusil urbanistickým řešením nastínit, jak lze etapovitě přistupovat k intenzifikaci využití
pozemku rodinné zá*avby v rámci generačního překryvu. U některých skupin RD pďíta s moárostí druhé
etapy qýstavby v zahradní č.ísti pozemku, čemuž podřizuje provozní řešení souboru stlaveb. V textové črísti je
tento princip naamčen' zasluhuje však podrobnějši vysvětlení. Vhodně umisťuje hlavní veřejný prostor
(níměst| na kÍtžení dvou komunikačních tras. Int€nzivní nízkopodlažni řadovou rodinnou zástavbou se
pokusil navázat na tradici strívající řadové ástavby a současně ukélzat ďlišnou cestu oproti současnému
trendu vysaavby volně sCIjících rodinných domů na obvodu měst.
Nawžené veřejné prostranství je doprovaeeno plochami vybavenosti, scbilr'i však její konkretizace v bilanční
časti textové dokumentace, zvlášÍĚ s průkazem kapacit školské vybavenosti v souvislosti s předpokládaným
nárůstem počtu obyvatel (cca 940 obyvatel).
Nawžený systém alternativního parkování v severní části řešeného území mezi skupinami domů je možný,
otÍvkauje pěší provoaní vazba parkoviště a domovního vstupu' Toto řešení je takó podmíněno množstvím
pojížděných ploch (sjízdných chodníku). Vprostoru nárněstí je zřetelný nedostatek parkovacích míst.
V bilancích měla bý potřeba parkovišť dokumentovaná'

Diplomarrt přt zpracovtání prirceprokáz.al spousfu dobrých myšlenelq které do urbanistického konceptu vložil
a nawhl fungující urbanistický celek. Grafická prezentace je na dobré urovni.
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