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obytný soubor Brno Holásky, lokalita V Aleji

t. Širsi územní vazby,idea řešení
Širší vztahy a další vyónoaiska pro řešení území jsou poměmě podrobně rozebrané, chybí pouze informace
o tom, Že rozsáhlý obchodní a kulturně-sportovní komplex olyrnpia leží těsně vedle Holásek (v dostupnosti 2,5
km pěšky či na kole, 4 km autem), ataké proto možná ov1ivní požadavky na oV v šeřeném územi.
Základni východiska a ideje řešeníjsou správné aje pěkně doloŽené a popsané na ýkrese č. 3
Hodnocení: A

2. Urbanistický koncept
7ákladní charakteristiky návrhu - bydlení v rodinných a bytových domech (do 4. NP)' centrum s náměstím a
obchodním parterem, paralelní uliční síť s řádkovou zástavbou, propojení s přírodou kolem -jsou logické.
Mě subjektivně připadá řešení trochu monotónní, ,'sídlištní", řadové sekce v zeleni evokují starší
funkcionalistické soubory' s tím také konvenuje rozvíjená idea,,pruchodnosti,, územím.
Ve venkovském prostředí je také možná diskutabilní velký rozsah parkování v podzemí (při 4 podlaŽn í zástavbě
snad i reálné, z ekonomického hlediska j e též dobré, že se jedná zřejmě jen ,,polozapuštěni,e" garáŽe - viz detail).
Hodnocení: B

3. Provozní a funkční řešení
Základni funkční uspořádání (umístění funkcí) a provozní řešení (obsluha komunikacemi funkční skupiny C a
D1) jsou správné. U bytových domů není zřejmý vztah mezi veřejnou uliční zelení abyty vpŤízemi a vztah
garáže a přízemních bytů.
Návrh je doložen urbanistickými ukazateli.
Hodnocení: A-B

4. Urbanistické řešení v detailu
Jako urbanistický detail bylo podrobněji rozpracováno centrum souboru - náměstí a okolní domy, účelně je
situace dop|rrěna řezem, ve kterém ale postrádám vymezení jednotlivých funkcí (komerce, bydlení)
Hodnocení: A-B

5. Výsledná prezentace práce
Grafickyje práce zpracována na vysoké úrovni'
Výkresy jsou přehledné a logicky Ťazené. Ale chybí obsah práce (semam qýkresů' přílohy)' Také nejsou
uvedeny zdroje citovaných obrázků (pokud je diplomatovi zatěŽko nahlédnou do patřičné'ČSN, mohu aoporueit
internetové stránky ,'www.citace.com", kde k tomu účelu skvěle pracuje automati&ý generátor citací).
Hodnocení: B
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