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1.  Územní vazby 

• Řešené území se nachází v blízkosti historického jádra města Brna. Je vymezeno

ulicemi Plynárenská, Radlas, Valcha, Soudní, Bratislavská a části stávajícího bloku

mezi Cejlem a Svitavou a samotnou řekou Svitavou. 

• Významnou komunikační osou území zůstává ulice Cejl. Středem řešeného území

protéká znovu „otevřený“ Svitavský náhon a při jeho okraji řeka Svitava. 
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2.  Urbanistický koncept

• Území je „očištěno“ a dostavěno v duchu a měřítku okolní blokové zástavby. Cílem

bylo vytvoření kompaktního města. Nová bloková zástavba je koncipována podél

rehabilitovaného Svitavského náhonu, který je významným městotvorným prvkem.

Doplněno je vhodně nároží ulice Cejl a stávající supermarket je transformován  do

podoby plaveckého bazénu, umístěného ve volnější, veřejnosti přístupné, parkové

úpravě u řeky Svitavy. Řeka Svitava a její upravená a zpřístupněná nábřeží jsou

vtažena do města. 
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3.  Funkční a dopravní řešení

• Novou zástavbu, co se týče funkčního využití, tvoří logicky ve vnitřní části převážně

bydlení  a  při  rušnější  ulici  Cejl  smíšené  plochy  obchodu  a  služeb.  Území  je

doplněno o veřejnou vybavenost a rekreační plochy směrem ke Svitavě.

• Dopravní  komunikační  osou  zůstává  ulice  Cejl  a  místními  komunikacemi  je

dostatečně obsloužena nová zástavba. 

• Pro pěší a cyklisty je zpřístupněno nábřeží řeky Svitavy a Svitavského náhonu.
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4.  Urbanistický detail – veřejný prostor

• Urbanistický detail  je přiložen.  Nicméně  je zpracován velice obecně  bez bližšího

náhledu na autorovu představu ohledně řešení urbanistického detailu parteru. A ani

vizualizace nemá v tomto směru příliš  přesvědčivou a vypovídající hodnotu.
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5.  Výsledná prezentace práce

• Práce obsahuje veškeré potřebné náležitosti. Pouze pro lepší orientaci, vzhledem 

k počtu příloh, by bylo vhodné vložit v úvodu jejich seznam a pořadí.

• Graficky  je  práce  přehledná.  Lepší  grafickou  přípravu  by  si  zasloužilo  pouze

umístění potištěné plochy na výkres. Část u hřbetu je po svázání nečitelná.
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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 kompaktní  město  znamená  v  této  lokalitě  zcela  logicky  formování  zástavby

pomocí  bloků.  Významným  prvkem  v  území  se  stává  znovu  do  obrazu  města  navrácený  tok

Svitavského  náhonu,  kolem  kterého  se  tato  zástavba  formuje.  To  vše  je  třeba  hodnotit  kladně.

Nicméně  problematická se jeví především práce s formou nové zástavby při  utváření  jednotlivých

městských  prostorů  a  jejich  vymezení.  V  tomto  případě  se  typologicky  jedná  především  o  ulici  

a nábřeží a jejich vymezení tak, aby byly pro pozorovatele tyto prostory čitelné. Což nelze s určitosti

říct o neuzavřených blocích a formování nábřeží v prostoru Svitavského náhonu.

Diskutabilní může být také velikost plochy navrhované zeleně, její vymezení a členění na veřejnou

a soukromou, i vzhledem k přítomnosti velkého parku u Svitavy.

Otázky a nám ěty k obhajob ě:

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

a důvody konkrétního formování jednotlivých prostorů?
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