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1. Územní vazby
š-o ReŠené Území se zabývá rozsáhlou rozvojovou plochou (brownfield) v ostravě
Vítkovicích. Specifikou lokality je její poměrná blízkost k centru města a na druhé

straně také její výrazné oddělení od tohoto města (bariéry ulice Rudná a Místecká,

řeka ostravice a dalŠí brownfield na severu).

. Návrh respektuje širŠívazby vyplývajícíz Územního plánu, ale na druhé straně

nenaznačuje jak chyby ,,oddělení" alespoň z části napravit.

2. Urbanistický koncept

. Aplikace tradičních městských bloků v moderním pojetíje při zakládání nové

městské struktury je logická, zvláště vhodná pokud se jedná o tak rozsáhlé Území.

. Sympatické je také vyuŽití některých původnÍch artefaktů včetně dominanty komÍna.

(V některém z návrhových výkresů by ale chtělo vyznačit tyto stávající objekty)

. Městská třída procházejÍcí středem lokality celé územídobře organizuje a vytváří

podmínky pro Žádoucí hierarchiiveřejného prostoru, ale jejÍ kompozičnízakončení
neměstskou dopravní křiŽovatkou na jihu a nějakým nevýrazným dětským

hřišt'átkem na severu je chybou.

o ,,Nedopovězeno" zůstává nábřeŽí _ uspořádání městských bloků fiejich otevření do

nábřeŽí) spíŠe signalizu1e, že navazující vegetační plochy jsou semiprivátní, pro

obyvatele předmětných bloků, ale velkorysost tohoto zelného pásu, včetně nápadu

vyuŽití někdejŠího kolejiŠtě' svědčíspíŠe o celoměstském významu.

3. Funkční a dopravní řešení A

r NavrŽené urbanistické funkce jsou vhodné.

. Územíje dopravně dobře napojené a obslouŽené.

. Nedomyšlené' nebo spíŠe zbytečně velkorysé, je umístěníjednoho podlaŽí

parkování v polyfunkčním městském bloku na výšku celého vysokého parteru
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občanského vybavení.

Urbanistický detail - veřejný prostor

. Studie detailu městského bloku je v daném kontextu uŽitečná, nabízené základní

upořádání téměř optimáln í'

Kromě výše uvedené výtky ke zbytečně vysoké konstrukční výŠce parkovacího

podlaŽí bych ještě upozornil na občasný konflikt chodnÍku vedeného těsně kolem

oken obytných místností. Také podzemÍ garáŽe v domech nejblíŽe u řeky jsou

diskutabilní, kdyŽ v ostatních blocÍch se daly umístit nad terén'

. Návrh poměrně velkoryse řešíveřejná prostranství (na úkor utilitárnosti), centrální

zpevněná plocha s komplexem solitérů M, N, o, P, Q nenínáměstím, vychází

z funkcionalistické filozofie negace klasického městského veřejného prostoru.

o Zajímaváje myŠlenka vyuŽitítras nadzemních sítíjako vysutých lávek pro pěŠí.

Bylo by to odlišující mÍstní specifikum _ genius loci, diskutabilní ale vzhledem k

rozlehlosti a prázdnotě standardních veřejných prostranství a problematické

ekonomické odůvod nitelnosti.

Výsledná prezentace práce

. PředloŽená diplomní práce je peČlivě zpracovaná, obsáhlá' komplexní, odpovídající

zadání i záměru autora.

. Je vysoké grafické úrovně, přehledná a čitelná.
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PředloŽenou diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení

otázky k obhajobě a připomínky diplomové práci:

Slovní hodnocení práce:

Návrh působí propracovaným, vytříbeným a kultivovaným dojmem. Drobné nedostatky vidím jen ne

v zcela přesvědčivé kompozici veřejného prostoru a dílčÍch typologických otázkách'
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