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1. Urbanistické řešení

Řešené  území  se  nachází  v  širším centru  města  Brna,  v  místě,  které  je  za  železniční  tratí  a
urbanistická struktura je zde nesourodá. Diplomantka se pečlivě zabývá místem a vztahy v jeho
okolí. Snaží se řešené území ponechat propustné a vytvořit nový vztah k lázním za tratí, propojit
území  z  rozvojovou zónou Zbrojovky,  navázat  na  stávající  vlakové nádraží  a  vypořádat  se  s
různými  měřítky  okolní  zástavby  (od  rodinných  domů  po  výškové  panelové  domy).  Aby
železniční val netvořil v území bariéru, rozhodla se k radikálnímu kroku – posazení železničního
tělesa na estakádu.  Nechci  se pouštět  do spekulací  o reálnosti  a  nákladnosti  takového řešení.
Důležité však je, aby měl takto velký zásah své opodstatnění. Autorka mluví o viaduktu a zmiňuje
např.  Zürich.  Tam  jde  o  historický  viadukt,  který  je  nově  využit  pro  obchod  a  služby.  V
navrženém řešení právě takové využití chybí. Autorka se snaží pod kolejištěm vytvořit park, který
je oproti  okolnímu terénu snížen (z důvodu podchodné výšky pod tratí)  a  který je významně
zastíněn. Neporoste tam tráva, koncentrace lidí tam nebude tak vysoká, aby zajistila přirozenou
kontrolu území. Vhodnější by při takovém zásahu bylo získaný objem zaplnit a území před tratí
navázat přes tyto nové služby. Pozitivně však hodnotím přemýšlení o místě a aspoň snahu změnit
ho z  prostoru  sevřeného valem na otevřený prostor,  který  propojuje  dvě části  města.  Řešené
územní je členěno na tři bloky. Každý blok má kompaktní podnož na které je zelená střecha –
zahrada vnitrobloku. Tato zahrada je otevřena směrem ke trati a přirozeně sestupuje na okolní
terén pod trať a dále k lázním. Měřítko bytových domů na tomto zeleném soklu se směrem vzhůru
drobí a přibližuje se tak okolní zástavbě.

hodnocení: A

2. Architektonické řešení

Koncepce objektu je tvořena propojením klasické blokové zástavby (z ulice Kuldova) se zvlněnou
krajinou,  která podtéká pod tratí  k lázním.  Každý ze  tří  bloků má jinou společenskou funkci
(obchod, kultura, relax). Výrazově jsou však téměř identické, drobná odlišnost je pouze ve volbě
materiálů dřevěných oken. Bytové domy  postavené na střechu komerční podnože jsou přístupné
převážně z nově vzniklých pěších ulic a dále ze zahrady na střeše. Ubíráním hmoty bytů vznikají
rozměrné  terasy.  Podnož je  materiálově odlišena od  bytových  domů –  je  z  lícových cihel,  s
velkými okenními otvory (kreslené pouze schematicky, bez členění). Horní patra s bydlením jsou
omítaná,  kompozice  fasád  je  lapidární,  umístění  otvorů  -  francouzských  oken  –  respektuje
modulaci,  ale  snaží  se  narušit  jasný  řád.  Ztvárnění  fasád  je  však  velmi  schematické  a  není
dopracováno do detailu, jak by v diplomním projektu bylo vhodné. 

hodnocení: B

3. Funkční a dispoziční řešení 

Pro  podrobnější  dopracování  si  autorka  zvolila  severní  blok  se  supermarketem.  Funkční
uspořádání a dispozice jsou přijatelné, níže však uvedu několik výhrad.
Přízemí – úroveň ulice: Na severní straně bloku – směrem k parkovacímu domu je zastřešený
venkovní prostor, který je určen pro průjezd autobusové linky MHD, zásobování supermarketu a



vjezdu rampami do podzemních garáží. Vjezdy do garáží by na tomto místě pravděpodobně být
nemohli s ohledem na blízkost kruhového objezdu. Kumulace těchto všech dopravních funkcí na
jedno místo je  problematická.  Je zde totiž  vytvořeno poměrně nevzhledné prostředí  (otevřené
rampy a zásobovací dvůr nikdy nebudou žádná nádhera) v těsné blízkosti vstupu do obchodní
pasáže – z předprostoru u vlakového nádraží s tržnicí. Dle logiky uspořádání vstupů do bytových
domů by z tohoto zásobovacího prostoru měly být přístupné také byty. Autorka však správně
cítila, že je to místo pro vstup nevhodné a otočila vstupy do ulice Kuldova a k trati.  To však
přineslo  obrovskou délku  vstupní  chodby (40m).  Směrem do obchodní  pasáže  jsou  umístěny
sklepní kóje bytů. Je to řešení, které by v reálu nebylo možné, vzhledem k nutnosti zhodnotit
plochu podél pasáže. Domovní komunikace nemají prostor pro sklad odpadu. Vyvstává otázka,
zda je vůbec nutné tuto pasáž vytvářet.  Restauraci a menší obchody totiž staví do rozpolcené
situace, kdy není zřejmé, jestli by měly být orientované spíše do pasáže, nebo do venkovní ulice.
Osobně si myslím, že oživení ulice a vynechání pasáže by návrhu prospělo. 
2.NP – úroveň parku: Zde se nacházejí kanceláře a ateliéry s přímým napojením na terasy a
zeleň, část administrativy má i soukromou střešní terasu do ulice Kuldova. Ne vždy se autorce
podařilo  zajistit  fungující  návaznost  parku  na  schodiště  vedoucí  k  bytům.  Ještě  je  možné  si
představit, že bydlící mohou jít přes prostor recepce, není to ale příliš vhodné, a navíc v některých
případech je nutné projít přímo přes prostor kanceláří (str. 16 střední severní jádro)
Bydlení: byt typu B má nevhodnou dispozici – úzká průchozí kuchyň, příliš malý prostor pro
jídelní stůl. Byt D1 má těžce zaříditelný obývací pokoj, byt C1 a K mají příliš malý pokoj (nemá
ani normou požadovaných 8m2)

hodnocení: B

4. Technické a konstrukční řešení 

Nosná konstrukce je žb skelet v modulu 8 x 8m vycházející z efektivního využití pro parkování.
Správně pracuje s konstrukčními výškami s ohledem na nutnost vedení instalací. V dokumentaci
chybí kompletní řez fasádou (chybí obytná patra, zelená střecha – jak dosáhne mocnosti zeminy
pro vzrostlou zeleň?). Architektonický detail je pouze převzetím firemního detailu konkrétního
výrobku.  Autorka má základní představu o zajištění požární bezpečnosti, tzb apod.

hodnocení: C

5. Formální úprava a prezentace

Grafická  úprava  práce  je  vyhovující,  ale  především  ztvárnění  pohledů  a  prostorového
zobrazení je velmi schematické a pro čitelnost návrhu nedostatečné. Vhodné by bylo i nějaké
koncepční  schema  lépe  znázorňující  hmotové  řešení.  Je  třeba  umět  návrh  také  „prodat“.
Průvodní zpráva je vyčerpávající, velmi popisná.

hodnocení: B

Klasifikační stupeň ECTS:  B

V Brně dne 6.6.2016                       ______________________
    Podpis

Klasifikační stupnice
Klas. stupeň
ECTS A B C D E F
Číselná 
klasifikace

1 1,5 2 2,5 3 4
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