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Územní studie Rozvojové uzemí Vítkovice - Moravská ostrava

1. Územní vazby

Návrh predpokládá vyhledovou likvidaci areálu lahvárny a propojení na multifunkční

centrum Vítkovice, které je jiŽ v nyní ostravskym fenoménem. Urbanistikou strukturu

orientuje do směru budoucího spojení, jehoŽ vyhledovou osou mŮŽe byt městská trída

s tramvají. Na jihu a západě je vztah k okolnÍmu Území je Vymezen rychlostními

komunikacemi, které jsou Územní bariérou a zdrojem hygÍenickych závad tlumenych

mocnym pásem izolačnÍ zeleně. Je otázkotl, zda tato jednoÚčelová zelen nemohla byt

doplněna dalším doplnkovou funkcí, zejména ve vazbě na podchod do VÍtkovic.

2. Urbanistick koncept

Urbanisticky koncept je založen na blokové zástavbě. Jednotlivé bloky ÚspěŠně

konfiguruje podle konkrétní polohy a orientace. Strukturou polouzavrenych prŮchozích

blokŮ se zelení vytvárí podmínky pro kvalitní obytné prostredÍ. Urbanistická koncepce se

opÍrá o tri osy. Kompoziční osu, která směruje od prestavěné hrudkovny, dominanty s
odkazem na prŮmyslovou minulost, k malému náměstí s vodní plochou. Lokální dopravní

osu s tramvají, která má potenciál stát se měsÍskou trídou, s čímŽ ale nekorespondují

rodinné domy v JV části. NábreŽní komunikaci, která bude mÍt tendenci soustredit
neŽádoucí tranzitní dopravu, naruŠí rekreační kvalitu nábreŽí a propojenÍ do obytné

zástavby. Kontroverzní eŠení je umocněno zachováním kolejiště zrušené vlečky, které je

chápáno jako hodnota prŮmyslového dědictvÍ.

3. Funkční a dopravní reŠení

Navržená zástavba postrádá formy, které by vÍce vyjad ovaly urbanistickou funkci. Je
těŽko hledat školu, když nemá čitelné hriště ani vymezeny pozemek. Postrádám vypočet,

prípadně zdŮvodnění, jak je zajištěna školní vybavenost. Hrudkovna jako dominanta a

součásť čtvrťového centra by měla byt v těsnějším sepětí s osťaťni vystavbou' Komfortnějši

dopravní obsluhu by zajistila další tramvajová zastávka.

4. Urbanisticky detail - verejnyi prostor B

Pojetí a měrítko otevrené blokové zástavby vytvárí podmínky pro kvalitní verejn1 prostor,

coŽ potvrzuje p íjemné náměstí s vodním prvkem' Návrh zeleně, kteryi dotvárí verejn

prostor, vychází z pasportu a vyhodnocení stávající zeleně. Větší péči by si zaslouŽil

urbanisticky detail v místě zástavby.
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5. Vysledná prezentace práce

Prezentace návrhu je prehledná. Grafické podání srozumitelně vyjadruje

urbanistickou koncepci a záměry ešení, s vyhradou zmÍněnou v části 3 hodnocení.

GeIkové hodnocení dipIomové práce:

P edloŽenou diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení B

otázky k obhajobě a p ipomínky dipIomové práci:

Slovní hodnocení práce:

Návrh predkládá Životaschopnou a soudrŽnou urbanistickou koncepci, která odpovÍdá podmínkám

dané lokality. Problematická komunikace na nábreží ostravice mŮŽe b' t interpretována jako
respektování zásad uzemního plánu města, kde je uvedena jako doplnkov ,tah městského vyznamu.

otázky a náměty k obhajobě:

Diplomantka by mohla vysvětlit jak reší základní školnÍ vybavenost a proč navrhla diskutabilní
komunikaci na nábreží ostravice.
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