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Náměstí Míru - dostavba a rekonstrukce
veřejného prostoru v Brně

Bc.Zuzana šarmanová
lng. Arch. Tomáš Pavlovský, Ph.D.

Popis práce:

Diplomová práce řeší návrh veřejného prostoru - náměstí Míru v Brně. Téma práce bylo

navrženo brněnskou radnicí - Brno střed. Návrh by měl ukazovat možný potenciál

současného náměstí Míru, kdy nejsou dány Žádné ekonomické či vlastnické překáŽky.

Komentář k bodům 1. až6.:

1 , Analýza území a Vymezení záměru
Autorka analyzuje územíiv historických souvislostech - soutěŽnínávrhy zlet1923 a

1932. Detailníje rozbor zeleně a vytíženost dopravních služeb.

2. Urbanistický koncept _ idea
ldeoý základ vytváří dvojice náměstí a soubor obytných budov tvarově vycházející ze

struktury okolní zástavby' AUtorka ,,odstraňuje" stávajícífungující budovy (školní

jídelnu, koleje). Řešenídopravního problému nastiňuje přemístěnítramvaje do parku'

Hodnocení práce:
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1. Analýza územía Wmezenízáměru X n ! !
2' Urbanistický koncept _ idea I x ! !
3. Funkční a prostorové řešení n x ! I
4. Provozní řešení území n X ! !
5. Formální, grafická a jazyková Úprava práce T x ! !
6' Splnění požadavků zadání práce ! X D !



Funkční a prostorové řeŠenÍ

Soubor obytných budov vychází z členěníkomerčního parteru a bytoých ploch

v patře. Koncept zelených střech a ploch vnitrobloku je pro Masarykovu čtvrť příhodný.

Avšak budova na vizualizacivnitrobloku působítmavě a chladně.JiŽnífasády by si

zaslouŽily rafinovanější hru s materiály' se stíněním, se členitostí. Kdyby ty čtyři bloky

navrhovaly čtyři architekti'..
Náměstí Míru je jasně definované a úzké. Nedůstojné mi př1de sousedství konečné

tramvaje a kostela. MoŽná, Že protilehlé budovy budou ,,architektonickým partnerem"

kostelu. Zvizualizace o tom nejsem přesvedčen' Perspektiva má pohledouý cíl oblé

nároží lékárny. Vyobrazeno to tak není, coŽ je škoda' Kladný bod náměstíje přitomnost

stromů a vodního prvku.

Školnínáměstí je ohraničené novou zástavbou. Přítomnost nového bytového domu

s knihovnou zajistíýskyt lidí i po té, co škola skončí. Škoda, Že nová školní budova

nemá opravdovější fasádu. Bez oken působí brutalistickým dojmem.

Provoznířešení Území
Dobré řešeníje nová ulice Valčíkova jako jednosměrná spojnice Březinovy - Rudišovy'

která nezatíŽítolik Lerchovu před ZŠ. Pouze dvě stání K'n'R na Lerchove se mi zdá málo'

Praktičtější by bylo jejich umístění na straně školních budov. Mezi veřejnými

parkovacími stánína ulici Valčíkova a Lerchova se nevyskytuje vyhrazené stánípro
oSP" V podzemních garáŽích už taková místa vyznačená jsou. Nenápadný je jejich vjezd

z ulice Údolní' Tramvajová smyčka odřízne část parku. Nezachráníto ani objekt zázemí

řidičů DPMB...

5. Formální, grafická a jazyková úprava práce

Paré A3 je vytisknuto bez levého okraje, coŽ ztěžuje čitelnost textu. Grafické znázornění
je čisté a přehledné. Budovy na vizualizacích majítvrdý aŽ neosobnícharakter.

6. Splnění poŽadavků zadání práce

Požadavky na dostavbu a rekonstrukci veřejného prostoru byly splněny.

Připomínky a dotazy k práci:

Chybí mi pohled z parku na Náměstí Míru (1ak stojítramvaj vedle kostela). A také pohled

z ulice Údotní(vjezd do 8aráŽe)'

7ávér:

Autorka citlivě rozdělila obě náměstía hmota obytného souboru respektuje okolnízástavbu.

Škoda, ze budovy nepůsobíopravdověji (hlavně na Náměstí Míru)'
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