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Autor práce: Bc. Jakub Zach
Vedoucí práce: lng. arch. Jan Májek, Ph.D.

Popis práce:

Aktuální téma diplomové práce se zabývá koncepcí revitalizace V současnosti
zanedbaného, neúplného a nefunkčního prostoru v Brně za Lužánkami, který je
dlouhodobě zamýšlen a v minulosti i široce využíván pro sportovní a rekreační účely.

Komentář k bodům 1. až6.z

1. Autor podrobně anaIyzuje řešené území a logicky vymezuje záměr.
2. Koncept řešeníje založen na očištění zbytku stávající struktury zástavby, vytvoření
komunikačních os a napojení na okolí a město a především vytvoření multifunkčního
,,živého města". To vše nelze hodnotit jinak než pozitivně.
3. Původně historicky monofunkční řešení je s vizí vytvoření ,,živého města" doplněno
kromě sportovních objektů o administrativní a polyfunkční objekt s bytovými
a komerčními prostory, které se zamýšleným sportovním a rekreačním využitím
nesouvisí. V obecném pohledu uvažování o ,,živém městě" je to určitě správný způsob
uvažování. Nicméně vzhledem k velikosti řešeného území, možnosti umístění
omezeného počtu budov velkého objemu v řešeném území a vzhledem k navazující
b|ízké okolní zástavbě s obytnou i veřejnou funkcí je otázkou vhodnost tohoto řešení
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1. Analýza území a Wmezení záměru X ! T !
2. Urbanistický koncept - idea n n
3. Funkční a prostorové řešení n ! x !
4. P rovozní řešení Územ í D X n !
5. Formální, grafická a iazyková úprava práce u X n !
6. Splnění požadavků zadání práce X n n
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a případná možnost ponechání těchto ploch pro čistě sportovní a rekreační účely
a navazujícízázemí.
Návrh ctí uliční čáru podél uIice Sportovní a vhodně doplňuje původní zamýšlenou
koncepci zástavby. Rozpačitě působí od uliční čáry odsazení solitérní budovy na nároží,
která má být dle autora i vzhledem ke své v'ýšce orientačním bodem v území. Případné
posunutí, jemuž by pravděpodobně nic nebránilo, by budovu dostalo více do
požadovaného průhledu uIic směrem k Lužánkám. Vlastní v'ýška objektu, umístěného
pod kopcem a na exponovaném místě, je sama o sobě diskutabilní a zasloužila by sivíce
pohledově prověřit. obdobně je to i s opodstatněním půdorysného tvaru budovy.
Zástavba je, dle autora, koncipována podél hlavní osy _ prodloužení navazující ulice,
jejímž vyvrcholením je fotbalový stadión a navrženo je i druhé propojení pomocí Iávky
směrem do Lužánek. To vše je v pořádku. Nelogicky působí excentrické osazení
fotbalového stadionu na osu navazující ulice a trochu rozpačitě a nejednoznačně
nástupní předprostor fotbalového stadionu, a to především vzhledem k dvojímu
hlavnímu napojení takto významné městské budovy. V tomto ohledu, i přes relativně
detailně propracované řešení, by si práce v rámci samotné koncepce zasloužila hlubší
promyšlení.
Kompozičně návrh pracuje, vzhledem k velkým objemům budov, pouze s několika
hmotami v daném prostoru. Pro formování prostoru mezi budovami má o to větší
význam samotný tvar těchto budov. V případě fotbalového stadionu je pak otázkou
vhodnost vnějšího pravoúhlého obdéIného tvaru budovy.
4. Provozní řešení odpovídá navržené koncepci.
5. Formální, grafická a jazyková úprava práce je na dobré úrovni. Na hlavním výkresu
návrhu v 43 paré je nečitelná, oříznutá legenda.
6. Předložená práce splnila požadavky zadání a obsahuje veškeré požadované přílohy,
které dostatečně demonstruj í řešen í před loženého návrh u.

Připomínky a dotazy kpráci:
Připomínky a případné okruhy dotazů k práci při obhajobě jsou uvedeny v textu
posudku výše.

Závér:

l přes připomínky výše, týkající se především podstatné vlastní urbanistické kompozice,
autor prokázal schopnost obsáhnout a svým způsobem ztvárnit zadání.

Klasifikační stupeň podle ECTS: D l 2,5
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