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Zadání diplomové práce

Úkolem práce je zhodnocení potenciálu území Dolního centra v Liberci vymezeného třídou      
1. máje, řekou Nisou, ulicí Košickou a komunikačním průtahem R35. Práce by měla 
zanalyzovat objekty v území, vytypovat stavby či areály vhodné k zachování nebo rekonstrukci 
a navrhnout urbanistické řešení, které by přispělo k rehabilitaci této lokality.

Průběh práce

Diplomantka pracovala na úkolu samostatně a zodpovědně a odevzdala práci v požadované 
kvalitě a rozsahu. 

Komentář k řešení

Diplomantka si vybrala zadání Útvaru rozvoje města Liberce, který vytypoval několik 
problematických oblastí ke zpracování ověřovacích studií. Autorka v analytické části mapuje 
historii města, jeho topografii, vodstvo, zeleň, urbánní strukturu.

Další část práce se zabývá zvoleným územím, jeho postavením ve struktuře města, blíže 
charakterizuje jednotlivé stavby či areály v lokalitě a na základě vyhodnocení specifikuje stavby 
vhodné k zachování. Z celkového počtu 25 staveb nebo areálů doporučuje 15 k zachování, mezi
nimi stavbu Maxe Kuhna v areálu Montážních závodů, bývalý textilní objekt Werk, dnes 
rekonstruovaný, areál Dopravních podniků, areál bývalé Hedvy- v současnosti zábavní komplex 
Babylon, administrativní objekt RWE, na třídě 1.máje Finanční úřad, hotel Imperiál a na pravém 
břehu Nisy samozřejmě objekty Kulturního domu, roubený Scholzův dům, VÚTS a správní 
objekt Krajského úřadu.
Analytická část práce je svědomitě zpracována, možná mohla být k fotografické části objektů 
připojena i informace o vzniku, architektech, účelu.

Koncept je názorně představen v grafické i textové části dle jednotlivých funkčních celků – 



urbanistická struktura, funkční skladba, doprava, zeleň, vodstvo.
Mezi základní principy řešení diplomantky patří:
-Vznik nového centra s vyšší koncentrací budov občanské vybavenosti regionálního významu a 
lineárním veřejným prostorem- náměstím
-Doplnění polyfunkční městské struktury převážně bytového charakteru a lokálního významu
-Rekultivace zeleného pásu podél řeky Nisy
-Úprava dopravního konceptu, zklidnění automobilové dopravy na náměstí, protažení 
tramvajové linky
Podstatným bodem návrhu je lineární náměstí, zahrnující nové centrum i objekt KÚ, v šíři 
náměstí dochází k přemostění Nisy. Tento centrální prostor je vhodně akcentován pěti stavbami 
občanské vybavenosti, u kterých autorka vybírá možnou funkční náplň. Limitní výška je 
stanovena na 28m, což odpovídá současné úrovni dané územním plánem v této oblasti. 
Multifunkční bytová struktura má blokový charakter, jistou poréznost, maximální výška je 
stanovena na 5 podlaží, návrh předpokládá parter s občanskou vybaveností a parkovací podlaží
v suterénu. 
Dopravní koncept počítá s limitovanou automobilovou dopravou na náměstí U Nisy, kde se 
předpokládá pouze zásobování parteru, na náměstí je kromě pěší a cyklo dopravy pouze 
prodloužená linka tramvaje, která dále pokračuje ulicí Nitranskou. Průjezdná doprava bude 
vedena ulicemi Tatranská, Mrštíkova a Nitranská.
Důležitým prvkem v území je řeka Nisa, autorka navrhuje rehabilitaci jejího toku a včetně 
odstranění teplofikace z jejího profilu.
Stávající park na pravém břehu Nisy bude transformován do zeleného pásu podél řeky, návrh 
počítá s odstraněním parkingu před krajským úřadem a jeho rozšíření i do lokality naproti 
Babylonu, kde dnes vzniká IQ Landia.

Obsah a rozsah odevzdávaného elaborátu

Diplomová práce má všechny náležitosti je úplná a kvalitně zpracovaná. 

Hodnocení

Na práci Heleny Pasáčkové je mi sympatický výběr složitého a rozsáhlého zadání, systematický 
a pracovitý přístup, oceňuji i nadstandartní výsledek práce a hodnotím 

A – Výborně

V Liberci 3.2.2013 Ing. arch. Jiří Buček
vedoucí diplomové práce 
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