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     Úkolem práce bylo zhodnocení potenciálu území Dolního centra v Liberci vymezeného třídou 1. 

máje, řekou Nisou, ulicí Košickou a komunikačním průtahem R35. Práce zároveň měla provést 

analýzu stavebních objektů v území, vytipovat stavby či areály vhodné k zachování, případně 

k rekonstrukci a zapojení do vlastního urbanistického návrhu, který by rehabilitoval vymezené 

centrální území města významově opět jako plnohodnotnou soudobou živoucí městskou strukturu. 

Takto stanovené zadání diplomové práce je v předloženém projektu naplněno, práce splňuje 

stanovené cíle zadání. Navržená urbanistická struktura, měřítko i funkční náplň objektů v projektu 

dokomponovávají spolu s dalšími zvolenými urbanistickými atributy – rehabilitovaným nábřežím řeky 

Nisy, hierarchizací veřejných, poloveřejných a soukromých prostor – citlivě a vhodně zadané území 

města, vycházejí z jeho měřítka v místě a nacházejí další urbánní kvalitu, která místu chybí. 

     Práce obsahuje poměrně poctivě zpracovanou analytickou část, logicky postupující od morfologie 

místa, historie zástavby, formování místa řekou Nisou i dalších širších vztahů, které jsou pro 

pochopení stávající struktury zástavby v území nutné. Závěry analýzy formující východiska pro vlastní 

urbanistický návrh jsou brilantně podané, jasně formulované, předvídavé a pro logickou stavbu 

diplomního projektu odpovídající. 

     Diplomantka se rozhodla po analýze stavu a zhodnocení urbanistické kvality stávajících budov 

určitou specifickou část objektů zachovat a tyto historicky převážně průmyslové výrobě a 

administrativě sloužící budovy zapojila do svého návrhu v nové urbanistické osnově. Návrh je 

měřítkově uměřený a doplňuje vhodně urbanistickou strukturu dolního centra Liberce pod třídou 1. 

máje. 

     Za klady zpracovaného řešení považuji: 

 vhodné vytyčení základních dopravních tras v území, obnovení linky tramvaje, vytyčení 

cyklostezky, důraz je kladen na pěší prostupnost územím.  

 pěší propojení od třídy 1. máje novými lávkami a mosty přes řeku Nisu. 

 objekty Hedvy (Babylon) a tramvajové remízy jsou v návrhu zachovány ve stávajících 

proporcích (tvoří další potenciál budoucího využití brownfieldu). 

 důraz kladený na formování veřejného prostoru zejména na doposud neřešených nábřežích 

řeky Nisy a její vhodné zapojení do volnočasových pobytově-rekreačně zaměřených aktivit 

nové čtvrti. 

 dobře funkčně rozvržená skladba bydlení se službami a obchody v parteru s pěšími průchody, 

dokomponování veřejných prostor po odstraněných objektech občanskými stavbami 

zaměřenými na vzdělání a kulturu, resp. administrativu.  



 vyvážená skladba bydlení umožňující rodinné bydlení v centru města, snaha o blokovou 

zástavbu s vnitrobloky polosoukromého či soukromého charakteru (v části areálu důraz 

kladen na sousedské bydlení až komunitního charakteru). 

 dobře zvolená proporce funkčního využití území předpokládá jak jeho dobrou obytnou 

kvalitu, s nabídkou, místních služeb, tak i zapojení území do významu regionálního i 

nadregionálního. Je tak umožněno na poměrně malém území prokrvit jej různými aktivitami 

a vytvořit tak novou urbanisticky nosnou vývojovou etapu místa. 

     Nevhodná a diskutabilní místa diplomního projektu: 

 zvolený profil paralelní ulice s třídou 1. máje je vzhledem k navrženým hmotám novostaveb 

bytových domů příliš úzký, chybí oboustranné parkování a vzhledem k průtahu automobilové 

i tramvajové dopravy by měl mít charakter třídy osázené zelení. 

 nevhodné (ekonomicky i prostorově) se jeví pochozí zastropení vnitřních dvorů některých 

vnitrobloků na úrovni 1. NP a narušení jejich intimity parkováním. 

 navržená budova centra současného umění tvoří svojí délkou spíše bariéru k nábřeží Nisy a 

neumožňuje tak její přirozené zapojení jinak vhodně pobytově řešených nábřeží do obytné 

části souboru. 

 urbanisticky je historická budova Maxe Kühna necitlivě obestavena a jižní nároží nově 

komponovaného bloku vytváří stísněný prostor těsně u řeky Nisy (naproti stávající budovy 

Krajského úřadu). 

 navržené bytové domy obsahují velmi vysoké procento nebytových prostor v parteru, 

vhodnější by bylo zvážit navýšení podlažnosti bloků a umístění některých bytů i na úrovni 

terénu s tím, že vnitrobloky mohou být zčásti využity jako soukromé předzahrádky. 

Zintenzivnil by se tak záměr posluchačky o přenesení tzv. sousedského bydlení do části 

navržené obytné struktury.  

     Diplomní projekt je formálně zpracován jako brožura formátu A3, je přehledně uspořádán a 

výborně a srozumitelně graficky zpracován.      

Práce byla doplněna o kapacity bytové zástavby, chybí mi výsledná ekonomická bilance ploch 

návrhu -  rozloha řešeného území, zastavěná plocha a celková HPP dle nových funkcí.      

Diplomní projekt Bc. Heleny Pasáčkové splňuje požadavky na udělení odpovídajícího 

akademického titulu Ing. arch.  

     Po formální i obsahové stránce je zpracována odpovídajícím způsobem tak, aby byla doporučena 

k obhajobě. 

     Navrhuji výslednou známku „velmi dobře“.  

 

doc. Ing. arch. Zdeněk Jiran 


