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Zadání diplomové práce 
 

Tématem k řešení je Zborovská rokle v Liberci, úkolem je vytvořit sportovně-rekreační a oddechový veřejný 
prostor včetně vhodného a příslušného zázemí. Lokalita je situována v tzv. Vilové čtvrti na rozhraní centra Liberce 
a okraje města. Charakteristický je zde přechod města do volné krajiny Jizerských hor. Je proto potenciálním 
cílem jak pro každodenní rekreaci okolních obyvatel, tak atraktivitou celoměstskou. V okolí je větší množství 
drobných veřejných prostorů obdobného typu, proto je v prvé řadě nezbytné vymezit silnou charakteristiku 
regenerovaného území Rokle. Následně potom formu, která by jednak odpovídala využití, jednak vytvářela 
přesvědčivý a přitažlivý obraz místa. V neposlední řadě je vážným tématem zapojení rokle do celoměstského 
krajinného systému a příslušná reakce na krajinu příměstskou a volnou. 
 
 
 
Komentář k řešení 
 
Vlastní zadání diplomové práce- vytvoření sportovně rekreačního a oddechového prostoru včetně vhodného a 
příslušného zázemí pro spádovou oblast čtvrti- si diplomant rozšířil o bytovou funkci, která mu pomáhá zapojit 
návrh do stávající převážně vilové zástavby s bytovou funkcí. 
 
Na straně jedné jde o adekvátní reakci na zástavbu ve Zborovské ulici doplněním chybějícího článku ve vilové 
řadě - Mozartova ulice zůstává bez zástavby, na straně druhé přináší diplomant do lokality intenzivně využívané 
veřejné funkce  privátní bytovou funkci. Ve vilách je navrženo 14 bytů od 2+kk do 4+kk, tedy standardních 
kategorií. 
Veřejný sportovně rekreační prostor s množstvím aktivit- jezírko, rodinné grilování, pobytová louka, amfiteátr, 
dlážděná pobytová plocha, okrasné jezírko, univerzální hrací plocha, nadměrné šachy a člověče nezlob se, 
hřiště na pétanque, vyhlídka s pozorovatelnou- povede jistě k podstatné koncentraci osob ze spádové oblasti se 
všemi doprovodnými jevy, která bude radikálně omezovat očekávaný standart bydlení ve vile bez vlastního 
soukromého pozemku.  Pokud již přistoupil diplomant na konfrontaci privátního a veřejného, pak bych očekával 
malometrážní bydlení pro určitou specifickou skupinu, pro kterou by ztráta soukromí, vyšší koncentrace osob, 
případně doprovodný hluk během her nebyla příliš omezující. 
Koexistence veřejného a privátního vyvolává další související úvahy- kdo by byl potenciálním investorem? 
 
Rokle- park je velmi intenzivně využita řadou zmíněných aktivit, možná by návrhu prospěla jejich mírná selekce, 
v některých případech by docházelo ke kolizím- například plocha nadměrného člověče nezlob se v 
bezprostředním kontaktu s univerzálním hřištěm na malý fotbal. Množství aktivit v návrhu diplomanta s sebou 
přináší i vysoké procento zpevněných ploch, komunikací, ramp a nízké zastoupení volné zelené krajiny, 



případně relaxační louky. 
 
Přes zmíněné připomínky nelze autorovi upřít poctivou snahu vypořádat se zadaným úkolem, práce má všechny 
podstatné náležitosti, je pečlivě a zodpovědně zpracovaná. 
 
 
 
 
Hodnocení 
 

Diplomovou práci Jakuba Středy doporučuji k obhajobě, oceňuji cílevědomé úsilí při rozpracování základní 
myšlenky a komplexní zvládnutí úkolu, vzhledem k připomínkám navrhuji známku 
 
B – velmi dobře 

 
 

 

V Liberci 3.2.2012 Ing. arch. Jiří Buček 
 oponent diplomové práce     
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
  


