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ZADÁNÍ KLAUZURNÍ ZKOUŠKY PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO N-ZAKA
KONANÉ DNE 08.6.2012

Téma a pokyny ke klauzurní zkoušce:
Úkolem je ve vymezeném čase vypracovat architektonické a výtvarné řešení malého městského parku
v brněnské čtvrti Husovice, na kterou navazuje slepá ulice Valchařská.
Popis širšího kontextu:
Bezejmenný park je poloostrovem obtékaným řekou Svitavou a mlýnským náhonem, ukončený Maloměřickým
mostem. Husovice bývaly ve 13. století nevelkou vesnicí s původním mlýnem a vinohrady, těžce poškozenou
v průběhu všech historických válek, s rozkvětem textilních manufaktur v průběhu 18. – 19. století, téměř do
základů vyhořelou v roce 1834. V současné době mají charakter smíšené zástavby převážně řadových či
samostatně stojících rodinných domů. Ve čtvrti není dnes žádný městský park, který by poskytoval možnost
krátkodobé rekreace. Husovická zástavba je typická malým měřítkem, pro danou oblast je významná korelace
horizontály nízkých domů se šikmými střechami s vertikálou komínů a staveb bývalých i fungujících továren.
V oblasti je vysoké procento obyvatel sociálně slabých vrstev, významnou část tvoří také rodiny s dětmi a lidé
v důchodovém věku.

Charakter místa:
V parku dnes není žádná vybavenost, která by měla být
zachována, Potencionálně zajímavé kosterní dřeviny jsou
zakreslené v situaci, čtvercová plocha zřetelná na leteckém
snímku je nefunkčním dětským pískovištěm. Opodál stojí
socha Miroslava Tyrše, zakladatele Sokola. Cestní sít je zcela
nefunkční, park je opuštěný, v noci nebezpečný, pouze
sporadicky navštěvovaný místními obyvateli venčícími psy. Má
však silného Genia loci, spoluvytvářeného řekou, jejími břehy,
jezem, malebnou syrovostí místa, kontrasty, charakterem
ostrovního útočiště, přírodními fenomény.
Provoz a funkce:
Ulice Valchařská uzavírá park na západní straně, je slepá,
nepříjemně úzká, vjezd do ní je možný jen rezidentům a hostům penzionu. Prostor parku není provozně zatížen

žádným výrazným pěším tahem. 50 m od parku je tramvajová zastávka Maloměřický most, jižní část řešeného
území ohraničuje silnice s obousměrným provozem. Dům č.p. 77 je rodinný penzion pro maximálně 25 hostů
s restaurací a kavárnou v přízemí. Veškeré sítě a rozvody jsou vedeny pod chodníkem mimo řešené území,
v ulici Valchařská do vzdálenosti 1m od hrany budovy.
Forma a obsah návrhu:
Forma a obsah návrhu musí být přiměřené, plynoucí z prostorových, funkčních, provozních a dalších lokálních
charakteristik místa a funkční náplně okolních objektů.
Úkolem je navrhnout koncept celého řešeného území v M 1: 500 a soustředit se na část ulice Valchařská, která
bude navržena do podoby architektonické studie v M 1: 200. Řešené území by se mělo stát fungujícím,
nadčasovým parkem městské části, respektujícím potenciál místa, Genius loci, kontinuitu i požadavky
současných obyvatel. Ulice Valchařská potom přiléhající zklidněnou obytnou ulicí, umožňující vjezd také
zásobovacích vozidel s hmotností do 3t.

Požadavky na zpracování dokumentace:
- půdorysný návrh řešení v M 1: 500 (koncept - celek)
- půdorysný návrh řešení v M 1: 200 (studie - ulice Valchařská)
- pohledy a prostorová zobrazení (buď dvě perspektivní skici nebo axonometrie celku a jedna perspektiva),
vystihující předpokládanou ideu v daném prostoru, ne však pouze detail
- řezopohled v M 1: 200 nebo M 1: 500
- průvodní komentář ne delší než 1 formát A4
Součástí řešení bude legenda se specifikací všech použitých materiálů, živých i neživých, tvořících podstatu
architektonického a výtvarného řešení. Půdorysný návrh a ostatní grafické přílohy budou zpracovány a
odevzdány na vlastním přineseném pauzovacím papíru (k odevzdání dva formáty A1).
Grafické vyjádření lineární kresbou volnou rukou tužkou a černým fixem s možnými kombinacemi tloušťek
0,1;0,3;0,5;0,7 mm. Grafický návrh může být kolorován. K práci student využije vlastní výše jmenované
pomůcky a vhodné jsou také skicovací průhledné papíry (např. Duplex), poměrové měřítko a další pomůcky dle
vlastního uvážení (guma, kalkulačka). Vyloučena je odborná literatura, jakékoliv dopředu zpracované podklady,
kresby a notebook.
Klauzurní práce proběhne v době od 8,00 do 18,00 hodin v předem určených učebnách budovy D v Lednici.
Přestávky a pracovní tempo jsou individuální.

V Lednici dne 05.6.2012

Prof. Ing. Jiří Damec, CSc.
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INFORMACE KE KLAUZURNÍ ZKOUŠCE PRO IV. ROČNÍK OBORU ZAKA
KONANÉ DNE 08.6.2012
Termín a čas konání:
08.06. 2012, od 8:00 do 18:00
Místo konání:
Učebna D 22 a D11 v Lednici
Základní potřeby, které je třeba si přinést:
- minimálně 3 x pauzovací papíry formátu A1 (odevzdávají se 2 x A1)
- skicovaní papíry (duplex apod.)
- černý Centropen v tloušťkách 0.1, 0.3, 0.5, 0.7 (není nutné všechny tloušťky, stačí ty,
na které jste zvyklí)
- tužky a další kreslící potřeby
- prostředky pro barevnou koloraci výkresů
- další individuálně zvolené potřeby pro tvorbu grafických výstupů (pravítka, kružítko,
kalkulačka, guma …)
Vše ostatní potřebné bude dodáno na začátku klauzurní zkoušky.

Pravidla pro úspěšné vykonání zkoušky:
Klauzurní zkouška probíhá po celý den – v uvedeném časovém rozmezí, přestávky na svačinu
a oběd si student volí individuálně, opuštění místnosti na delší dobu než je návštěva toalet
není možné – proto se dostatečně vybavte oblíbenými potravinami a nápoji. Každý musí
pracovat individuálně.
Vyloučeny jsou:
Dopředu připravené výkresy, kresby a jiné podklady, počítač, odborná literatura.
Jakékoli porušení pravidel znamená předčasné neúspěšné ukončení klauzurní zkoušky.

V Lednici, 10.05. 2012

Prof. Ing. Jiří Damec, CSc.
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