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Předmětem bakalářské práce je návrh parkourového hřiště do nově budovaného parku 
u řeky Mandavy ve městě Varnsdorf.  
Výběr tématu ovlivnil fakt, že se autor intenzivně věnuje parkouru nejen jako uživatel, 
ale i jako trenér. Využil tedy výzvu od	týmu architektů participovat na projektu 
varnsdorfského parku.  
Ve své analytické části prozkoumal stávající parky a další informace sbíral 
prostřednictvím dotazníku mezi místní parkourovou komunitou, který pro tento účel 
vypracoval. Na základě výstupů si vytyčil řešení dispozic, užívaných materiálů, 
dopadových ploch a typologii překážek. Původní nápad, zakomponovat do hřiště 
přesuvné překažky a tím zvýšit jeho variabilitu, musel autor opustit z	důvodu 
předepsaných norem určených pro tento typ hřišť. Zaměřil se tedy na technické  
a materiálové provedení prvků a dopadových ploch.  
Finálnímu návrhu předcházelo mnoho variant, které pak z	technických či normativních 
důvodů opustil. Návrh zvizualizoval a simuloval v	reálném prostředí. Všímal si 
podobných struktur v	terénu, které pak zkoušel a zjišťoval jejich atletickou obtížnost  
a další faktory. Takto postupně testoval všechny navržené části parku, aby odstranil 
případné chyby či nedostatky ve svých vizích. Pomocí této metody návrh dále 
optimazoval a snažil se jednotlivé úkony plynule propojit.  
V	závěru práce autor kriticky přednesl nedostatky, které by rád v	budoucnu ovlivnil,  
jako jsou ekologičtější materiály, sezóní úpravy či přemistitelné překážky, čímž by se 
tréninkové možnosti znásobili. 
 
Bakalářská práce je odborně zpracována a považuji ji za velmi kvalitní projekt s ambicí 
realizace. Autor od začátku přistupoval k	projektu poctivě, zabýval se podrobně všemi 
faktory kvalitního parkurového hřiště. Testováním i s méně zkušenými a malými 
parkouristy vytvořil park pro všechny náročnostní úrovně a věkové kategorie. 
Podmínkou jeho návrhu bylo, aby navržený park splňoval předepsané normy a mohl být 
městem realizovaný. Na park se v současné době připravuje projektová dokumentace. 
 
Výtku mám jen k	formálnímu zpracování textové částí bakalářské práce, kterou autor 
pojal spíše jako dokument pracovních postupů a tak působí stylisticky nesouvisle.  
Svým obsahem a rozsahem však plně naplňuje zadání. 
 
 
Předloženou bakalářskou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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