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Předmětem bakalářské práce byla revitalizace vnitrobloku a veřejného prostranství v okolí domu 
Novovysočanská 14, Praha 9, jehož autorem je Jaroslav Benedikt. Dům byl postaven ve dvacátých 
letech dvacátého století.   

Toto zadání bylo zvoleno ze dvou důvodů. Prvním je skutečnost, že v České republice jsou tisíce 
zanedbaných a nevyužívaných vnitrobloků a jen velmi málo jich je kvalitně řešených. Je to tedy 
jeden z úkolů, s kterými se krajinářští architekti budou ve své praxi v budoucnosti setkávat.  Stejně 
tak veřejná prostranství v okolí domu rozhodují o tom, jak se lidem ve městě žije.  Při návrhu 
revitalizace dvou odlišných prostorů, bylo možné rozvíjet znalosti a dovednosti, které studentka 
v průběhu bakalářského studia získala.  

Martina svou studii rozpracovala dle požadavků na obsah a rozsah bakalářské práce. Změny, které 
provedla, jsou jen dílčí a ku prospěchu návrhu, jejich rozsah dokumentuje výkres C6. Dokumentace 
je přehledně členěna a výkresy jsou srozumitelné, legendy dobře čitelné, značky době zvolené. 

V bakalářské práci studentka rozvinula svoji hlavní myšlenku projektu, která vychází ze skutečnosti, 
kdy se vnitroblok stává skutečnou oázou v ruchu velkoměsta, jak dokazuje studií hlučnosti 
v analýzách. Zároveň vnímá velmi citlivě potřeby mnoha městských lidí a vytváří jim prostor 
„obyčejné“ zahrady, která se ale díky umístění stává vlastně zahradou „neobyčejnou“. Lidé zde 
mohou pěstovat rostliny, pokud chtějí. Přitom nejde o koncept komunitní zahrady, která by 
takovou péči vyžadovala. Mohou zde jen obklopeni rostlinami a tichem odpočívat nebo se 
setkávat. Vzhledem k tomu, že se ve vnitrobloku nachází 120 bytů, je velmi pravděpodobné, že se 
najdou lidé, kteří budou místo intenzivně využívat. 

Veřejná prostranství v okolí domu navazují na tuto myšlenku radosti z rostlin v části města, které 
má v současnosti stále ještě velmi anonymní charakter, bez možnosti se se svým místem 
identifikovat. Martina navrhuje místa, která k setkávání vybízejí. 

Práce obsahuje rozpracování všech navržených dílčích částí – modelaci terénu, filtrační šachu a 
zasakovací bloky, venkovní schodiště, přístřešek na kontejnery, opěrnou zídku, dřevěná podia, 
kladečské plány dlažeb a všechny části vegetačních úprav. V práci jsou drobné překlepy a také 
psaní velkých a malých písmen v názvech rostlin není vždy přesné. 

Práci Martiny Belzové doporučuji k obhajobě a navrhuji jí hodnocení „C dobře“. 

Otázka pro obhajobu BP: Jak si představujete péči o vnitroblok a jeho případné proměny? 
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