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l. Územní vazby a urbanismus
Architektonická studie koncertního sálu je situoviína do exponované historické části města
Brna. Svým umístěním respektuje půdorysnou stopu původní zástavby anavazujena
komunikační systém dopravy a pohyb pěších. Z dopravně-urbanistického hlediska velmi
zajímavě řeší dopravní obsluŽnost. objekt,,Hudební scényo. svou hmotou navazuje na
stávající zástavbu.
Předmětem odborné rozpravu by mohlo být téma provozního napojení nově navrženého
objektu na stávající koncertní síň ,,Besední dům,,, event. na kanzervatoř.

2. Architektoniclcý koncept
Zék|adni architektonický koncept pracuje s myšlenkou hmoty objektu, vývořené obvodovým
pláštěm, do které je vložen prostor-objekt koncertního sálu, napojený pomocí vertikálních
komunikací na jednotlivá podlaŽí. Tato jednoduchá, ale kompozičně velmi silná idea je
důsledně respektoviínav každém patře. Volná dispozice daná konstrukcí je optimálně
vyllžívána k rozmístění nezbytných provozních celků a to jak v ěásti návštěvnické.divácké,
tak umělecké a provozní. obvodoqý plášť je z velké části kombinovaný, tedy prosklený
s moŽností otevření do okolního prostoru, a částečně uzavŤený obkladem. Zavýtazově silný
motiv je moŽné považovat ufivarný-umělecký objekt umístěný na hlavní fasádě, kolem
vsfupu. Tato instďace dodává objektu,,Hudební scény.. mimořádnou lehkost a atraktivitu.
UmoŽňuje oživení objektu i v nočních hodinách. Velmi zajimavýmzpůsobem je řešen
i předprostor objektu, kteý je komponovrín jako,,náměstí hudby...
Jabým způsobem bude realizována a udržována plastika instalovaná nafasódě ? Jabým
způsobem se pohybuje /může pohybovat/ handicapovaý návštěvníkv objektu ? Jabým
způsobem je prováděna údržbafasády _ celé ?

3. Funkční a dispoziční řešení
Celý objekt,,Hudební scény.. je důsledně rozdělen na logicky propojené provozně.dispoziční
celky, jak v divácké.návštěvnické části, tak provozně- technické. Yýrazná pozornost byla
věnoviína koncertnímu sálu a všem jeho provozním částem. Specifickým problémem je
systém vertikálních komunikací' který je řešen nejen jako technické _ provozní téma, ale
v části návštěvnické jako ,!,tazný designerský akcent. Patřičná pozornost je věnována
i systému komunikací a parkovišť v podzemí. Velmi pečlivě je řešen i provoz zéaemí uživaný
umělci.
Jabým způsobem jsou řešeny požární úselql a požární bezpečnost obecně ? Jakjsou techniclql
a výnarně řešeny požadavlE na akustiku sólu a jiných prostorů objehu /foyer, zkušebny, tech.
místnosti atd' / ?
Jabým způsobem se uzavírá /kontroluje/ prostor garáží ? Kam vedou schody u trafostanice
/logika ýlresové dolalmentace/ ? Jsou stěny zkušeben, sólu atd. akusticlE zajištěny _ viz.
ýlves - řezy, rozvody klimatizace jsou v podhledech ? Zalcreslení obložení fasódy _ jak
ačím?

4. Konstrukce a materiálv



Konstrukční systém, zvolený pro realizaci objektu je tzv. kombinovaný, jehožzríkladem je
že|ezoý beton. obvodoqý plášť je zavěšený, částečně prosklený. Toto konstrukčně.
materiálové řešení je možné považovat zaoptimá|nt' neboť nabízívelmi operativní řešení
event. poŽadovaných úprav objektu, včetně operativních instalací nezbytných provozně
technických systémů.
Patřičná pozornost byla věnoviína i střešní konstrukci, což je třeba považovatzavelmi
pozitivní _ vzhledem k atraktivnosti místa, kde se objekt nachétzí.
Jalqlm způsobem bude provóděna údržba vnitřních lcomunilrací a systému akusticlEch obktadů
instalovaných v objektu hedy včetně hlavního sólu/ ? Jabým způsobem bude zajištěna
,,světelná pohoda,, a tedy i bezpečnost prostoru-objektu ?

5. Výsledná prezentace práce
Architektonická sfudie ,,Hudební scény.. * koncertního sálu pro město Brno je zpracována na
velmi dobré urovni s tvurčí invencí a citem pro detail vyjadřující zák|adni téma smyslu a
funkce objekfu, kterým je hudba.
Architektura objektu je zajímavym vyjádřením možnosti zástavby územi a zce|ajistě muŽe
být vnímrána j ako j edna z rcá|ný ch variant.
Diplomová práce jako celek má velmi dobrou úroveň' věetně vkládacího modelu.
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