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MoRAVSKÉ VINAŘSKÉ GENTRUM

1. Územní vazby a urbanismus
- Projekt řeší studii domu v ulici Hlinky na pozemcích, Keré dřÍVe sloužily jako vinice. Pod

stávajícím objekem je zachován komplex hodnotných vinařských sklepŮ.
- Autorka mÍsto stávajÍcího objektu navrhuje noÚ, jednoduchého tvaru na obdelníkovém

půdorysu a objekt tak začleňuje do okolnÍ zástavby. Dominanci si získává VýŠkou.
- Hlavní vstup a vjezd je z ulice Hlinky, parkování je zajištěno v garážích s automatickým

parkovacím systémem'

2' Architektonický koncept
. ArchiteKonický koncept je velmi jednoduchý, čisťý a čitelný' Autorka zvolila jednoduchý hmotový

tvar, kteÚn je objekt začleněn do okolní zástavby- silný motiv tvoří uličnl fasada, která je celoprosklená
s fotovoltaikou, vertikálně je členěna betonovými sloupy a betonovým pásem nad vstupem, čímž ho
podtrhuje' Fasáda je wamě ztváměna použitím motivu vinné révy' Celkový dojem budovy je elegantní a
příienný.

3' Funkční a dispoziční řeŠení
- Dťrm má bohatou funkčnÍ náplň, která je logicky rozmístěna v jednotlivých podlažích' Provozy se

nekřÍží, s||,'Ím rozvrženým je umožněno, aby menší služby mohly fungovat jako celky'
- Hlavní náp|ní je vinařské centrum, které využívá historbkého potenciálu pozemku' Jde

předevšÍm o vyuŽití sklepních prostor se zachováním ducha místa a Vnesení sem nových funkcí,
napřIklad wellness centrum se saunami zabudovanými do původních dobových sudů. Dále oceňuji
myšlenku vinařské tržnice, Kerá zcela jistě bude velkým !ákadlem pro navŠtívení tohoto objewu'

- Dokumentace je velmi podrobná a přehledná, grafrka půdorysů, řezŮ a pohledŮ je na vysoké
Úrovni.

4. Konstrukce a materiá|y
. Byl zvolen monolitický železobetonový konstrukční systém a založení na pilotách'



J

. Prezentované konstrukční detaily jsou důkladně zpracovány, VŠechny odhalili mÍsta tepelných
mostů, které je potřeba V návrhu ošetřit'

. oceňuji ekologické myšlení pfr použití fotovoltaických článkťJ.

5' Výsledná prezentace práce
- Rozsah prezentace práce je Vyceryávající, technická zpráva je podrobná, pťtdorysy, řezy i

pohledy mají vysokou grafickou Úroveň.
. V porovnánÍ s grafikou 2D Výkresů působí 3D vizualizace neprofesionálně aŽ zanedbaně, zde

vidÍm jediný nedostatek této práce.

Ce|kové hodnocení diplomové práce:
Před|oŽenou dip|omovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení: A

otázky k obhajobě a připomínky dip|omové práci:

s|ovní hodnocení práce:
Práce je Velmi precizně zpracovaná jak po provozní stránce, tak i Výrazové. objekt ná silný koncept ve
své jednoduchosti a přehlednosti. Autorka vnimá histoickou stopu místa a citlivě využívá tohoto
potenciálu ve svém návrhu. Mimo jÍné oceňuji i ekologické myšlení a . Jediný nedostatek této práce vidím
v prezentaci vizualizací'

otázky a náměty k obhajobě:
- Popište iak funguje vámi zvolený pafuovací systém.
- NemŮže b,ýt navžené funkční vyuŽití terasy v rozporu s nařízením města Brna o rušenÍ nočního klidu?
- Je v návrhu nějak počítáno s hygienickým zázemÍm pro tenis? Kde budou Šatny a sprchy pro hráče?
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