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1. Územní Vazby a urbanismus
- Projekt řeší studii domu v ulici Hlinky s komplexem hodnotných vinařských sklepů. Autor

navrhuje stávající objek z 18.století nahradit budovou novou, s výhledem sjednotit uliční čáru a
obohatit ulici modemí architekurou. Komplex vinařských sklepťr zachovává, náplň nového domu
reaguje na histoickou stopu a doplňuje ji funkceni dalŠími'

- Pozitivně hodnotÍm tendence sjednotit uliční čáru.
- v projektu je dosaženo logického dopravního napojenÍ, parkování je zajištěno v parkovacÍm

domě' který přiléhá k objektu vinařského centra'

2. Architektonický koncept
- Autor zvolil konzervativní řeŠení nového objektu. v podstatě Wáří 2 nové budovy, které

drŽí stejnou uliční uru, ale tVáří se zcela odlišně' Budova Moravského vinařského centra navazuje na
atiku přilehlého sousedního objektu, oživena je fasádou, kterou fuořÍ hra oken různých formátŮ' Druhá
budova - paftovací dŮm je nižšÍ, fasáda je z pohtedového betonu poseta matými okny o rozměru
500x500 mm.

- Budova nabírá dojmu spÍše kancelářského typu.

3. FunkčnÍ a dispoziční řešenÍ
- Autor přehledně dokumentuje Všechna pod|aŽí náVrhu, Včetně řezů a poh|edů. V řezech

bych uvíta|a, kdyby se Vyskyt|y e|espoň schematicky zarizovací prvky, stejně tak jak tomu je
V půdorysu.

- Hlavní funkčnÍ náplnÍ domu je vinařské centrum, navazuje na pŮvodní vinařské sklepy
v podzemÍ a dále se rozkládá v 1', 2. a 3.NP. zbýVa!ící podtaží stouŽí jako ubytovánÍ pro návštěvnÍky,
v s.NP je navíc vloŽeno ma!é pivátní wellness.

- střešnÍ Íerasa o ploŠe 273 m2 se tváří bez náplně, pivátnl wettness zase přítiš ,,zastrčené".
Navrhla bych tlvahu nad propojenÍm funkce terasy a Wellness i za cenu změny dispozice v tomto
DodlaŽÍ'

4' Konstrukce a materiá|y
- zvolený konstrukčnÍ systém je adekvátnl k prostorovým a vizuátním nárokům stavby'
- Prezentované konstrukční detaily jsou dŮkladně zpncovány, všechny odhaliti místa

tepelných mostŮ, které je potřeba v návrhu ošetňt.



5. Výs|edná prezentaoe práce
. Rozsah prezentace práce je doďačujÍcl, wkresy jsou přehledné, autor p@tivě dokumentuje

v#chna podlaží návthu včetně bztt a pohledt!. ocenila bych více vizualizací jak exteiéru' tak
interiéru'

- Pro Íyzický model bych volila pŮsobivějšÍ nateriál.
- Prtlvodnl zpráva je stručná'

Ge|kové hodnocení dlplomové práce:
Před|oŽenou dip|omovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení: D

otázky k obhajobě a připomínky diplomové práci:

s|ovní hodnocení práce:
Pozitivně hodnotÍm snahu autora woňt jasnou uličnÍ čáru. CeIkoVý výraz budovy Moravského
vinařského centra by si zasloužil iasnějŠÍ draz funkčnÍ náplně a předejlt tak doimu kancelářské
budovy. v Úvahu stoiÍ zvolený systém pafl<ovacÍho domu, zda nebude vznÍkat p,oblém pň čekánÍ na
zařazovánÍlvyjÍždění automobilú pň tak velké kapacitě i v závislosti na Íunkční náplň pňlehlého domu,
pro kterého pafuoviŠtě slouŽt předevšIm.

otázky a náměty k obhajobě:
- PopiŠte jak funguje vámi zvdený parkovacÍ systém.
- Jak bude funkčně využita tak velká plocha terasy?
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