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1. Územní vazby a urbanismus
Architektonická studie zpracovanádiplomantem Jiínem Jaroněm je jednou z dalších možných
variant tematicky zadaného diplomového úkolu. Jeho snahouje zakomponovat v maximálně
možné míře nově navržený objekt do stávajícího systému zástavby. Toto úsilí se projevilo
v logickém navénánivnitřních komunikací objektu,,Hudební scény..na stávající přístupové
komunikace pro automobilovou dopravu a pěší.
Nově navržený a v daném prostoru situovaný objekt, svou jednoduchou hmotou neatakuje
okolní ziástavbu, i kdyŽ je možnéříci, že se stává aŽ příliš neutrálním. Materiálové řešení,
související s konstrukcí, pouŽiým obvodovým pláštěm atd. dáváobjektrr měfftko úměrné
ýznamua účelu stavby. Velmi zajimavěje zvládnut i předprostor, ktery nabízí příležitost
k rumým kulturním aktivitrím a příjemné napojení na systém pěších komunikaci azón.
Předmětem odborné rozpravy by mohlo být téma využití zmiňovaného předprostoru ke
kulturním akcím a jeho napojení na prostory /balkon - galerie/ objektu ,, Hudební scény*.

2. Architektoniclý koncept
Architektua objektu je vyrazné jednoduchá, zejména fasáda, coŽ umožňuje vyniknutí
vnitřního prostoru /koncertní sál/, ktery takto ,,prosfupuje.. fasádou a strívá se qýrazně
identický pro celý objekt. Jednoduchá konstrukce umoŽňuje relativně volné lvanabilrníl
uspořádríní provozně dispozičního schéma, které je podstatou architektonického plánu.
Je možné konstatovat , že tato varianta je jedním z přijate|ných řešení objektu s tímto
posliíním. Zvo|ené měřítko jistým způsobem stavbu monumenta|izuje, což je pozitivní,
nicméně respektuje stávaj ící charakter zástavby.
Je, či bylo by možné volit jiný architektoniclgl koncept, ne tento - a proč ? /viz. referenční
příklady/

3. Funkční a dispoziční řešení
Provozrě dispoziění řešení je koncepčně za|oženo na zce|a jednoduchém plánu, kteý je
postaven na vloŽení koncertního sálu do základního ,,kubusu.. - objemu stavby. Tak je moŽné
relativně dobře oddělit, ale i zajištovat jednotlivé provozně dispoziční poŽadavky. Toto
schémaje přijatelné zejménapro Svou transparentnost, nicméně muŽe vytvořit i kolizní body,
především v nástupech do koncertního sálu. Pravidelný půdorysný tvar koncertního sálu je
nerovnoměrně, spíše nevyváŽeně napojen na komunikační systém objektu, coŽ se zcela jistě
bude projevovat nepříznivě, zejména v sifuaci vyŽadující rychlé vyprázdnění prostoru, ale i
před a po zahájení produkce-koncertu. Dalším nejasným bodem je využití prostoru pódia a
stejně tak na protější straně označený prostor ,,technika jeviště... Pozomost by měla bý
věnována i pohybu handicapovaných v celém objektu /věetně zkušeben atd./
Jak je řešeno sezení na galerii ? JalEm způsobem jsou řešeny požární úselql a systém požórní
bezpečnosti ? Jak je /mohlo by být/ řešeno osvětlení v jednotliých prostoróch objehu
/koncertní sál, foyer, zkušebny atd./?
Zvláštní pozornost by mohlďmělď být věnována systému komunikací uvnitř objehu, nejvíce
u koncertního sálu.



4. Konstrukce a materiály
Konstrukční systém je standardní, tedy není navrŽeno pouŽití superkonstrukcí ani atypické
materiály atd. V podstatě jde o že|ezobetonový skelet doplněný úěelovými konstrukcemi,
zejména u koncertního sálu, pro které je uŽito i oce|i, Zv|áštní pozornost by měla být
věnována koncertnímu sálu, kde není příliš patmý systém konstrukce akustických obkladů'
osvětlení atd' včetně provozně dispozičního provazání jeviště a hlediště, což je u tohoto typu
staveb vyžadovráno /např. kde a jak stojí dirigent, jak sedí hráči /dle jednotlivych nástrojrV
v orchestru atd./.
obvodový plášť je prosklený. Použité materiály a konstrukce adekvátně a důstojně reagují na
ýznam stavby. S tím souvisí i způsob provozu aídržby, což je velmi podstatné.
Jakje řešeno ukonení podhledu do vertikalní stěny ? Jakje řešeno ukončení obvodového
pláště /skla/ u podlahy a chodníku ?Jak je konstrukčně řešena akustilm, osvětlení
a klimatizace ?

5. Výsledná prezentace práce
Výsledná prezentace architektonické sfudie je na velmi dobré trrovni. Výkresová
dokumentace nabízi ucelený nézor na architektonickou studii, včetně schémat vybraných
konstrukčních detailů. Velmi dobře je zpracovétn i,,vkládací..model objektu.
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