
\rysoKÉ UČENi TEoHNlcKÉ V BRNĚ ' FAKULTA STAVEBNÍ . ÚSTAV ARc HITEKTURY

Posudek oponenta diplomové práce
Čís|o dipomové práce: Akademický rok: 20' l3/' l4
Ústav: Archiiektury
student(ka): Bc. Kristýna Vlčková
Studiinl obor: Architektura
Vedoucí dip|omové práce |n9' arch. Juřej Du|enčín PH.D'
oponent diplomové práce: lng. arch. Jakub Kotek

Název dioIomoVé oráce;
vÝŠrovÝ oa.JeKT BRNo

1' ÚzemníVazby a urbanjsínUs

. objekt k vhodně siÍuován v sevemí část| pozemku při u|ci Šumavská a využiyá
seveÍo-jiŽní osy pro upravehé vénkovní plochy zvirazňující v pohledech vedikáIni
osu výškové budovy

. razšÍřenÍ podnože s volnými výslavními prastorami ie spÍávně orjenlavéna
k frekventovanému nároží ulb Šumavská a veveří a zároveň zachovává dostatečné
rozptylové plochy kolem paiefu

. pazilvně hadnotím snahu o Íozšíření ,lýstavnich ploch do exleriéru

. v návrhu je dosažena jasnéha lagbkého dapnvnÍha napajeni objektu stávaj[cíň
sjezdem z pllehlé kamunikace Bulínava

. oÍázkou je provéření odstupoÚch vzdálenostÍ a případné stínění akolních staveb

2, Architektonický koncepI

. jedná se o jasný zákjadní hmatový koncept' ktefý týarově vychází z okolní zéslavby
výškoÚch budav' Hmotové řešení však nepÍináší úplně novou kvalitu a krealivitu
do daného prostÍedÍ, a]e zůstává na dÓb|é sténdardní Úrovni

. ''/itvamé řešenÍ vnéjšÍho pláště budovy je vizuélně velmj pŮsabivé' Použi!é mativy
nejsou pímo originálnÍ' ale auta].ka návrhu dobře pracuje a konbjnuje jednollivé
pNkr.

. rušiýým dojmem působÍ vnéjšÍ únikavé schadiště na h|avni Íasádě fuv'Runslhalle
narušuie jednoduchost zvolených Ivaru a mateiálŮ,

. uvažované propajení inteiéru výstavnÍ haly a ex|eriéÍu parku ja pouze naznačeno
Chybi vétší vzájemná odezva těchto prostoÍ' především ve vzlahu k naznačené ose
pÍilehlého paíku (např, hlavní komunikace osy pa*u vede k části objektu
s obchody, nikoliv k h]avnívýstaýní hale)



3' Funkčni a dispoziční řešeni

4' Konstlukce a materiá|y

Výškové čIenění do sekcí a dispoziční řešeniiéko celek pŮsobi přehlec|ně a lagicky
vytvaření spádované střešní plachy se zeleni nad Ústavní halÓu se jeví iako
Íornální pNek, vzhled k dispÓziční vazbě pauze na kantýnu, zajÍnavé by nah]a být
využiti tahoto pvku jako ,,výstavního amfitaá!Íu.

. umÍs!ění hygienických jader přístupných pauze z h]avní plochy pronají|natelných
pocllaží snižuje vaiabilíIu wužilí
nedostatečná je kapacita a dostupnost bezbaňéÍových WC
v dispozicích kavámy a restauračnÍho provozu jsou \/ýrazně paddimenzovány
p|Óstary provozního zázenÍ (vzh]edem k navržené kapacité adbytu nelze použít
systém letméha zásobavánÍ či na]ých přÍručnÍch 'kladů)
',lislavnÍ prostory postrádaj| depoztáře a skladové a manipulačnÍ proslary
diskutabilnÍ je poměr paÍkovacích stání a volných kratkodobých slání na ploše
Celkový počet pa*ovacich míst je poddímenzovaný vzhledem k charakÍeru využití'

zvalené kanstrukčni rnéle ály odpavídaji typu slavby
prezentované kanslÍukčnl detaily jsou řeŠeny ve slandardni podíobnosti a na
odpavídajícÍ úrovni

. v návrhu ovšem není konstÍukčné a maleiálově řešen vnějšÍ pléšť fasády (vTz
popsán pouze jako vnéjš| hliníková fasáda). chybí specifikace řešení plných a
tÍansparenlních ploch ýnělšíha p]áště (,''podrabnějšÍ pfrk]ad řešeni fasádníha

5 Výs|edná prezentace práce A

předložená dakumentace dosahuje čisté grafické ÚÍaýně, obsahově je dostatečně
vypavídající' vyiádřenÍ odpavídá archíIel4onické studii a dokládá zámér autora
ptůvodnÍ zpráva daslalečné papisuje záměr, padrobněji by nahla být papsána
představa o navňovaném mateňálovén iešení'
půdorysy jsau přehledné, s poméÍÓýým íhěřítkem, iezy by]y prezentovány

v dostatečném počtu a vedeny v paxebných d1istech
pÍezentace hmotového řešení ve 3D je na doslatečné kvalitní úrovnL má schopnost
vyiádft zámér aulora

. pohledy jsou prezenlovény kultivavané a doslatečně srozunilelné s vyjádřenín
ňaleiálú

. zpracování mÓde]u je na stěndardní úravni' bylo by vhodné doplhit hnaty okÓIních
slaveb pro prezentacj ňěřitka nawhavané stavby



ceIkové hodnocení dipIomové práce:
Před|oženou dip|omovou práci dopoluěujik obhajobě a navrhuji hodnocení

otázky k obhajobě a připomínky dip|omové práci:

s|ovní hodnocení přác6:
Návrh pŮsabí kullivovaným dojmem. Na úkÓI využit| navrhovanéha území autaIka reaguje návrhem
kubické hnoty s jednoduchýn archi|ektonblaýn členěnÍn' Právě jQdnoduchost architektanického výÍazu
púsobí v toínto případě pÍesvědčivě' zámér je prQzentován v potřebném rozsahu a na dobé gratické
úrovni'

otázky a náměty k obhajobě:
obiasnéte, jak bude konsIrukčně a mateiálově řeŠen vnějši plášť budovy, KeÚ je nejýýnznějšín
architekton ickým p Nkem'
Jakým zpúsobem je zemýšleno řešénÍ zastínění skleněných ploch íasády vnějšín pláštén s ohleden na
možné ovládánÍ rozsahu zastíněni?
Jak by] stanoven počet parkavacích mÍst?
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