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MoRAVSKÉVINAŘSKÉGENTRUM
1. Územnívazbya urbanismus
- Projekt řešístudiidomu v ulici Hlinky na pozemcích,Keré dřÍVesloužilyjako vinice.Pod
stávajícímobjekem je zachován komplexhodnotnýchvinařských sklepŮ.
- Autorka mÍstostávajÍcíhoobjektunavrhujenoÚ, jednoduchéhotvaru na obdelníkovém
půdorysua objekttak začleňujedo okolnÍzástavby. Dominancisi získává VýŠkou.
- Hlavnívstup a vjezdje z ulice Hlinky,parkováníje zajištěnov garážíchs automatickým
parkovacímsystémem'
koncept
2' Architektonický
. ArchiteKonický konceptje velmijednoduchý,čisťý
a čitelný'Autorka zvolilajednoduchýhmotový
tvar,kteÚn je objektzačleněndo okolnízástavby- silný motiv tvoříuličnlfasada, kteráje celoprosklená
ho
s fotovoltaikou,vertikálněje členěnabetonovýmisloupy a betonovýmpásem nad vstupem,čímž
podtrhuje'Fasáda je wamě ztváměna použitímmotivuvinnérévy'Celkový dojembudovyje elegantnía
příienný.
a dispoziční
řeŠení
3' Funkční
- Dťrmmá bohatoufunkčnÍ
náplň, kteráje logicky rozmístěnav jednotlivýchpodlažích'Provozy se
nekřÍží,
s||,'Ím
rozvrženýmje umožněno,aby menšíslužbymohly fungovatjako celky'
- Hlavnínáp|níje vinařskécentrum,kterévyužíváhistorbkéhopotenciálupozemku' Jde
předevšÍmo vyuŽitísklepníchprostorse zachovánímducha místaa Vnesenísem nových funkcí,
napřIklad wellnesscentrumse saunami zabudovanýmido původníchdobovýchsudů.Dále oceňuji
tohotoobjewu'
myšlenkuvinařskétržnice,Kerá zcela jistě bude velkým!ákadlempro navŠtívení
- Dokumentaceje velmipodrobná a přehledná, grafrkapůdorysů,
řezŮ a pohledŮje na vysoké
Úrovni.
4. Konstrukcea materiá|y
. Byl zvolen monolitickýželezobetonovýkonstrukčnísystéma založenína pilotách'

J
. Prezentovanékonstrukční
odhalili mÍstatepelných
detaily jsou důkladnězpracovány, VŠechny
mostů,kteréje potřeba V návrhu ošetřit'
. oceňuji ekologickémyšlenípfr použitífotovoltaickýchčlánkťJ.
5' Výslednáprezentacepráce
- Rozsah prezentacepráce je Vyceryávající,
technická zpráva je podrobná,pťtdorysy,řezy i
pohledy majívysokougrafickouÚroveň.
. V porovnánÍs grafikou2D Výkresůpůsobí3D vizualizace neprofesionálněaŽ zanedbaně, zde
vidÍmjediný nedostatektétopráce.
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otázky k obhajobě a připomínkydip|omovépráci:
s|ovníhodnocenípráce:
Práce je Velmiprecizně zpracovanájak po provoznístránce, tak i Výrazové.objekt ná silný koncept ve
svéjednoduchostia přehlednosti.Autorkavnimá histoickou stopu místaa citlivě využívátohoto
potenciálu ve svémnávrhu. MimojÍnéoceňujii ekologickémyšlenía . Jediný nedostatektétopráce vidím
v prezentaci vizualizací'
otázky a náměty k obhajobě:
- Popišteiak fungujevámi zvolenýpafuovacísystém.
- NemŮžeb,ýtnavženéfunkčnívyuŽitíterasy v rozporus nařízenímměsta Brna o rušenÍnočníhoklidu?
- Je v návrhu nějak počítános hygienickýmzázemÍmpro tenis? Kde budou Šatnya sprchy pro hráče?
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