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1. Územní vazby a urbanismus
Diplomový projekt řeší letity problém města Brna, kteým je absence důstojného koncertního
sálu. Cílem architektonická sfudie je prověřit jednu zmožnýchvariant umístění této instifuce
v logických souvislostech daných Životem města. Na zríkladě mnoha analytických studií je
možné považovat za jedno z optimálních míst pro umístění objektu koncertního sálu místo
v blízkosti hotelu Internacionál a Besedního domu /viz. situace/. Důsledným rozborem
komunikačního systému apožadavků na provoz koncertní síně byl vytvořen nový, velmi
zajímaý způsob včlenění této stavby do suívajícího reŽimu uživini komunikací jak pro
automobilovou dopravu, tak pohyb pěších /chodcrV. Tento koncept velmi zajimaým
způsobem umožňuje reagovat na výjimečnost místa, které je spojeno s historickým vývojem
města. Hmotová studie objektu se v maximá|ni možné míře snaŽí nevytvrířet negativní napětí
mezi stávající zástavbou a nově navržen;ým objektem hudební scény, ale naopak klidnou
a důstojnou přítomnostizl,ýraznit obsah, smysl aýznarn svého určení. Toto posláď je
zýraznéno velmi efektním způsobem prezentovaným uměleckým dílem, jehoŽ obsahem je
připomenutiýznamných, v celosvětovém měřítku respektovaných osobností brněnské
umělecké hudební scény. Transformace trojrozměrného portrétu do dvojrozměrného systému
výrazového a konstrukčního, je po výtvarné strrírrce velmi zajimavoutechnikou. Výtvamé
dílo se tak stává nedílnou součástí urbanistického ,,poloprostoru.., vytvrářeného stiívající
historickou zástavbou' hotelem Intemacionál a Besedním domem.
Předmětem odborné rozpravy by se mohlo sttit téma nových možností roníjení
komunilmčního systému, zejména pro pěší a hmotové, event. materiálové varianý navrženého
objehu /např' v duchu tzv. parametriclrn architektury/ ?

2. Architektoniclý koncept
Zák|adni architektonická myšlenka je dána snďrou po vytvoření důstojného objektu
vybízejícího k respekÍu a obdivu k hudbě. Podstatný je obsah, tedy hudba, umění,
komunikace. Toto základnítéma architektonického plrínu je důsledně rozvíjeno a
transformováno do ,,prostorotvorného.. plrínu. Konstrukce objektu je redukoviína na
přijatelné minimum, které však umožňuje event. variabilitu prostoru, kterou si vyžádají nové
technologie atd. Vnitřní prostor objektu je racionálně členěn na provozy nezbytné k dobrému
chodu, logicky na sebe navazujíci. Týká se to jak komunikačních systémů, provozních
prostorů, technického zánemi atd. Architektonický vý,rú objektuje vyzývavé neutrální, což je
jedním z velmi pozitivních znaků objektu, který je vsazen do velmi svébýné a ruznorodé
architektury města. Zavýruzně pozitivní je moŽné považovat zakomponovríní uměleckého
díla do obvodového pláště objektu _ ,,Hudební scény...
V souvislosti s architehoniclEm lconceptem, heý je uplatněn u architektonich! studie, by
bylo vhodné definovat /pojmenovat/ limitujícífahory, heré by měly být respeldovány při
práci na objeWu tohoto ýznamu.

3. Funkční a dispoziční řešení
objekt ,,Hudební scény.. je důsledně dispozičně provozně řešen tak, aby byly minimalizovány
kolizní místa. Je oddělen systém dopravy a parkovánív garáňich,navazujicí na promyšlený
systém vertikálních komunikací a následně na provozní vúahy uvnitř objektu. Stejně tak jsou



vytvořeny podmínky pro plnohodnotný kulturní záňiteknávštěvníka, a|e idůstojné podmínky
pro umělce. Z|ogiky provozních vazeb jednotlivých kubatur prostoru je patrné, Že se
diplomantka této problematice maximálně věnovala a dosiáhla velmi dobrých výsledků.
U tzv. provozních vazeb by bylo dobré posoudit kvalitu požární bezpečnosti v objektu, včetně
systému únilroých lromunikací.Jalqtm způsobem je zásobovdn bufet v.č. ]2 ? Jabým způsobem
se mohu pohybovat v sále ? Je vhodné na vellra schodiště umísťovat zóbradlí ?, nebojak řešit
vertikální komunilrace ? _ viz. Albertina .Vídeň.

4. Konstrukce a materiá|y
Použitá konstrukce , jejímž základem j e železový beton, prosklené plochy obvodového plaště,
kamenné obklady atd. jsou optimálním řešením pro objekt tohoto typu. Konstrukční sy'ié-
umoŽňuje relativně velkou variabilitu vnitřních dispozic a vybavení.
Bylo by možné zvolit event, jinou konstrukční a materióIovou variantu a proč ?

5. Výsledná prezentace práce
Architektonická sfudie objektu,,Hudební scény.. je zpracovénas tvrirčí invencí a velmi
dobrou znalostí dané problematiky. Výkresová dokumentace dokladuje velice dobré
teoretické znalosti diplomantky, kÍeré do projektu vloŽila. To se t.ýká jak detailní znalosti
,,světa hudby.., tak provozně-dispoziěních požadavků umělců, návštěvníků a stejně tak
provozního personálu atd.
Výkresová dokumentace je zpracoviína na výbomé úrovni, je přehledná a srozumitelná.
Prezentace diplomové práce je dokladována i velmi kvalitně zpracovaným lvk|ádacim/
modelem.
Diplomovou práci doporuěuji k obhajobě.

Diplomovou práci jako celek hodnotím k|asiÍikačním stupněm EcTs A t I
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