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,l. Uzemní vazby a urbanismus
- Projekt řeŠí studii domu v ulici Hlinky s bohatou funkční náplní, kde hlavní nosná náplň ie

spojená s histoickou stopou lokaliý svázaná s pěstováním vína. Parcela je součástÍ jižního svahu
pod hradem Špilberk, stávaiÍcí obiekt má bohatou síť sklepŮ, které autor v náVrhu zachováVá. Zároveň
negativně vnímá stáVajíCí rozdrobenost domů s nejasnou uliční čárou a snaŽí se ji dobudovat.

- Přístup k novému objektu je z ulice Hlinky, parkování je zajištěno V podzemních garáŽÍch.

2. Architektonický koncept
- Dům ie ťVořen dvěma hmotami, jedna ie rovnoběŽná s ulicí Hlinky a wáří tak ucelenou

uliční čáru. Druhá je na ni kolmá a vybíhá dovnitř do pozemku.
. oceňuji v,ýfuarné ztváměnÍ uliční fasády, kde na hliníko|lý pertorovaný plech autor zachytil

motiv vinné révy. V inteiéru pak hra světla a stÍnu vytváří zajÍmavé efeky' Prvky peiorování se pak

objevuje i v interiéru.

3. Funkční a dispoziČnÍ řešení
- Hlavní funkční néplní domu je Vinařské centrum, navazuje na původní vinařské sklepy

V podzemÍ a dále se rozkládá v 1. a 2.NP. Ve 3.NP je umístěna restaurace, která je propojena

s dvorním traktem a nabÍzí Výhled na vinice'
- Autor věnuje zvýšenou pozornost funkčně provozním schématům, chybí ale patro

s restauracÍ .

4. Konstrukce a materiá|y
- Autor zvotit jako hlavnÍ konstrukční pNek Železobetonový skelet s monotitickýni ŽB stropy'

z dokumentace ale není jasné konstrukční řešení konzoly v sevemí části objewu.

5. Výs|edná prezentace práce
- Rozsah dokumentace je dostačujícÍ' Výkresy jsou přehledné, autor poctivě dokumentuje

všechna podlaží návrhu včetně řezŮ a pohledů. celková grafika práce je na horší úrovni'
. Fyzický modelje naopak zpracovaný na vyšŠÍ Úrovni



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

otázky k obhajobě a připominky dipIomové práci:

S|ovní hodnocení práce:
Moravské vinařské a kulturní centrum má bohatou funkční náplň, KeÉ je logicky rozložena
v jednotlivých podlažích domu. Pozitivně hodnotÍm Vltvamé zpracování fasády, keré odráží
historickou stopu lokaliý. PřÍjenné je i propojení restaurace s vnitřnÍm dvorem přes tensu a výhledem
do vinic. Naopak pNek konzoly se mi zdá už přÍliš brutální a nenaŠla jsem jeho opodstatnění, nehledě
na to' že samotná konstrukce takové konzolv bude velmi složitá a nákladná.

otázky a náměty k obhajobě:
- Popište provoz ve 3.NP' předevšÍm pak zásobovánÍ restaurace'
- Jak je konstrukčně řeŠena konzola vybíhající v severní části objektu?
- Je navrŽeno pro velké okno V kongrcsovém sále nějaké stínění? Jaké?
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