
Post]DEK oPoIYENTA DIPLoMovÉ PRÁCE

Autor diplomové práce: Bc. Nícol Kasalová

Oponent diplomové prace: ing. arch. Jaroslav Velička

Název dip|omové práce:

MoRAVSKÉ V|NAŘSKÉ CENTRUM BRNo
1. Územní vazby a urbanismus

ÚzemnÍ vazby a urbanismus jsou v předložené dokumentaci zvládnuý
s odpovÍdajÍcÍ návaznostÍ na územnÍ plán, chanffier okolÍ a okolnÍ stávajÍct
zástavbu' V dokumentaci je dobře popsána historie daného mÍsta. Celkové
hmotové a provoznÍ řešenÍ odpovÍdá stávajÍcÍmtu stavu územÍ ivýhtedu lbšeného
prostoru.
Po urbantstlcké stránce by býo moŽno zvážit větŠÍ zapoienÍ clvomÍ nadzemnÍ částÍ
pfr návrhu objektu a to i s ohledem na přilehlý pěšÍ koidor, kteý je navrhovaný
v ÚzemnÍm plánu'
ZváŽil bych také zákres navrhovaného areálu do fotognfre stávajÍďho sťayu se
zřetelem na šjršÍ vztahy a dálkové pohledy,

2' Architektonický koncept

VnějŠt archíteffionický výnzu objeKu zdařllým zpÚsobem vyjadruJe bdlnečnost a
chankter hlavnÍ náplně navrhovaného areálu jako monvského vinalbkého centn.
Pl1 architeffionickém návrhu bych ještě doporučil yíce si všÍmat átšÍonb místa a
okolní histoické zástavby, napřÍklad pro vytvořenÍ archÍteffionického vztahu staré
histoické a nové současné architektury,
Pfr řešenÍ inteiéru a při návrhu řešent dvorn[ části zadaného prostoru bych zvážil
větší uplatněnÍ prukÚ v návazncti na historii vinabtvÍ na tomto mÍstě i na cr'lé
Monvě.

3. FunkčnÍ a dispoziěnÍ řešení

FunkčnÍ a dispoziční řeŠenl poměmě rozsáhlé provoznÍ náplně je koncentrcváno do
hlavnÍho objektu pfr ulici HlinRy. Zvážil bych většÍ využÍil dvomÍho prostoru
zadaného pozemku pro rozšÍbnÍ objektu s umístěnÍm někeých částÍ zadané
prcvoznÍ náplně. Mohlo by tak doiÍt květšÍ přehlednosti elkovéha provoznÍho
řešenÍ.
Bylo by možno zváŽit propojenÍ navržené zajÍmavé myšlenl<y podzemnÍho umístěnÍ
wel/ness centra v historických sklepenÍch s nadzemnÍm částečně venkovnÍm
prostorem ve dvomÍ částiparcely.
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. Hlavní vstup do objektu monvského vinařského entra z ulice Hlint<y by něl být
jasně deklarován, V návrhu se prccházÍ tržnicÍ bez jasného určenÍ prúchodu do
hlavnÍch ěástí objektu a teprve potom se pl[stupuje k hlavnímu schodtšťí kde by
měla bft umístěna hlavnÍ rece'pcc objel<tu. HlavnÍ scňodlšfě by rnohlo být z dťtvodu
Iepší orientae návštěvnÍkťt vjdnotIivých patrech vIe otevřené do přilehlých
prosÍo4 např{ldad použÍtím prutipoŽámí sWeněné sÍěny s dveťmi. RovněŽ hlavní
vstupy do jednotlivých provozůl včetně ubytovacÍ části i s rccepcÍ by mohly bft
jasnějiurčeny.

4. Konstrukce a materiály

. KonstrukěnÍ systém je vzhledem k hmotové a dispozičnt rťtznorúostl ob1éKu
zvoten vhodné.

. ZajÍmavým zpitsobem je navrženo překýí pťtvodnÍch histoických sklepťt
žele zobeton ovou ko nstru kcÍ,
Velmi kladně púsobÍ navrŽenÍ tzv. zelenfuh sÍtbcft'
Navrhované konstrukční detaily jsou dosÍaÍečně podrcbné.

5' Výsledná prezentiace pÉce

PrBzentace práce celkově odpovÍdá stupnidokumentace a navrhované stavbě
Jednotlivé výkresy jsou zpracované pbhledné s dobrou grafickou úrovnÍ'
VypracovánÍ 3D modelu je na dobré úrovni a vypovÍdá o záměrech autorky.
Zvážil bych doplněnÍ dokumentae o zakeslenÍ objeku do fotognfie stávajÍďho
okolÍ'
obnzová a textová část dokumentace jsou zpnavány ve vzájemné návaznosti
s dosúaÍečn ou vypavÍdacÍ schopností

Gelkové hodnocení dip|omové práce:

PředloŽenou dip|omovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení

otázky k obhajobě a připomínky dip|omové práci:

SlovnÍ hodnocení práce:

Předložená dokumentae vhodným zpťlsobem popÍsuje záměr autorky při řešenÍ zadané úIohy'

otázky a náměý k obhajobě:

Popište yáš záměr archite|donbkého ztváměnÍ dvomÍho prostoru navrhovaného objektu
v návaznosti na vinařstvÍ a celkový ptovoz objektu .
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Klasifikační stup€ň ECTS: B / 1,5
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