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spln no

B - velmi dob e.

Úprava magistrály a využití   pozemk  pro rozší ení  muzea a nové nám stí je inspirativní. Zahloubením ásti 

nového nám stí získala historická budova  monumentální  piedestal, nám stí je však p e ato schodišti a 

 rampami, které  znemož ují plynulý pohyb chodc . Dostavba je navržena v soudobém kvalitním designu.

B - velmi dob e.

Historická budova a dostavba spoluvytvá í  výrazný a zárove   harmonický soudobý celek. Ve složitém 

dispozi ním rozvrhu rozsáhlého komplexu se, ne vždy, poda ilo harmonicky skloubit veškeré požadavky ( nap . do 

muzea jsou vstupy pro ve ejnost situovány z r zných výškových úrovní). 

A - výborn .

Práce obsahuje komplexní stavebn  – technické ešení, v etn  detail  a výpo t . Jednotlivé ásti jsou zpracovány 

výjime n  podrobn  a kvalitn . 

A - výborn .

Práce je zpracována v celém rozsahu pe liv , v etn  pot ebných detail . P íkladné vizualizace výborn  dopl ují 

návrh. 
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III.

Dostavba muzea je soudobou kvalitní a elegantní architekturou, která metodou vzájemného kontrastu 

zd raz uje jak historickou budovu tak  dostavbu.  Rozsáhlý komplex obsahuje nejen  provoz muzea,  ale i další 

funkce. Jejich  návaznost n kde  navozuje   spíše atmosféru  nákupního  centra než kulturní stavby (viz nap .vstup 

z podzemních  garáží do zádve í „galerie“).  Vstup do  nové budovy ze  sníženého nám stí  vede   k  vertikálním 

komunikacím, protože nové výstavní plochy muzea jsou situovány  p evážn  o dv    patra výš.  Propojení nových 

výstavních sál  s historickou budovou je p ínosné. Grafické ztvárn ní, rozsah a úplnost práce jsou p íkladné. 

Poslucha ka   velice dob e zvládá problematiku architektonického a stavebn -technického navrhování. Práce je 

vysoce kvalitním   zakon ením studia.  

 

Otázka: Varianty  osv tlení výstavních sál

B - velmi dob e.
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