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Studie vinořství v minimolisŤickém duchu vytvořilo nenópodný leč ikonický exteriér,
v němŽ se skrývolY prostory s oimosférou storých zoklenutých sklepů. ro z§resnění ozefektivněním konstrukcí v dolším stupni se tento duch čóstečně vytrotil o ,,oblouky,,zŮstolY PoUZe no Žebrech hlovního sfuepo, kde nepředstovují funkčně nejopiimólnější
uspořódóní.
Snoho o minimolizoci pouŽitých výrazových prostředků vede ož k eliminoci některých
funkČních PrvkŮ.- joko jsou nopř, zosířešení nod vstupy o jejich zvýroznéní či okno do
PobYtových místnosŤÍ nod Úrovní terénu. V důsledku 

'rpr.anostnění 
estetických

PoŽodovkŮ no jednotnost fosód lze oznočiI za nedostoiečně větroný prostor pro
suŠení slómového víno - no místnost o ploše cco 2OOmz připodojí dvě nevelkó oskleněným zóbrodlím ještě zmenšenó froncouzskó okno _ 'prosiředí 

s optimólním
suchým chlodem by se zde dosohovolo jen obtížně.
DoPlněn oProii studii by| noopok druhý výtoh, jehož potřebo zde není nijokzdŮvodněno o U tokto molého o neintenzivně využívoného objektu jde mólo
ekonomické řešení.
Pro větŠÍ nózornost o srozumitelnosí projektu by u tokio členitých stoveb měly být
dokumentovÓnY i ,,vnitřní" fosódy - v iomto přípodě pohledy z ieiosy no jedno tlivié z ní
vYstuPující objektY. Konstrukce Ťerosy vykozuje obvyklé (o i při reolizocích se čosio
vYskYtujícÍ) slobinY, joko je nedostotečnó sílo spódové vrstvy 1io cm místo cco 30 cm)nebo noPojení no okolní nosyponý terén bez odekvótní'ho přechodu (řez A-Á, B'-
B',det. 3, 4).Obdobné disproporce jsou u jinok spróvně novržené vegeto'ční střechy,
kde vYchózí sPÓdovÓ vrstvo no 0-3ó cm, přičemž celkovó tloušťko skloáby je uvóděno
jen 45 cm (sklodbo S1).
SklodbY Podloh odpovídojí provozním požodovkům, zo upřesnění by stólo složení
iePelných/okustických izolocí, jejichž volbo do mokrých prostorů s vysok ou zótéží není
snodnó o mnohdy vede v proxí k úplné eliminoci izolonlů v podzemí.
Volbo konstrukČního moteriólu, dimenze o stotické schémo je zvoleno optimólně, zo
Pozitivum lze oznoČit sjednocení do jednoho byť poměrně velkého dilotočního celku,
coŽ eliminuje vlhkostní riziko u podzemní čósti stovby, jejíž hydroizoční systém je též
spróvně novžen.
TZB je PoPsóno ve stondordním rozsohu, produkce odpodního teplo z chlazení není
energetickY vYuŽito. PÓieřní konolizoce přehledně proch ózí podóinou orou objektu,
Při tokovéto délce vedení by studenti měli býi upozornéni no potřebný počet
revizních šocheŤ, skutečnou hloubku/převýšení potrubí (což je zde cco 2m) o její
dopod no konstrukci zóklodů o hydroizoloci spodní stovby.
lnieriér svým Pojetím odrÓží orchiiekturu stovby o outorovo iouho po minimolistickém
výrozv se i zde Projevuje ČÓstečnou eliminocí některých prvků (přesoh desky pultu),
ole čosto potločovoný nóbytkový sokl si puliu vhodně zochovóvó.

Jok v orchitektuře fok fechnickém řešení je potrnó
vypadojící provedení, v některych dílčích bodech o
přehléd n utelné nedost otky

Novžené hodnocení: C

snoho autora hledot jednoduše


