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Ve své studii pro bakalářskou práci se Adéla zabývala návrhem vinařství pro 40ti hektarový vinohrad pod
vrchem Leskoun nedaleko Moravského Krumlova. Hlavními výzvou zadání bylo vyřešit návrh budovy pro
zPracování hroznŮ a výrobu vína s doplňkov,yimi prostory pro degustaci a prodej vína a vyřešit zasazení objektu
do nedotČené krajiny vinic na úpatí vrchu Leskoun, Adéla navrhla budovu, která nevytváří dominantu ve
výrazném panoramatu vrchu Leskoun, neupozorňuje na sebe a dokonale splývá s okolním prostředím aby
nenaruŠila jeho ráz. Hlavním motivem je ústřednídvůr, který odděluje a zároveň propojuje výrobní a
rePrezentativní Část stavby. Návštěvník zde může pohledem proniknout do obou provozů budovy, ale autorka
neProzrazuje příliŠ. Takový přístup dokládá vyzrálou architektonickou osobnost studentky.

V rámci bakalářské práce se Adéle podařilo studii úspěšně rozpracovat do dalšího stupně dokumentace. Po
řadě konzultací se podařilo nalézt konstrukční řešení některých složitých prvků stavby především v souvislosti
s řeŠením fasády tak, aby odpovídalo původní představě o vyznění stavby. Detailyjsou zpracovány dobře. Je
třeba ocenit Že přes velmi složitý tvar budovy se Adéle podařilo navrhnout logický nosný systém a zachovat
všechny myšlenky původní studie,

Formální část
Studentka splnila předepsaný rozsah práce, dokumentaceje správně členěna a je po obsahové stránce
kompletní. Grafická prezentace výkresů je na skvělé úrovni.

Závěr
Adéla se se dokázala vypořádat s dopracováním studie do fáze projektu pro stavební povolenítak, že
architektonické a stavebně-konstrukční řešení tvoří fungující celek a původní architektonický záměr zůstal plně
zachován. Studentka se úspěšně vyrovnala s nástrahami takto rozsáhlého a složitého objektu, aniž by utrpěl
PŮvodní záměr, Uvedené nedostatkyjsou pouze drobného charakteru a byly by odstraněny v rámci
navazujícího stupně dokumentace.
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