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1. Územní vazby a urbanismus
Architektonická studie souboru staveb sportovního letiště v Brně- Medlrínkách reaguje na
stávající systém komunikací vně a uvnitř souboru účeloqých objektů. Yyuživáterénního
reliéfu a to jak okolí, tak vlastních upravených ploch, určených pro pohyb letadel, servisní
techniky, personálu a návštěvníků. Nawžený soubor staveb velmi citlivě navazuje na týo
komunikační systémy s tím, Že umoŽňuje i alternativní rozvíjení avyužívání ploch určených
pro provoz letiště. Hlavní přístupová komunikace je upravena i pro možnost vjezdu těžkých
nákladnícho event. hasičských aut, cisteren s palivem, transport letadel atd.
Vlastní prostor letiště je otevřenou plochou' umoŽňující pohyb letištní techniky, letadel,
av organizovaném /bezpeěném/ prostoru lidí /návštěvníků letiště/.
Navržené řešení komunikačního systému vyhovuj e požadavkům.
Předmětem odborné rozpravy by mohlo být téma ochrany přírody /hlukové bariéry/
související s blízkostí Zoo Brno a možnost event' dalšího rozvoje a vybavení letiště. Jabým
způsobem bude zajištěn bezpečný provoz v prostoru určeném k montáži sportovních letadel -
viz. stanoviště transportních vozů - tedy pohyb automobilů, montóž a demontáž letadel atd.?

2. Architektoniclý koncept
Architektonický koncept je dán osobiým vnímiíním této tématiky. Je svébytný a snadno
čitelný. Diplomat velmi dobře vypozorovď dvě zéMadni roviny vnímrání nové architektury
letiště. Jednou rovinou je reálný horizont, ktený'rnímá návštěvník, či uŽivatel letiště, druhou
rovinou je prostor,ze kterého je letiště tozpoznáno _ nadhled. Jde o zásadní identifikaci
míst4 související s navigací a tedy i bezpečností lefu. objekty diplomantem navrŽené
vhodným způsobem reagují na materiálovou a konstrukční podstatu letecké techniky, kÍerou
bylo dřevo, dřevěné vazníky a nosníky. Tyto jsou vhodně využívany pro stavbu hangríru.
Další objekty jsou materiálově řešeny dle svého účelu /dispeěerskávěž, ubytování, klub,
restaurace atd./
Jde o svébytnou architekturu, která se stává typickou pro dané místo. Je nápaditá a provozně
jednoduchá, citlivě reaguje na specifické požadavky provozovatelů letiště. Jedná se o
architekturu respektující jedinečnost místa, terénní reliél ale i provoznipožadavky, mezi
které v první řadě patří bezpečnost.
Vzhledem k tomu, že jde z valné čósti o velkorozponové objelay /hangáry/ je velmi důležitá
jejich konstrukce a posléze systém požární bezpečnosti, údržby a energetického zajištění
provozu. JalEm způsobem bude udržovóna /provozovánď ,,vyhlídková střecha,, nad objehem
restaurace a klubu ?

3. Funkční a dispoziční řešení
Jak již bylo naznačeno v bodě 2.,je v architektonické sfudii plně respektovrín požadavek
bezpečného a provozně jednoduchého systému pohybu letadel, servisních pracovníků
a ostatních návštěvníků a uŽivatelů letiště, tedy včetně leteckých modelďů. Z rozmístění
jednotliých objektů a jejich vzájemnýchvazeb je patrné provozní schéma - systém letiště.
Jednotlivé objekty mají své specifické provozní poŽadavky _ např. letecký klub, učebny,
galerie, ubytoviíní, hangár, dílny atd. Tyto požadavky jsou v maximální míře respektovány



v provozně půdorysných schématech jednotlivych objektů.
Je moŽné konstatovat, že toto téma je v architektonické studii velmi dobře zvládnuto.
Předmětem odborné rozpravy se může stót způsob vytvóření nových provozních celků /v
daném systému/ jako jsou napr. _ výroba a opravy letadel, servis letadel, balonové létání,
modelóřské spolky a prodejny, klubové prostory atd. Vše souvisí s novými technologiemi
uplatňovanými v tomto mimořádně dynamickém oboru. Jakfunguje ,,zóna pro obsluhu
letadel,, _ stary hangár ? Zdůvodnit vertikalní umístění světlíků ? Co je pod konstrukcí terasy
v,č. 38 ?

4. Konstrukce a materiály
Zásadnímtématem studie jsou konstrukční systémy, které by měly respektovat specifika
/charakteristikď leteckých konstrukcí a používaných materiálů. Týo by se měly stát
zakladem jejich designu a konstrukčních detailů. Velmi dobře jsou navrženy lepené vazníky
použité na konstrukci hangáru nebo materiály vhodně aplikované na konstrukci dispečerské
věže. Diplomant musel řešit mnoho atypických detailů, které vyplynu|y z charakteru užívění
a funkce jednotliých objektů. Zave|mi dobrou myšlenku je moŽné povaŽovat i snahu o
vyjádření respektu k původním objektům letiště, které v nedávné době slavilo 90 let od svého
za|oženi'
Jalqlm způsobem bylo postupováno při nóvrhu lepených vazníků? Jakje řešena požární
bezpečnost v objehu hangáru ?

5.Výsledná prezentace práce
Zpracovaná architektonická studie je zajímavým pokusem o řešení relativně složitého úkolu,
kterým je vývoření systému účelových objektů pro provoz sportovního letiště. SloŽitost
úkolu spočívá v provžuání vnějších provozních ploch lranvejils provozními objekty ft,angáry,
dispečerským pracovištěm, místem pro LPH atd./.
Architektonická studie reaguje na všechny zák|adnipožadavky tohoto výrazně specifického
provozu. Vývořený soubor objektů je typickým, snadno čitelným systémem, kteý usnadňuje
navigaci, ale stejně tak umoŽňuje naplnění všech požadavků na provoz a bezpeěnost.
Architektura jednotliých objektů adekvátním způsobem reaguje na jejich funkci, kteráje
zvýraznéna i materiálově a konstrukčním detailem.
Celkoý dojem z architektonické kompozice jepřizniý,nabízejicí mnoho,'vrstev.. vnímríní
tématu. Provozně dispoziční, event. konstrukční nejasnosti jsou do jisté míry formálního
charakteru a nemají zásadni vliv na kvalitu výsledné diplomové práce.
Výkresová dokumentace /jako celelď je zpracovétna na dobré úrovni, stejně tak jako pracovní
model.
Diplomová práce splňuje poŽadavky na ni kladené a doporučuji ji k obhajobě.

Na základě sezniímení se s dokumentací diplomového projektu navrhuji známku, dle
klasifikačního stupně EcTs
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