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Abstrakt Zadáním diplomové práce je vypracování návrhu Galerie letecké techniky a 

tradic letectví na letišti Medlánky v Brně. Projekt se v obecné rovině zabývá celkovým 

provozem sportovního letiště, detailně pak řeší provozy muzea a přidružených služeb 

návštěvníkům letiště. 

 

Nový areál se pokorně zapisuje do krajiny, v atraktivní lokalitě Medláneckých kopců vytváří 

další přitažlivý prvek a i přes složitý provoz a pohyb techniky nevytváří žádnou bariéru, 

naopak území spojuje a je jeho přirozeným centrem.  

 

Letiště v Medlánkách bylo založeno už ve dvacátých letech minulého století a od té doby se 

areál poměrně nekoncepčně rozrůstal o další hangáry a různé přístavby. Z těchto byly 

zachovány pouze dva původní dřevěné hangáry, které doplnil ještě jeden nový, správní a 

reprezentační budova. Provozní objekty vymezují prostor pro techniku, nová reprezentační 

budova jej uzavírá a vymezuje prostor pro lidi, propojuje území naučnou stezkou, nabízí 

nádherné výhledy a dotváří veřejný prostor, který letiště zpřístupňuje kolemjdoucím.  

Celý areál je orientován zády k zástavbě a otevírá se do krajiny, širokému okolí se tak 

prezentuje ikonickou siluetou reperzentační budovy.  

 

Křivka budovy dává prostor letadlům chystajícím se k letu a umožňuje tak bezkolizní pohyb 

lidí a techniky po letišti a taky vytváří důstojný prostor pro letadla, která už létat nebudou. 

Expozice leteckého muzea prochází druhým podlažím budovy a návštěvník tak stoupá vzhůru 

k jednotlivým kluzákům, které levitují v prostoru, sluneční paprsky vytvářejí na jejich na 

leštěných kapotách odlesky a v pozadí mají živé letiště a oblohou. Muzeum zde nabízí 

procházku leteckou historií v jiném kontextu než běžné hangáry.  

 

Celá reprezentační budova je funkčně i konstrukčně rozdělena na tři celky. V přízemní části 

blíže ke vstupu do areálu se nachází restaurace, odkud je možné sledovat letadla jak si to 

rolujou na rozletovou drahu, závody ultra lightů, kroužení kluzáků a veškerý život letiště.  

Jižní křídlo je věnováno aktivním pilotům a fanouškům letectví, nachází se zde letecký 

simulátor, modelářská dílna, přednáškový sál a také kanceláře zajišťující lety balonem a 

seskoky padákem.  

Druhé podlaží tvoří vzdušný prostor leteckého muzea, které tak plynule a bezbariérově 
spojuje dvě přízemní části.   
  

Klíčová slova  Letiště, letectví, muzeum, restaurace, aeroklub Brno – medlánky, 
terénní střecha, krajina, terén, vyhlídka, outdoorové fitness, naučná / sportovní stezka 

  

  

  

Abstract The theme of Master thesis is a Gallery of aviation technology and traditions of 

aviation at the airport Gallery aviation technology and traditions of aviation at the airport 



Medlánky in Brno. The project insludes overall operation of the sports airport, then deal in 

detail operations of the museum and related services within the airport. 

 

The new campus will humbly entered in the countryside, in an attractive location 

Medláneckých hills creates another attractive feature and despite the complex operation and 

movement techniques does not create a barrier to the contrary territory it unites and is a 

natural center. 

 

Airports Medlanky was founded already in the twenties of the last century, and since then the 

area is relatively non-conceptually grew by more hangars and various outbuildings. Of these, 

only two were preserved original wooden sheds, which adds yet another new administrative 

and ceremonial buildings. Operational buildings set limits on technology, the new 

representative building it closes, and defining a space for people, nature trail connects the 

area, offers wonderful views and creates a public space that makes passers airport. 

The whole area is oriented to the back area and opens onto the landscape, wide area thus 

presents an iconic silhouette reperzentační building. 

 

The curve of the building provides space aircraft-makers to fly and allows collision-free 

movement of people and equipment around the airport and also generates a dignified space 

for aircraft to fly longer will. Exposure air museum at the second floor of the building and the 

visitor thus rises to individual gliders that levitate in space, the sun's rays make their 

reflections on the polished bonnets and backgrounds are vivid airports and skies. The 

museum offers a walk through the history of aviation in a different context than conventional 

hangars. 

 

The entire building is representative functionally and structurally divided into three parts. 

The ground floor closer to the area is a restaurant, where you can watch the planes to get it to 

scroll to unseal expensive racing ultra light, circling gliders and all life airport. 

The south wing is devoted to active pilots and aviation fans, there are a flight simulator 

modeller workshop, lecture hall and offices providing ballooning and parachuting. 

The second floor consists of Aerospace Aviation Museum, which is so smooth and wheelchair 
combines two ground floor. 
  

Keywords Airports, aviation, museum, restaurant, aeroklub Brno - Medlánky, field roof, 
landscape, view, outdoor fitness, hiking / trail Sports 
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Anotace práce Zadáním diplomové práce je vypracování návrhu Galerie letecké techniky 

a tradic letectví na letišti Medlánky v Brně. Projekt se v obecné rovině 

zabývá celkovým provozem sportovního letiště, detailně pak řeší provozy 

muzea a přidružených služeb návštěvníkům letiště. 

 

Nový areál se pokorně zapisuje do krajiny, v atraktivní lokalitě 

Medláneckých kopců vytváří další přitažlivý prvek a i přes složitý provoz a 

pohyb techniky nevytváří žádnou bariéru, naopak území spojuje a je jeho 

přirozeným centrem.  

 

Letiště v Medlánkách bylo založeno už ve dvacátých letech minulého 

století a od té doby se areál poměrně nekoncepčně rozrůstal o další hangáry 

a různé přístavby. Z těchto byly zachovány pouze dva původní dřevěné 

hangáry, které doplnil ještě jeden nový, správní a reprezentační budova. 

Provozní objekty vymezují prostor pro techniku, nová reprezentační 



budova jej uzavírá a vymezuje prostor pro lidi, propojuje území naučnou 

stezkou, nabízí nádherné výhledy a dotváří veřejný prostor, který letiště 

zpřístupňuje kolemjdoucím.  

Celý areál je orientován zády k zástavbě a otevírá se do krajiny, širokému 

okolí se tak prezentuje ikonickou siluetou reperzentační budovy.  

 

Křivka budovy dává prostor letadlům chystajícím se k letu a umožňuje tak 

bezkolizní pohyb lidí a techniky po letišti a taky vytváří důstojný prostor 

pro letadla, která už létat nebudou. Expozice leteckého muzea prochází 

druhým podlažím budovy a návštěvník tak stoupá vzhůru k jednotlivým 

kluzákům, které levitují v prostoru, sluneční paprsky vytvářejí na jejich na 

leštěných kapotách odlesky a v pozadí mají živé letiště a oblohou. Muzeum 

zde nabízí procházku leteckou historií v jiném kontextu než běžné hangáry.  

 

Celá reprezentační budova je funkčně i konstrukčně rozdělena na tři celky. 

V přízemní části blíže ke vstupu do areálu se nachází restaurace, odkud je 

možné sledovat letadla jak si to rolujou na rozletovou drahu, závody ultra 

lightů, kroužení kluzáků a veškerý život letiště.  

Jižní křídlo je věnováno aktivním pilotům a fanouškům letectví, nachází se 

zde letecký simulátor, modelářská dílna, přednáškový sál a také kanceláře 

zajišťující lety balonem a seskoky padákem.  

Druhé podlaží tvoří vzdušný prostor leteckého muzea, které tak plynule a 

bezbariérově spojuje dvě přízemní části.   

Anotace práce 

v anglickém 

jazyce 

The theme of Master thesis is a Gallery of aviation technology and 

traditions of aviation at the airport Gallery aviation technology and 

traditions of aviation at the airport Medlánky in Brno. The project insludes 

overall operation of the sports airport, then deal in detail operations of the 

museum and related services within the airport. 

 

The new campus will humbly entered in the countryside, in an attractive 

location Medláneckých hills creates another attractive feature and despite 

the complex operation and movement techniques does not create a barrier 

to the contrary territory it unites and is a natural center. 

 

Airports Medlanky was founded already in the twenties of the last century, 

and since then the area is relatively non-conceptually grew by more 

hangars and various outbuildings. Of these, only two were preserved 

original wooden sheds, which adds yet another new administrative and 

ceremonial buildings. Operational buildings set limits on technology, the 

new representative building it closes, and defining a space for people, 

nature trail connects the area, offers wonderful views and creates a public 

space that makes passers airport. 

The whole area is oriented to the back area and opens onto the landscape, 

wide area thus presents an iconic silhouette reperzentační building. 

 

The curve of the building provides space aircraft-makers to fly and allows 

collision-free movement of people and equipment around the airport and 

also generates a dignified space for aircraft to fly longer will. Exposure air 

museum at the second floor of the building and the visitor thus rises to 

individual gliders that levitate in space, the sun's rays make their reflections 



on the polished bonnets and backgrounds are vivid airports and skies. The 

museum offers a walk through the history of aviation in a different context 

than conventional hangars. 

 

The entire building is representative functionally and structurally divided 

into three parts. The ground floor closer to the area is a restaurant, where 

you can watch the planes to get it to scroll to unseal expensive racing ultra 

light, circling gliders and all life airport. 

The south wing is devoted to active pilots and aviation fans, there are a 

flight simulator modeller workshop, lecture hall and offices providing 

ballooning and parachuting. 

The second floor consists of Aerospace Aviation Museum, which is so 

smooth and wheelchair combines two ground floor. 
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