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Pro NSP ARS 
Zaměření ARCHITEKTURA 

 

Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: BUDOUCNOST BRNĚNSKÉHO VÝSTAVIŠTĚ 

Autor práce: Bc. Ilia Beltiukov 
Oponent práce: Ing. arch. Bohumila Hybská 

Popis práce: 

Předmětem návrhu je řešení pavilonu – multifunkční haly na brněnském výstavišti. Řešení 
navazuje na návrh úpravy areálu BVV v předdiplomním projektu. Pavilon je umístěn na volné ploše 
podél ulice Hlinky a tvoří protipól pavilonu P v kompozici v okruhu dominantního pavilonu Z.  
Diskutabilní se jeví orientace hlavního vstupu do multifunkčního pavilonu ze západní strany, avšak 
v současnosti se připravuje nový vstup do areálu BVV z ulice Hlinky v místě zaústění ulice Lipová.  
V prodloužení ulice Lipová, tedy v přibližně severojižním směr, je významná pohledová osa a ve 
stejném směru se počítá s vybudováním pěší trasy nebo lávky směřující na jižní stranu areálu, dále 
překročení velkého městského okruhu a spojení s areálem Riviéra. Tím bude významně zlepšena 
prostupnost celým územím. Z architektonického hlediska je jednoduchá kubická hmota pavilonu 
s ohledem na dominantní působení kopulovitého pavilonu Z jedním z možných přístupů. Vzhledem 
ke kapacitním požadavkům na multifunkční využití je velikost hmoty zmírněna jednak terénním 
zlomem podél ulice Hlinky (asi 5m) jednak obalovým zvlněným odlehčeným „druhým“ pláštěm 
z ocelových trubek. Provozní schéma obslužných a dalších prostorů je přehledné. 

Hodnocení práce: 
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1. Územní vazby a urbanismus ☐ ☐ x ☐ 
2. Architektonický koncept ☐ x ☐ ☐ 
3. Funkční a dispoziční řešení ☐ x ☐ ☐ 
4. Konstrukční a materiálové řešení ☐ x ☐ ☐ 
5. Formální, grafická a jazyková úprava práce ☐ x ☐ ☐ 
6. Splnění požadavků zadání práce x ☐ ☐ ☐ 

Komentář k bodům 1. až 6.: 

1. Diplomová práce vychází z urbanistického konceptu, který zpracování diplomové práce 
předcházel a mimo jiné navrhl nový hlavní vstup do areálu BVV z jihovýchodní strany. 
Návrh v tomto směru již nebyl upraven.  
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2. Architektonický koncept je přiměřeně zvládnutý. Téma by si zasloužilo větší kreativitu ve 
významných prostorách jako je nástupní vícepodlažní hala s monumentálním schodištěm, 
napojení vstupu na lávku pro pěší a okolní veřejný prostor. 

3. Funkční a dispoziční řešení je přiměřené. Různorodé účely využití pavilonu vyžadují zázemí 
různého typu; například šatny a zázemí pro sportovce, šatny pro účinkující na kulturních a 
společenských akcích, gastro zázemí apod. Ve vstupní části je rovněž doplněno malé 
„kongresové“ zázemí.  

4. Konstrukční a materiálové řešení je jak z hlediska nosného systému odpovídající. 
Velkorozponové vazníky jsou v rovině obvodových stěn a střešní konstrukce zavětrovány. 
Meziprostor u vazníků je z části využit pro technologie technického zázemí budov.  

5. Formální a grafická úroveň je na velmi dobré úrovni. Vizualizace odpovídají návrhu, 
pozornost by si v interiérech zasloužila práce materiály a mobiliářem, v exteriéru větší 
akcent na vegetaci a prvky dotvářející přiléhající veřejný prostor. 

6. Splnění požadavků na zadání práce bylo dodrženo v plném rozsahu. 

Připomínky a dotazy k práci: 

1. Popište, které funkce a akce budou v multifunkční hale provozovány, definujete jejich 
kapacity (počty návštěvníků, diváků, bilance ploch pro výstavní účely apod.) 

2. Popište řešení vašeho návrhu obvodového pláště budovy a komentujte zobrazené detaily a 
schémata. 

 

Závěr: 

Předložená práce svým obsahem a rozsahem odpovídá nárokům kladeným na diplomovou práci. 
Návrh je přehledný a vyrovnaný. Vizualizace přiměřeně ilustrují návrh objektu. Práci doporučuji 
k obhajobě. 

Klasifikační stupeň podle ECTS: C / 2 

Datum: 1.6.2019 Podpis oponenta práce: ……………………………………………… 

  


