
lvon SK - 8r'1
Gtrtler

02 Brolirlovo, ul. Ju.o Hronco 30
te| ': +121|7 )ó4 2a 23 01 ; nob.:+Á21|o|9o3 55B 777 ) e.ňoi|: gu.t|er@g|inet.,l

opon9ntský po5udok dipIomovoj práce

Téma: Nová synagóga v Brne' roh U|Íc spá|ená a Přizova' Brno -Trnitá

Diplomant Bc. Davld KORSA
Faku|ta: stavébná faku|ta VUT v Bme
Usiav: l-]stav architektúry
Akad.rok: 201312014
Vedúci oPi lng'arch Juraj D u Ie n č i n. PhD'
Oponent doc. Ing.arch. Akad.arch. lvan c U rt le r, Pho

Prológ:
Tému Dip|omovej práce a rozsah je.j zadania povďujem za nezwčajné a jedinečné' Je to jeden typo|ogický
druh sakÉlnych stavieb ku ktorém! sa ktokolvek, čije to štldent architektúry a|ebo praktizujÚci aíchitekt,
dostáva moŽno rcz za živola' Je to zadanie, ktoré bez ponorenia sa do podstaty a historických súvislostÍ
judaizmu nedá pochopiť a anizv|ádnuť' Néhovoriac EŠte o !^ýs|edku,''.
Meno DáVid' bakalára Korsu' je moŽno symbolické ivtom' že toto meno je spqené s Magen David
DávidoÚh šÍí.om, DáVidovou ŠesťcÍpou hviezdou, Je to uznávaný symbo| židovstva, tak ako kríŽ pre
kresl'anstvo' alebo po|mesjac v mos|imskom náboženstve'
A baka|ér oávid to pochopi|. Vnoril sa do fascinujúcej témy s pokorou a bázňou tvorcu' Na loka|itu so svojim
historickým Ge,ius /ocl'

Ad Íactum:
sk|adba a obsah d|p|omovóho p.oioktu
1. Teíová čaať: sp.|evodná spřáva:
Uvedené kapito|y majÚ |ogickÚ stavbu a pojednévajú vyčerpavajúco o ich obsahu'

- v kapi|o|e 1-12-Urbanistické ieŠenie stavby sa uvádza' že ''Zdovska komunita ie vyÉzně
uzavřena a opatma' Jednoznačně so vymezuje vŮči oko]i' uzavira se do čistě židoÝskych okruhŮ'
napriklad ghetto vs' město' stojnym zpŮsobom jsou navržene budovy seÍnkhuý a obéhnany zdi
proti ,,dotiÍajicim" okolnim domúm' staýébně iarchiteKonicky sé arealjasně oddéluje' uzavira ví)Či
okoli " Napr|ek tomu a| mya|Ím, ž. obJ.kt syngógy jo akoby m|mo, do*|ova so|itářom
e nosp|ň' význam autorovei proambu|y.

- KIadne hodnotÍm, že autor sa zaobeÍa| hmotovo-priestorovo ce|ým mestským b|okom, nad ipod
spá|enou u|icou' 'PeŠia uliěka" je pre 'velký/ b|ok pínosom. pre komp|ex synagÓgy vŠak nie'
PretoŽe Vyč|eňuje synagÓgu z kontextu'

. Velmi cenná jo kapito|a 2-01- vysvoaivky, ktorá uvádza a vysvetluje judaistické pojmy' s ktonimi
sa v návrhu narába'

I keď sajedné o Architektonickú Štúdju, bo|o by dob|é aspoň informatÍvne sa zmieniť o]
- RieŠénje dopravy' píipojenie na dopravný systém, garáŽe a parkoviská'
- starost|ivosť o Životné prostredie'
. Protipo26rne zabezpečenie stavby'
- Technické vybavenie objektovi zdo tep|a, Vykurovanie. zásobovanie vodou' e|ektr'energia'
Vo výkrese č'05' Pódorys í'PP sÚ uvédéné Technické niestnosti' a|e beŽ Špeciíikácie /napr'
úpravňa vody pre mjkve' a pod'/.

- Techno|ogické za.iadenia a súbory: EPs' sHz' výťahy' tepe|né čerpad|á. MaR. Ts, NzE' atď,

spÍievodná správa by potrebova|a Ve|mi dokladnú jazykovú koÍektúru'

2. Výk.e6ová časťi
. výkresy 01-03 ktoré dokumentujú Prieskumy a rozbory' Širšie váahy a situácill stavby maiú

vysokÚ vlipovednú hodnotu' výbornú grafickú Úpravu'
otázka: Ako sú zakomponované existujÚce ko|ektorové Šachty a montáŽny pok|op v náVňu?



- výkesy 0+10 Pó<lorysy objektov a ich podldŽl sú kréslené v mierke 1|200. chýbajú mi keď nie iné,
aspoň kóty konštrukčných modu|ov' |nak by ma|o byť uvgdené graficky pomerové merítko'
Jednot|ivé funkčno.prevádzkové súbory objektov sú ťadené |ogicky' sdobrými vázbami
a sÚvis|osťami vediká|ne i horizontáhe
Ni€ktoré z n.ch majú dispozočné riešonig, ktoré by sa maliz htadiska napr. hygienických noriem
prepracovať. Nap.' reštaurácia v2'NP nemá priestory porsoná|u /hygienď a Vzh|adom na jej
kapacitu chýba i zázemie za barom' resp' obs|uŽným pu|tom /prípravňď' Koscher reŠťauráciu na
dvoch pod|ďiach povaŽujom s jej kaPacibmi odbytových priestorov za predimenzovanú'

- výk'oay u, '', í4 . íE Koú dokumontu|ú sy'agógt, sú po vš.tkých st.ánkach vyn|ka|úco'
Hmotovo.p.|.€torový koncopt synagógy, .1chitokton|cko-výtvam.' sttvobno-konštrukčné
ř|o.onl. t použ|tá mato.|á|ová šká|a 3 c|tác|ou ž|dowkých Bymbo|ov v archltokton|ckých
č|ánkoch . Etavobno.konštrukčných dot.||och sú n.oEgi náv'hnutó a dokumontované na
n.dp.|emomo, úravn| r prglvoděivó.

. Výkresy '4, 15 PohÍady doklmentulú v ucélenej íorme celý súbor stavieb ivo vázbe na okolité,
existujúce objekty' |.J|ičné priď€|ia' idie|ěie vnútrob|okové pohlady na fasády jednot|ivých objektov.
sú dok|adom toho' žo d|p|ominl výbomo 2v|ádo| z.d.nlg . Yč|en|| přoporčno I výtvame
8kve|ý a]chltektonlcký !úbo' do ox|rtu|úco| uó.ni.tickol štruKúry /vid však píipomienku
k umiestneniu synygógy a jej zač|en€niu do vnÚtrob|oku židovského komunitného cen!a/.

. \lýk.úy 18'19 a2o Ré2y-dét'lly Yo výbom.| g.rÍike dokumentulú autoÍov návrh a' do
výboÍne zv|ádnutých 8trvobno.kon.trukčných deta||ov. Dokonca I s návÍhom mob||iáru
v syn.gógé.

. Výkres '0 G8ráŽe dokumentuje 3 podzemné pod|ďia pod po|yfunkčnými domami' m|mo pozomku
aúboÍu ltavleb Novg, synegógy' Takéto priestory by ma|l byť súěastbu komp|exu synagógy' nad
'starým" ko|ektorom, ktoď je v hlbke 30 m asi s vjazdom z |\4lýnskej u|ice popri štÍtovej stene
existujúcich domov' ske|etový modu| podzemných gaÉŽi by však ovp|yvni| ikonškukčné modu|y
nadzemných objeKov. Tďo|o moia záladná p.ipom|onka k náYrhu.

Epi|óg;
Na zák|ade pred|oŽeného e|aborátu konštatujem, že |oka|itný' či stavebný program pre komp|ex Novej
synagógy v Bme presiaho| optimá|nu mieru' Preto urbanistický koncept nevytvára pre ŽidovskÚ komunitu
uzatvorený - chránený komp|ex' vyč|enený mimo okolitných vere.jných priestorov'
Architektonické riešonie však má nadpriemernú úroveň' skve|é aÍchitektonicko.výwamé zv|ádnutie'
pouŽitie k|asických materiá|ov a výrazových prostriedkov s citáciou judistických symbolov a šty|izáciou
historických č|ánkov do modemého. súčasného prgjavu'
Nap.iek predoŠlému ma| som mďnosť posúdť výbomú a zadaním i obsahom výnimočnú Dip|omovú
prácu študenta' Bc. oavida Korsu, presahujúcu v niektoíýď častiach rámec nie|en Faku|ty stavebnej
VUT Bíno'

Hodnotonlo: A
odDortlčen|é: n. conu dok.na.
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