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Abstrakt 

Predmetom diplomovej práce je architektonická štúdia kultúrne spoločenského centra 

pozostávajúceho z troch objektov, situovaných v juhozápadnej časti Brnenskej priehrady. 

Objekty sú funkčne rozdelené na jachtklub, kaviareň s tribúnou a terasou a hotel. Stavby sú 

tvarovo navrhnuté ako vlny, ktoré na seba opticky naväzujú. Konštrukcia pozostáva z 

oceľových oblúkových priehradových nosníkov podopretých oceľovými stĺpmi. Obvodový 

plášť je z výplňového muriva Porotherm 30 P+D, medzi oceľovými stĺpami, a dreveného 

obkladu.Presklené časti budov sú riešené pomocou štrukturálneho zasklenia. Jedná sa o 

hliníkový fasádny systém REYNAERS CW 86/SG. Vrchnú vrstvu strešného plášťa tvorí 

Siakaplan membránová fólia bielej farby. Celkové farebné ladenie je biela(Sikaplan, 

membránové zastrešenie terasy), hnedá (drevený obklad), kovová (kovový obklad, oceľové 

vonkajšie schodisko).  

  

Klíčová slova 

architektonická štúdia, kultúrne spoločenské centrum, Brnenská priehrada, jachtklub, 

kaviareň, hotel, oceľový oblúkový priehradový trojboký väzník, štrukturálne zasklenie, 

membránové zastrešenie 

  

  

  

Abstract 

The subject of the diploma theses is architectonical&apos;s study of the culture and public 

center. It&apos;s consisted of three buildings, located in the southwestern part of the Brno 

dam. The objects are functionally divided into yachtclub, café with a terrace and hotel. The 

buildings are designed as a wave shape that are visually lined. The design consists of a steel 

arch truss supported by steel columns. The cladding is made of masonry Porotherm 30 P + D 

fixed between the steel columbs. Glassed part of the building is designed by using structural 

glazing which is an aluminum facade system REYNAERS CW 86/SG. The top layer of a roof 

is made by white Siakaplan membrane foil. The color tones are white (Sikaplan, membrane 

roofing terraces), brown (wood paneling) and metal (metal veneer, exterior steel staircase).  

  

Keywords 

architectural design, culture and public center, Brno Damlake, yachtclub, coffee shop, hotel, 

steel triangular arc truss, structural glazing system, membrane roofing  
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ÚVOD
Predmetom   diplomovej  práce  je  architektonická  štúdia  kultúrne  spoločenského  centra
pozostávajúceho z troch objektov, situovaných v juhozápadnej časti Brnenskej priehrady. Objekty
sú  funkčne  rozdelené  na  jachtklub,  kaviareň  s  tribúnou  a  terasou  a  hotel.  Stavby  sú  tvarovo
navrhnuté ako vlny, ktoré na seba opticky naväzujú.  Dominantou stavieb je použitie  oceľových
oblúkových priehradových nosníkov. 

1.HLAVNÁ IDEA
Hlavným cieľom návrhu bolo umožnenie prístupu verejnosti po celom obvode Brnenskej priehrady.
V súčasnosti  je  táto časť  priehrady  sprístupnená len  členom klubu.  Tvarovo štúdia  vychádza z
vlnobitia, kde na začiatku sa vlna dvíha a na konci prudko kolmo zaniká. Tvar zvlnených striech
zabezpečujú práve trojboké oblúkové priehradové väzníky.

2.VYMEDZENIE A ÚČEL STAVIEB
Architektonická  štúdia  je  riešená  v  juhozápadnej  časti  Brnenskej  priehrady,  v  oblasti  Rakovec.
Účelom  navrhnutého  súboru  objektov  je  docieliť  zlepšenie  služieb  návštevníkom.  Objekty
poskytujú  širokej  verejnosti  športové,  spoločenské  a  relaxačné  vyžitie.  Súbor  troch  objektov
pozostáva z jachtklubu, kaviarne s tribúnov a vonkajšou terasou a ukončujúcou stavbou je hotel. 

3.URBANISTICKÉ RIEŠENIE
3.1História a súčasné využitie územia:
Brnenská priehrada sa nachádza severozápadnej  časti  Brna.  Obklopujú ju  zo severnej  strany a
západnej strany Podkomorské lesy, z východnej strany sídlisko Kníničky a z južnej strany sídlisko
Bystrc. Celková plocha priehrady (zatopená plocha) je 259 ha.
Prvé mysšlienky na vytvorenie hrádze boli už za čias Rakúska-Uhorska, avšak realizácia bola až od
roku 1938, kedy došlo k vysťahovaniu 530 obyvateľov Kníničiek. Základy domov je možné vidieť aj v
súčasnosti  pri  vypustení  priehrady.   Hrádza  bola  dokončená v  roku  1940.  Lodná doprava bola
zavedená  5.5.1946.  Od  začiatku  prevádzky  boli  používané  lode  na  elektrický  pohon.  Názov
Brnenská priehrada si nesie od roku 1952. Negatívny dopad na kvalitu vody a okolia priehrady mala
hlavne výstavba chát a to od roku 1950. 
V súčasnosti  je  priehrada zaplavená stánkami s občerstvením a malými reštauráciami. Časovou
dominantou je každoročná medzinárodná prehliadka ohňostrojov Ignis Brunensis, ktorá sa koná v
máji od roku 1998.
3.2  Problémy územia:  
-nedostatočné šírky komunikácii zaisťujúca obsluhu určitých častí územia
-veľa jednosmerných komunikácií
-malé parkovacie plochy
-absencia obsluhy územia verejnou mestskou kanalizáciou
-výstavba objektov pre rekreáciu a realizácia skrytých foriem bývania s rozporom ÚPmB
-využitie  územia  formou rodinných  penziónov  a  realizácia  skrytých  foriem bývania  s  rozporom
ÚPmB
-absencia obsluhy územia verejným mestským vodovodom
-areály lesnej výroby s prebiehajúcou zmenou využitia
-nejednotná výstavba restaurácií a  občerstvení
3.3Návrh:
Riešeným územím je oblasť Rakovca, v náväznosti na južné a juhovýchodné pobrežie, ktoré bolo
predmetom preddiplomného projektu.  V súčasnosti  je oblasť Rakovca pokrytý stavbmi rôzneho
charakteru a tvaru. Sídli tu Jachtklub a TJ Sokol.  Mojim zámerom bolo zjednotiť funkcie a zároveň
sprístupniť  brehy  verejnosti.  Urbanisticky  som  naviazala  na  stávajúce  komunikácie.  Cestnú



komunikáciu  som  rozšírila  o  komunikáciu  k  jachtklubu,  ktorú  som  napojila  na  stávajúci  most.
Parkovanie je  v hornom páse lemujúcom s ulicou Rakoveckou, s jednosmernými komunikáciami.
Vstupy do objektov sú vďaka svažitému terénu možné z dvoch úrovní. Hlavné vstupy  pre verejnosť
do objektov sú umiestnené zo západnej strany budov. Výškové rozdiely sú prekonávané rampovými
komunikáciami,  ktoré  vedú  aj  na  tribúnu.  Od  jachtklubu  v  smere  k  prístavisku  je  vytvorené
dvojstupňové molo. Výškový rozdiel dvoch mól je 1,5m. Molo v nižšej úrovni slúži na ukotvenie
lodiek(malé joly) jachtklubu. Molá sú prepojené schodmi. Jednotlivé schody sú ukončené brankou.
Vyššie umiestnené molo vedie pozdĺž pobrežia(viz situácia urbanistickýnávrh).

4.ARCHITEKTONICKÉICKÉ RIEŠENIE
Architektonická štúdia pozostáva z troch objektov : jachtklub, kaviareň s tribúnou a terasou a hotel.
Tvarové riešenie  vychádza z  vlnobitia.   Cieľom bolo vytvoriť  budovy,  ktorých tvar  striech bude
opticky vytvárať priebeh vlny.  Vlnu som rozdelila(prerušila) a tým som vytvorila jednotlivé objekty.
Východzou  budovou  je  jachtklub,  po  ktorom  naväzuje  kavierň  s  tribúnov  a  zakončené  je  to
hotelom.
4.1Dispozičné riešenie JACHTKLUB:
Hlavný vstup pre verejnosť je situovaný zo západnej strany objektu. Na tomto prvom nadzemnom
podlaží  je  navrhnutá  vstupná  hala  s  možnosťou  posedenia.  Kancelária  vedenia  jachtklubu  je
oddelená od vstupnej haly presklennou stenou so zabudovanými žalúziami. Táto transparentnosť
umožňuje vedeniu mať prehľad o príchode a odchode návštevníkov. Z kancelárie aj z haly je prístup
k  príručnému  skladu.   Vedenie  má  navrhnuté  vlastné  hygienické  zázemie,  ktoré  je  priamo
odvetrané.  Vedľa  kancelárie  je  situovaná  malá  izba  s  rozťahovacími  pohovkami  a  vlastným
hygienickým zázemim, určené pre núdzové prenocovanie. Zvyšok poschodia je určený klubovni s
knižnicou,  ktorá  je  prepojená  mobilnou  stenou  s  kuchyňkou  s  barovým  pultom.  Následne  na
klubovňu naväzuje chodba, z ktorej je prístup do  hygienických zázemí. Tie pozostávajú s predsiení
WC a WC kabiniek. Oproti kancelárii je umiestnené požiarne oddelené schodisko, ktoré vedie do
podzemného poschodia, kde je umiestnená dielňa, sklad náradia, TZB miestnosť, sklad a sušiareň
plachiet.  Vedľa  dielne  sa  nachádza  prístrešok,  pre  uskladnenie  malých  jol,  ktoré  tam  budú
presunuté  na  vozíkoch.   Z  južnej  strany  jachtklubu  je  vstup  do  dielne  a  pridruženej
jednoposchodovej  budovy  šatní  členov.  Obe  budovy  sú  oddelené  oceľovým  schodiskom,  pod
ktorým sa nachádza spojovacia chodba. V jednoposcchodovom objekte ústi chodba do tzv.špinavej
chodby s možnosťou prechodu cez spoločnú miestnosť pre mužov a ženy údržby neoprénov, do
sušiarne, skladu. Zo skladu je rozdelený prístup do šatní mužov a žien. Obe šatne majú v náväznosti
sprchy s umyvárňami a WC kabínky. Zo šatní je prístup do malej posilovne alebo do spoločnej čistej
chodby ústiacej k východu z budovy. Plochá strecha nad šatňami je pochodzia a slúži ako výhliadka.
Tvarovo je budova oddelená práve rozdielnou podlažnosťou a zastrešením oblúkovách trojbokých
priehradových väzníkov len nad dvojposchodovou časťou jachtklubu. Nad šatňami sú väzníky iba
zavetrované bez strešného plášťu s možnosťou ukotvenia cloniacich membrán. 
4.2Dispozičné riešenie KAVIAREŇ:
Hlavný vstup pre verejnosť je zo západnej strany budovy, vedľa,ktorého je navrhnutý vstup pre
zamestnancov a zásobovanie.  Cez chodbu sa dostávame do kaviarne. Vonkajšia terasa umožňuje
celoročnú výhladku a sezónne posedenie. Východná fasáda oddeľujúca terasu od kaviarne je zo
štrukturálneho  zasklenia.  Architektonicky  je  vstup  pre  verejnosť  zvýraznený  stukturálnym
zasklením. Zvyšok čelnej steny je obložený dreveným obkladom a vstupné dvere zamestnancov a
zásobovania  majú  rovnaký  raster  ako  obklad,  čím  s  ním  splývajú.  Z  chodby  po  vstupe  pre
zamestnancov je prístup k točitému oceľovému schodisku vedúceho do podzemného poschodia a
do vstupu do prípravne cez spojovaciu chodbu. V podzemnom poschodí je umiestnená šatňa pre
zamestnancov  a  kancelária  vedúceho  kaviarne.  Z  východnej  strany  budovy  je  prístup  do
podzemného poschodia, kde sú umiestnené  šatne s umyvárňami, sprchami a WC kabínkami pre



verejnosť, sklad sezónneho nábytku a TZB miestnosť.
4.3Dispozičné riešenie HOTEL:
Hlavný vstup je krytý strieškou podobných tvarov ako je tvar budovy. Objekt je tvaru stúpajúcej
vlny z južnej srany a na severnej strane j obvodový plášť kolmý k terénu. Po vstupe sa dostávame
na recepciu kde je možnosť posedenia. K recepcii patrí miestnosť pre nočné služby a ako šatňa
rečepčných. Vedľa recepcie je umiestnené schodisko s výťahom v priestore zrkadla. Pred výťahom
vedie  chodba  čez  presklenú  priečku  do  chodby  oddeľujúcej  toalety  a  reštauráciu  hotelu.
Vertikálnou komunikáciou sa dostaneme do druhého nadzemného poschodia a dvoch podzemných
poschodí, ktoré sú v podzemí z troch obvodových strán. V 2PP je pod hlavnou budovou len chodba
do ktorej ústi schodisko s výťahom a vedie do piatich ubytovacích izieb, skladu čistého a špinavého
prádla  a TZB miestnosti. V 1PP je umiestnená posilovňa pre hotelových hostí. Vstup je na čipovú
kartu, ktorá slúži aj ako kľúč izby. K posilovni sú navrhnuté šatne s pohotovostnou sprchou. Zo šatní
sa  vchádza  do  infrasáun.  V  priestoroch  posilovne  je  umiestnený  aj  automat  s  nápojmi  a
občerstvením.  V  2NP  je  navrhnutá  malá  konferenčná  miestnosť,  šatňa,  sklad  pre  techniku,
prípravovňa rautov s umývadlom, kancelária vedenia a toalety . Hotel pozostáva z dvoch spojených
budov. Menšia budova z východnej strany obsahuje jedno nadzemné a dve podzemné poschodia.
Nadzemné  poschodie  obsahuje  reštauráciu.  1PP  a  2PP  zahrňuje  izby  s  hygienickým  zázemím.
Prepojenie budov je chodbou ktorá je pozdĺžne v styku oboch objektov.  Tri trojboké priehradové
vazníky  sú  predsunuté  pred  vyššiu  budovu  na  východnej  strane  a  zároveň  nad  strechu  nižšej
budovy. Slúžia na možné ukotvenie membránovích clon, ktoré sú nad presklennou fasádou  a na
upevnenia vonkajšieho osvetlenia, čo spôsobí zaujímavé odlesky v pohľadoch.

5.KONŠTRUKČNÉ A MATERIÁLOVÉ RIEŠENIE
Jachtklub:
Nosný systém budovy pozostáva z oceľových trojbokých priehradových väzníkov podporovaných
oceľovými  stĺpmi  o  rozmere  350x350mm.  Oceľová  konštrukcia  je  ošetrená  povrchovou
protikoróznou úpravou. Vazníky sú od seba vzdialené osovo 4000 mm.Vazníky sú v priečnom smere
pod strešnou konštrukciou  ztužené a zavetrované stropnicami tiež kruhového prierezu ako prúty
väzníkové. Na takto ztuženú konštrukciu je kladená skladba strechy(trapézový plech, parozábrana,
tepelná izolácia, separačná fólia a Sikaplan membránová fólia).  Nosné oceľové stĺpy sú v priečnom
smere ztužené a zavetrované nosníkmi I20 a v pozdĺžnom smere sú prepojené pomocou rovinných
priehradových väzníkov. Tie so stropnicami z nosníkov I16, ktoré sú medzi nimi pozdĺžne navzájom
navarené  tvoria  nosný  základ  pre  stropné  konštrukcie,  pozostávajúcej  z  ďalších  vrstiev  stropu-
podlahy(rovinný  väzník,  stropnica  medzi  väzníkmi,  trapézový  plech  s  betónovou  zmesou  a
karisieťou,  parozábrana,  kročejová  izolácia,  anhydritový  poter,  mäkčená  PE  fólia  mirelon  a
laminátová podlaha). Zabránenie tepelných mostov na prestupe oceľovej konštrukcie z interiéru do
exteriéru je zabezpečené pomocou izolačného nosného prvku Isokorb KST . Ako výplňový materíal
je  použitý Phorotherm 30 P+D. Celá fasáda je zateplená tepelnou izoláciou  o hrúbke 150 mm.
Výplňový  materiál  v  podzemných  častiach  je  tvorený  tvarovkami  strateného  bednenia  Prefa
400x500  mm,  z  ktorých  sú  tvorené  aj  časti  základov budov.  Presklené  časti  fasády sú  riešené
pomocou  hliníkového  fasádneho  štrukturálneho  zasklenia  REYNAERS  CW  86/SG  s  izolačným
trojsklom. Vnútorné priečky objektov sú riešené systémom Rigips(sádrokartónové priečky). Hrúbky
vnútorných priečok sú navrhnuté s ohľadom na potrebu vedenia inštalácií, zavesenia zariaďovacích
predmetov.  Povrchové  dosky  sú  navrhnuté  s  ohľadom  na  potrebu  dispozícií.  To  znamená  :
protipožiarne dosky, dosky do priestorov so zvýšenou vlhkosťou,  a tzv.modrý akustický systém .
Exteriérové  aj  interiérové  schodisko je oceľové.  Exteriérové  schodisko, rovnako  ako  ostatné
vonkajšie oceľové  časti  konštrukcie,  je ošetrené  s  povrchovou  protikoróznou  úpravou.  Zadná
exteriérová stena prístrešku je spevnená gabionmi, ne ktorých sa nachádza zábradlie. 



Kaviareň:
Nosný systém budovy v 1NP pozostáva z oceľových trojbokých priehradových väzníkov a v 1PP je
použitý stenový nosný systém, pozostávajúci z tvaroviek strateného bednenia Prefa 400x500mm.
Presklené  časti  fasády  sú  riešené  pomocou  hliníkového  fasádneho  štrukturálneho  zasklenia
REYNAERS  CW  86/SG  s  izolačným  trojsklom.  Vnútorné  priečky  objektov  sú  riešené  systémom
Rigips(sádrokartónové priečky). Hrúbky vnútorných priečok sú navrhnuté s ohľadom na potrebu
vedenia inštalácií, zavesenia zariaďovacích predmetov. Povrchové dosky sú navrhnuté s ohľadom
na  potrebu  dispozícií.  To  znamená  :  protipožiarne  dosky,  dosky  do  priestorov  so  zvýšenou
vlhkosťou, a tzv.modrý akustický systém . Interiérové schodisko je oceľové. Stropná konštrukcia
medzi 1PP a 1NP je navrhnutá železobetónová doska,  ktorá je uložená na nosných stenách. Terasa
je oceľová a je upevnená medzi dva vazníky a stenu objektu. Jeden vazník, ktorý je tesne pred
fasádou budovy, je plochý oblúkový a druhý vazník je trojboký oblúkový priehradový. Zastrešenie
oceľovej  terasy  kaviarne  je  pomocou  PVC  membrány  VALMEX  gramáže  1050g/m2(Výrobca
MEHLER ). Nosná časť tribúny je z oceľovej konštrukcie a  nášlapnou(včetne sedadiel a schodov)
vrstvou je drevo.

Hotel:
Nosný  systém  budovy  pozostáva  z  oceľových  trojbokých  oblúkových  priehradových  väzníkov
podporovaných v pozdĺžnom smere oceľovými stĺpmi o rozmere 400x400mm. V pozdĺžnom smere
sú oceľové trojboké oblúkové vazníky ztužené rovinnými vazníkmi, na ktorých je uložená skladba
stropnej  konštrukcie((rovinný  väzník,  stropnica  medzi  väzníkmi,  trapézový  plech  s  betónovou
zmesou a karisieťou, parozábrana, kročejová izolácia, anhydritový poter, mäkčená PE fólia mirelon
a laminátová podlaha).  Rovinné vazníky sú podporované oceľovými stĺpmi, ktoré sa nachádzajú v
priečkach systému Rigips.
V objekte hotela je schodisko situované do nosného jadra. Vnútorné priečky  objektov sú riešené
systémom Rigips(sádrokartónové priečky). Hrúbky vnútorných priečok sú navrhnuté s ohľadom na
potrebu vedenia inštalácií,  zavesenia zariaďovacích predmetov. Povrchové dosky sú navrhnuté s
ohľadom na potrebu dispozícií. To znamená : protipožiarne dosky, dosky do priestorov so zvýšenou
vlhkosťou,  a tzv.modrý akustický systém .Interiérové schodisko je oceľové  s drevenou nášlapnou
vrstvou. 

Materiálové  riešenie  objektov pozostáva  z  dreveného  a  kovového(s  povrchovou  protikoróznou
úpravou) obkladu fasády. 
Podzemné priestory (ako aj priestory bez priameho odvetrania) budú odvetrané vzduchotechnicky. 
Stavby majú riešené podhľady ako akusticko požiarne. 

6.ARCHITEKTONICKÝ DETAIL
Zastrešenie  terasy(clony)  kaviarne  je  riešené  membránovým  systémom.  Tvar  jednotlivých
membránových  konštrukcií  je  rovnostranný  trojuholník  o  rozmere  každej  strany  2880mm.
Membrány  sú  ukotvené  o  oceľové  troboké  oblúkové  priehradové  väzníky  pomocou  oceľových
trojokých profilov. Na ne je upevnený kĺb so strmeňom, kotva s kĺbovou hlavicou a špeciálnou
roznšacou hlavicou na ktorý je upevnený upínacie lano so strmeňom.  Upevnenie membrány je v
dvojosej napnutosti čo obvykle nie je optimálne na vyvodenie síl, ale malý rozmer membrány je
schopný to zvládnuť.  Farebne je membrána navrhnutá v dvoch variantách. Biele membrány alebo
striedanie bielej a červenej membrány, čo vychádza z farieb vlajky mesta Brno.

7.TECHNOLOGICKÉ VYBAVENIE
Ohrev  teplej  vody  bude  zabezpečený  elektrickým  prietokovám  ohrievačom.  V  budovách  je
navrhnutá  klimatizačná  jednotka,  ktorá  má  chladiacu  aj  vykurovaciu  funkciu.  Jedná  sa  o



klimatizačnú jednotku Panasonic stropný typ Inverter +FS.

8.ZÁKLADNÉ BILANCIE
Zastavná plocha: 2090,95 m2
Podlažná plocha: 2359,12m2
Parkovacie miesta: 97

ZÁVER
Súbor objektov je navrhnutý v náväznosti na okolie a umožňuje voľný pohyb po brehu Brnenskej
priehrady.   Konštrukčne  a  materiálovo je  návrh  v  súlade  s  provoznými  a  funkčnými  plochami.
Hlavným cieľom je zlepšenie služieb návštevníkov.
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POUŽITÉ SKRATKY
PP – podzemné poschodie
NP – nadzemné poschodie
PVC – polyvinylchlorid
TZB – technické zariadenie budovy
ÚpmB – Územný plán mesta Brna
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