
ÚVOD 

Štúdia a zaoberá objektom kultúrneho strediska u brnenskej priehrady, ktorá je sú�as�ou 
územia mesta Brna. V�aka dobrej dostupnosti je využívaná ako rekrea�né, športové a 
kultúrne stredisko. 

01 HLAVNÁ IDEA 

Cie�om projektu bolo vytvori� objekt, ktorý bude zah��a� priestory pre kultúrne dianie. 
Zárove� však svoju hmotou územie nezablokuje a bude poskytova� možnosti pre r�znorodé 
aktivity v interiéri aj exteriéri.  

02 VYMEDZENIE A Ú�EL STAVBY 

Objekt kultúrneho centra obsahuje multifunk�né sály, kaviare� s výhliadkou, malý vonkajší 
amfiteáter/letné kino, výhliadkové a rekrea�né plochy. 

03 URBANISTICKÉ RIEŠENIE 

Územie na ktorom sa objekt nachádza je v sú�asnosti ve�ká vyasfaltovaná plocha zvažujúca 
sa k vode, v nevábnom stave. Slúži ako parkovisko. Cestu od zástavky elektri�ky lemujú 
zábavné koloto�e, malé stánky z �ahkých konštrukcií aj murované objekty s reštauráciami, 
predaj�ami ob�erstvenia. V návrhu som nový objekt zasadila do zelene s chodníkmi a 
lavi�kami na ktorých sa dá oddychova� , zjes� jedlo kúpené v stánkoch s ob�erstvením. 
Parkovisko som presunula �alej od priehrady, ale v dostato�nej dostupnosti. V 
preddiplomovej práci som zapo�ala otváranie priestoru okolo vody. V sú�asnosti je územie za 
lodenicou DPMB neprestupné až ku hrádzi, kam vedie pomerne dlhá a nezaujímavá cesta 
medzi uzatvorenými areálmi objektov a strmým svahom ,bez kontaktu s priehradou. Nové 
riešenie má pritiahnu� pozornos� k vode, sprístupni� ju. Lodenicu pre ve�ké výletné lode som 
posunula, pri�om by sa mierne vybagroval záliv. 	alej smerom na sever po promenáde sú 
móla , ktoré využívajú poži�ovne �lnov. Samotný navrhovaný objekt je napriek pomerne 
ve�kému objemu pochodzí a prestupný. 

 03.1 HISTÓRIA ÚZEMIA A SÚ�ASNÉ VYUŽITIE 

Stavba brnenskej priehrady bola zahájená po�iatkom minulého storo�ia v údolí rieky Svratky. 
Pri výstavbe bola zatopená ve�ká �as� obce Kníni�ky, z toho pôvodný názov " Kníni�ská 
p
ehrada".  Hrádzu priehrady dokon�ili v roku 1940. Od roku 1946  sa za�ína na mieste 
rozvíja� lodná doprava. Miesto je významne zasiahnuté érou budovania chatiek, od 50-tych až 
po 90.-te roky. Budovanie rekrea�ných objektov a septikov malo negatívny dopad na kvalitu 
vody. Významnými miestami u priehrady sú Prístav Bystrc, Hrad Veve
í, Obora, Sokolské 
kúpalisko a mnohé prírodné zákutia, V sú�astnosti je priehrada využívaná ako rekrea�né,  
zábavné a športové centrum. Miesto je ako sú�as� mesta Brna frekventované. Plavia sa tu 
výhliadkové lode Dopravného podniku mesta Brna, menšie lo�ky na poži�anie, lode zo 
združení lodných športov.  Nieko�ko rokov sú organizované na priehrade "Závody dra�ích 
lodí". Najpopulárnejšou akciou je pravidelne konaná prehliadka oh�ostrojov Ignis Brunensis s 
medzinárodnou ú�as�ou.  



 03.2 NÁVRH 

Navrhovaná budova obsiahne multifunk�né sály a kaviare� so zázemím. Zárove� sú tu 
možnosti využitia na aktivity v exteriéri. Napravo od vyššie položenej cesty, vedúcej k hrádzi, 
sa  nachádza Hotel Santon, ktorý �erpá z toho, že je blízko u vody a z troch strán je obklopený 
vzrastlými stromami. Okrem ubytovania poskytuje možnos�ou organizovania konferencií , 
svadieb a ve�kých osláv. Navrhovaná budova mu nemá konkurova� ale ho dop��a� o kultúru 
prístupnú širšej verejnosti. Hlavný vstup do budovy je zo západu, navazujúci na promenádu 
okolo vody. Zárove� je zrete�ný z cesty, ktorou sa na priehradu prichádza od zástavky  a 
parkoviska. 	alší vstup je z úrovne vyššie položenej cesty, ktorá vedie ku hrádzi a obchádza 
priehradu. Vedie do osobitnej prevádzky kaviarne. Tá je zárove� prístupná vý�ahom z foyer 
prvého podlažia budovy. 

04 ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE 

Hmota objektu vznikla z jednoduchého tvaru kocky. Ten je nato�ený smerom k vode a 
promenáde a zárove� v dráhe ciest k priehrade. Hmota je zapustená do svahovitého terénu, 
Spája dve cesty, a to cestu k hrádzi a �alej okolo priehrady a cestu ktorá vedie k lodenici a po 
druhej strane priehrady k rekrea�ným plochám. Kocka sa stala prechodnou znížením jej 
výrezu a vytvorením rampy a schodiska od jednej cesty k druhej. Z južnej strany je hmoty 
vykusnutá cez dve podlažia, v�aka tomu pri príchode od zasávky a parkoviska nepôsobí 
mohutne a vidno schodisko a vchod do budovy. 

05 DISPOZI�NÉ RIEŠENIE 

 05.1 PRÍZEMIE 

Hlavný vstup do budovy je zo západu, navazujúci na promenádu okolo vody. Zárove� je 
v�aka vybratiu hmoty prvého a druhého podlažia zrete�ný z cesty, ktorou sa na priehradu 
prichádza od zástavky  a parkoviska. 	alší vstup je z úrovne vyššie položenej cesty. Vedie do 
osobitnej prevádzky kaviarne. Tá je zárove� prístupná vý�ahom z foyer prvého podlažia 
budovy. Zhromaž�ovacia hala je prevýšená, sú v nej vstupy do sálov a vý�ah do tretieho 
podlažia do kaviarne.  Celý priestor je riešený bezbariérovo. Vä�ší sál je napravo od vstupu. 
Je stup�ovitý, pojme 210 návštevníkov. �o sa týka využitia je mulitfunk�ný- ur�ený na 
prednášky, premietania, menšie divadelné predstavenia, koncerty.  Menší sál na�avo od 
vstupu je vhodný na koncerty komorného charakteru.  Po pridaní stolov, inak uložených v 
sklade u sály, sa tu môžu odohráva� konferencie, tane�né akcie, posedenia. Oproti pódiu je 
umiestený malý bar, ktorý možno pod�a potreby otvori�. Návštevníci si po príchode kúpia 
lístky , prejdú k šatni a �alej k sálom.  Oproti vstupu je bufet a sedací nábytok, priestor na 
�akanie. Z priestoru sú prístupné cez malú predsie� hygienické zariadenia.  Ú�inkujúci 
príchádzajú hlavným vstupom, ohlásia sa na vrátnici/ kancelárii, a �alej pokra�ujú k 
zázemiam sálov.  Zamestnanci majú zázemie prístupné od vrátnice.  

 05.2 DRUHÉ PODLAŽIE 

Do druhého podlažia zasahujú sály. K nim sú pridružené priestory pre osvet�ova�a a 
nahrávanie. �as� druhého podlažia je prístupná z pochodzej strechy. Sú tu verejné záchody, 



sklad na premietacie plátno, mobiliár a podobne. Zvyšok plochy je ur�ený na technické 
zariadenia budovy, vzduchotechniku. Výustky do vonkajšieho priestoru sú umiestnené na 
bo�ných stenách budovy do vo�ného zatrávneného priestoru, aby nenarušovali pochodziu 
strechu. 

 05.3 TRETIE PODLAŽIE 

Kaviare� na tre�om podlaží funguje ako samostatná prevádzka oddelite�ná od zvyšku budovy. 
Vý�ah  z prvého podlažia je možné odstavi� z prevádzky. 	alší vstup je prístupný s vyššej 
cesty, je od nej odsadený a zvýraznený. Do kaviarne m�že by� dovážané hotové obedové 
menu a má priestory na prípravu menších jedál po�as d�a. Konštrukcia z priehradoviny 
prechádza i do exteriéru  je �iasto�ne využitá ako tieniaca konštrukcia pre vonkajšiu terasu. 
Kaviare� je exponovaným vyvýšeným miestom.  Výh�ady z nej smerujú k vode, na vonkajšie 
schodisko. 

 05.4 STRECHA 

Prevažná �as� strechy je pochodzia. Orientácia k vode, prístupnos� z terénu a vývešenos� je 
predpokladom k rekrea�nému využitiu. Stúpajúca strecha je rekrea�ným miestom a 
výhliadkou na vodu i dianie na nej (oh�ostroje). Strecha nad ve�kým sálom slúži ako 
vonkajšie h�adisko. Na priehradovú konštrukciu nad schodiskom bude pripevnené v prípade 
potreby premietacie plátno, divadelné a iné predstavenia sa budú kona� sa spevnenej ploche 
pod schodami. 

06 KONŠTRUK�NE- TECHNICKÉ RIEŠENIE 

 06.1 KONŠTRUK�NÝ SYSTÉM 

Jedná sa o kombináciu betónovej a priehradovej oce�ovej konštrukcie. Nosné steny sú 
založené na základových pásoch. Obvodové sú tvorené sendvi�ovou konštrukciou. Hrúbka 
hlavnej nosnej �asti steny je 300mm, izolácia má hrúbku 150mm a vonkajšia betónova steny 
150mm.  Deliace steny a pire�ky v interiéri sú z porobetónu. Deliace steny a dvere na 
hygienických zariadeniach sú z laminátových dosiek. Stropy v objekte sú  z vystuženého 
betónu, v �astiach s menším rozponom sú to dosky vystužené v jednom smere, hrúbky 
200mm. V menšom sále je obojsmerne vystužená doska hrúbky 250mm, vo ve�kom sále a 
zhromaž�ovacej hale sú trámové stropy. Príhradová oce�ová konštrukcia má rozpon. Je 
posilnená v dolnom prúte na �ah. Pripevnená je šróbmi k betónovej konštrukcii. Šróby 
vzdialené od konzoly majú vysokú pevnos� na �ah ostatné na tlak. Vonkajšie pochodzie 
plochy sú betónové. K atikám sú pripevnené nerezové zábradlia. Okná majú hliníkové rámy a 
dvojité izola�né zasklenie.  

 06.2 TECHNICKÉ VYBAVENIE OBJEKTU 

V  budove bude použité odvetranie pomocou centrálnej vzduchotechniky, strojovne budú 
umiestnené na 2np. Kanalizácia bude oddelená, daž�ová vody bude �iasto�ne zberaná.  

 06.3 TECHNOLOGICKÉ ZARIADENIA A SÚBORY 



Na 2np bude kotol�a pre ohrem teplej vody, prípojka vody bude vedená od hornej príjazdovej 
cesty. V návrhu stavby je EPS a SHZ. Vý�ah na 3np je evakua�ný, Na 2np sa nachádzajú 2 
únikové východy. 

 06.4 MATERIÁLY 

Materiály nosných konštrukcíí sú oce� a betón. V interiéri budú použité na podlahách 
epoxidové stierky, obklady stien budú v sále akustické, drevené.  

 06.5 ARCHITEKTONICKO-KONŠTRUK�NÝ DETAIL- REZ FASÁDOU 

Rez fasádou je vedený na�avo od vstupu cez okno malého sálu. 

 06.6 ARCHITEKTONICKÝ DETAIL 

Mobiliár na vonkajšom schodiku je zložený  z drevených masívnych dosiek a prišróbovaný do 
betónovej konštrukcie schodov. Drevo je ošetrené prosti vode a na styku so schodiskom je 
nerezová lišta. Do drevenej konštrukcie lavice je vložený nerezový vyberate�ný koš na 
zasadenie nenáro�ných nízkych rastlín.  

07 EKOLOGICKÉ ASPEKTY 

Budova je pomocou tepelnej izolácie zabezpe�ná proti únikom tepla a prehrievaniu. Po 
stranách budovy bude vysadená zele�. Daž�ová voda bude �iasto�ne zberaná a použitá ako 
úžitková na zalievanie zelene.   

ZÁKLADNÉ VÝMERY A BILANCIE 

Zastavaná plocha 1600m 

Obstavaný priestor 9752 

Parkovanie 

Parkovanie je vyriešené s dostato�nou kapacitou mimo riešené územie. 

Plochy v areále 

Pochodzie plochy striech a schodisko 1720 m2 

Plochy v objekte 

TZB priestory- 182 m2

Šatne a hygienické zázemie zamestnancov- 70,2 m2

Šatne a hygienické zázemie ú�inkujúcich- 102,3 m2

Hygienické zázemie pre návštevníkov- 113,6 m2

Sály- 417 m2



Skladovacie plochy pre sály a vonkajšie priestory- 127 m2

Obsluha sálov- 52,8 m2

Zhromaždovací priestor- 290 m2

Bufet so zázemím- 37 m2

Kuchy�a pre kaviare� so zázemím120 m2

Odbytová plocha kaviarne 240 m2 

ZÁVER 

Návrh má za cie� pritiahnu� k brnenskej priehrade, ako významnej rekrea�nej �asti mesta,  
viac spolo�enského života. Objekt kultúrneho centra má obsiahnu� a pri�ahova� kultúrne 
aktivity. 

Použité skratky 

NP- nadzemné podlažie 

DPMB- Dopravný podnik mesta Brna 

EPS- elektrický požiarny systém 

SHZ- systém hasiaceho zariadenia 
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Abstrakt Budova kultúrneho centra sa nachádza pri brnenskej priehrade. Obsahuje  dva 

multifunkčné sály,kaviareň. Strechy objektu sú pochodzie. Nastupuje sa na ne z terénu. Jedna stúpa a 

poskytuje výhľad, druhá klesá a  je na nej vytvorené schodište, využiteľné ako amfiteáter a 

odpočinková plocha.  
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Abstract The building of cultural center is located at the Brno dam lake. It contains two 
multifunctional halls, coffee. Roofs are walkable. First roof rises up and  offers overlook. The other 
ramps down and includes stairway useful as an amfitheater and a relaxation area. 
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Anotace práce Budova kultúrneho centra sa nachádza pri brnenskej priehrade. Obsahuje dva 
multifunkčné sály,kaviareň. Strechy objektu sú pochodzie. Nastupuje sa na ne z terénu. 
Jedna stúpa a poskytuje výhľad, druhá klesá a  je na nej vytvorené schodište, využiteľné 
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Anotace práce v 
anglickém jazyce 

The building of cultural center is located at the Brno dam lake. It contains two 
multifunctional halls, coffee. Roofs are walkable. First roof rises up and ofers overlook. 
The other ramps down and includes stairway useful as an amfitheater and a relaxation 
area. 

Klí čová slova kultúrne centrum, Brno, priehrada,  verejný priestor, oceľ, betón 

Klí čová slova v 
anglickém jazyce 

cultural center, Brno, dam lake, public space, steel, concrete 

 


