
klíčová slova: zvuk, soundscape, lom Hády, krajina  

Koncept diplomové práce v obecné rovině je postaven na fenoménu Soundscape. 

Tento pojem byl definován v 60. letech 20. století v rámci výzkumu World Soundcape 

Project, jako reakce na příliš zjednodušené uvažování o akustickém komfortu ve 

městě na úrovni hlukového znečištění. Přínos projektu tkví v rehabilitaci významu 

zvuku jako kulturního a sociálního fenoménu, který formuje identitu daného místa.  

Vzhledem k tomu, že oblast zkoumání auditivních jevů je velmi rozsáhlá, se  

teoretická část diplomové práce zaměřuje na popis zvukové percepce z 

psychologického a fyzikálního hlediska. Jde tedy o popis objektivních a subjektivních 

"událostí", které se na straně jedné jeví jako soubor fyzikálních veličin, na straně 

druhé jako sluchové scény, kde vyvstávají otázky, jakým způsobem se na sebe 

vážou jednotlivé zvuky, jaké významy vnímaný zvuk asociuje atd. Dalším 

východiskem pro zkoumání vlastností zvuků i samotný návrh, jsou inspirační zdroje 

čerpající z mimoarchitektonických přesahů -   poetické akustické lokátory, či zvukové 

instalace.  

Práci na konkrétním problému předcházelo hledání místa, které je ve své podstatě 

akontextuální k okolnímu prostředí, svou monotónnností s různými stupni rozlehlosti 

či uzavřenosti generuje různorodé „soundcape“ a současně reflektuje zvukové 

prostředí okolní krajiny, která se tak stává objektem manipulace. 

Lokalita 

Lom Hády patří k nezaměnitelným dominantám Brna. Bledá stěna kopce spolu s 

vysílací věží jsou dobře viditelné  z širokého okolí a poté, co těžební mechanismy 

utichly, se Hády opět vracejí přírodě. V těsné blízkosti se nachází  přírodní památky 

Velká Klajdovka a Kavky - i díky tomu dnes v Růženině lomu roste na třicet druhů 

květin z červeného seznamu ohrožených rostlin České republiky. Lokalita je dobře 

dostupná pěšky i na kole ( je součástí turistické trasy Velká Klajdovka - Šumbera ) 

popř. MHD s docházkovou vzdáleností 800m. K areálu náleží i parkoviště s kapacitou 

25 stání. 

Dispozice 

Tento "malý svět", odloučený od okolního prostředí intenzivní clonou zeleně, tvoří 

zvláštní protiklad a kontrast přilehlé sídlištní zástavbě. Prostředí lomu je neznámou v 

rámci známého kontextu, osvětluje jinak nepovšimnuté vrstvy krajiny. Návrh je 

specifickou intervencí, která aktivuje určitou krajinnou část  různorodým programem, 

který je vložený do struktur odkazujících na industriální minulost lomu. Umístění 

těchto lineární prvků ve vztahu k okolí generuje šest rozdílných situací -  

vztah ( zvuku ) města a hudby ( milieu 1 /amfiteatr, milieu 2/větrná harfa ) 

 vztah města a lomu ( tj. centra a periferie - milieu2/akustický lokátor ) 



vztah obrazu a zvuku ( milieu 3 )  

vztah nebe a země ( milieu3/akustický lokátor )  

vztah k sobě samému ( průsečíky lineárních prvků - jsou situovány do "přirozených" 

terénních záhybů , průniků zpravidla třech lomových teras. ) 

Vzniká tak nové teritorium ve sféře "deformované mřížky", která navzájem váže 

zdánlivě neslučitelné elementy - ať už ve smyslu překonání terénu či funkční náplně. 

Modernistické "forma následuje funkci" je lokálními podmínkami de-formováno na 

"funkce následuje deformaci". 

Konstrukce 

příhradová svařovaná konstrukce z válcovaných rovnoramenných úhelníků 

podepřená příhradovými stožáry, které jsou od sebe vzdáleny 25m ( základní modul 

mřížky ) 

 

 

 






