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Úvod 

Brněnská přehrada je nejvýznamnější rekreační oblast města Brna. Nachází se na severozápadě města 

na území městských částí Bystrc a Kníničky. Byla vybudována v letech 1936-40 na řece Svratce, kdy byla citlivě 

vsunuta do zdejší lesnaté a skalnaté krajiny. Vznikla především z důvodu regulace vodního stavu  

v řece Svratce pod přehradou (ochrana před povodněmi, zajištění minimálního průtoku). V dnešní době je určitě 

nepostradatelný především její rekreační význam. V létě koupání a vodní sporty, v zimě pak bruslení a běžkování 

na zamrzlé ploše.  

Urbanistické souvislosti 

Zadáním diplomové práce byl návrh řešení areálu loděnic a klubu Lodní Sporty Brno (LSB) a umístění 

zde nového centra vodních sportů. Areál je situován na západní straně přehrady, podél silnice směrem na 

Veverskou Bítýšku v blízkosti hotelu Rakovec. V dnešní době jsou v areálu umístěny budovy námořního 

jachtingu, klubu LSB a loděnice na skladování a úpravu lodí. Pozemek má velký potenciál z hlediska svého 

umístění u vody a napojení na veřejnou městskou dopravu.  

Konverze vodních areálů bývají pro architekty lákavými, ale nelehkými úlohami. Záměrem mého návrhu 

je začlenit navržený objekt do krajiny a otevřít výhled na přehradu ze strany komunikací. Areál má dlouhý úzký 

tvar a je zasazen do prudce stoupajícího terénu. Vzhledem k tomu jsem se rozhodla umístit budovu v nižší části 

pozemku a její střešní plochu pojmout jako veřejný, všem otevřený prostor se vstupem ze strany silnice, pěší a 

cyklostezky. Takovým způsobem na jedné straně vnést nový atraktivní smysl areálu, vytvořit příjemné prostředí 

pro širší veřejnost v horní části pozemku, ale na straně druhé zachovat soukromí členům klubu. 

V území jsem se snažila pochopit existující funkční uspořádání a ve svém návrhu předložit novou 

strukturu. Jachtařský a veslařský klub umístit do jednoho centra, současný areál námořního jachtingu přeměnit 

na parkoviště a volné travnaté plochy. Zde také bude umístěno molo pro ukotvení jachet a plachetnic. Plocha na 

parkování jachet přes zimu by se přesunula do severní části areálu blízko loděnic. Hlavní budova centra  

a loděnice jsou umístěny podél areálu, takovým způsobem necháváme prostor pro další tribuny a zelené plochy 

na dočasné umístění lodě během dne a jejich přípravu k závodům. Severní část areálu představuje parkování 

jachet přes zimu a plochy pro opravy lodě s přístupem k loděnicím. 

Architektonický výraz a dispoziční řešení 

Řešená budova centra vodních sportů ve tvaru hranolu se na přehradu obrací svým hlavním východním 

rovným průčelím. Hlavní architektonický výraz - plášť pochůzí střechy tak vytváří systém ramp, kterými je možné 

vstupovat z chodníku a pokračovat do nejnižší části, ze které je výhled na areál centra. Součástí tohoto veřejného 

pobytového prostoru je i malá kavárna. Hlavní budova se skládá ze čtyř podlaží. Vstupní první nadzemní podlaží 

se dělí na 3 části. Levá část s plaveckým 25m dlouhým bazénem včetně recepce, bezbariérových WC, sprch a 

šaten má vstup z jižní strany areálu v blízkosti parkoviště. Dispozice střední části podlaží obsahuje hlavní foyer a 

kanceláře administrativy s výstupem do společného zaskleněného prostoru pro odpočinek. V pravé části budovy 

je umístěné zázemí pro sportovce. Najdeme zde veslařské bazény s WC, šatnami a sprchami a místnost pro 

trenéra. Tato část má východ, který se navazuje na loděnice. Ve druhém nadzemním patře je umístěno wellness 

centrum s masážním salonem, saunami, posilovnou, klubovnou, konferenčním sálem a školicí místností pro 

sportovce. Z druhého patra je přístup do restaurace, která je určena nejen pro uživatele centra, ale i pro širší 

veřejnost.  

 

 



Konstrukční řešení 

Základové konstrukce 

V návrhu je použito založení na základové desce s železobetonovými pilotami. Podkladní vrstva pod 

základovou deskou je z železového betonu se zhutněnou vrstvou štěrkového násypu.  

Svislé konstrukce 

Na celý objekt je použito monolitického skeletového konstrukčního systému z železobetonu se sloupy  

o rozměrech 500x350 mm a desky o tloušťce 200 mm. Vnitřní příčky, oddělující jednotlivé místnosti, jsou 

sádrokartonové s vnitřní akustickou izolací s vloženou izolací KNAUF TP 115. V části administrativy budou 

prostory určené pro odpočinek oddělené skleněnými příčkami z bezpečnostního skla se saténovou povrchovou 

úpravou METALAC RAL 6018. Pro příčky oddělující jednotlivé hygienické prostory je uvažován systém 

ELMAPLAN WF-32. 

Vodorovné konstrukce 

Stropní konstrukce tvoří armovaná železobetonová monolitická deska o předpokládané tloušťce  

200 mm, stropní podhledy budou provedeny ze sádrokartonových desek. Podlaha bude zhotovena na bázi 

polyuretanové podlahy ATEMIT PUR SL. 

Střecha objektů 

Je počítáno s jednoplášťovou šikmou střešní konstrukcí. Na železobetonový rampový systém bude 

nanesena spádová vrstva perlitbetonu. Následně bude položena parozábrana a na ni kladeny tepelně izolační 

desky STYROTRADE EPS 150 S později opatřené penetračním nátěrem a vrstvou hydroizolace mPVC, 

geotextilií, folie proti prorůstání kořenů a zeminou pro extenzivní zeleň. 

Zasklení a opláštění 

Pro obvodové zasklení všech objektů je použito strukturálního systému Point fitting system (bodové 

zasklení). Stínění bude zajištěno venkovními hliníkovými žaluziemi.  

Napojení na inženýrské sítě 

Vstupní objekty budou napojeny na vodovod, elektrický a plynový řad, dešťovou a splaškovou 

kanalizaci, telekomunikační síť a energetický zdroj. 

Požární bezpečnost 

Požárně bezpečností posudek objektu musí být proveden se zohledněním statického řešení a použitých 

materiálů dle závazných norem Evropské komise, vyhlášky 246/2001 Sb. a zákona 133/ 1985 Sb. 

Stavba při své výstavbě a následném užívání nebude nadměrně zatěžovat životní prostředí.  

 

 

 

 

http://www.knaufinsulation.cz/cs/products/tp115
http://www.stavebni-sklo.cz/point-fitting-system.php


Celková bilance  

Hlavní budova               4710 m2   

Zastavěná plocha              2440  m2    

Obestavěný prostor               25842 m3 

Loděnice                 840 m2   

Zastavěná plocha                920 m2 

Obestavěný prostor                6880 m3 

 

Zastavěná plocha celkem               3360 m2  

Obestavěný prostor celkem 32700 m3  
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