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litý epoxid
beton s rozptýlenou
výztuží tl. 60 mm
ochranná vrstva h.i. tl. 30 mm
hydroizolace
ŽB základová deska tl. 350 mm-3,750

+3,550

vegetace
zemina tl. 70  mm
hydroak., drenážní tvar. tl. 20 mm
geotextilie
2x h.i. (odolná proti prorůstání kořínků)
geotextilie
tepelná izolace tl. 300 mm
parozábrana
ŽB nosná konstrukce tl.300 mm

štěrk 8/22 mm tl. 20  mm
štěrková rohož se štěrkem tl. 35  mm
kamenivo 8/11 mm - zhutněno tl. 50  mm
kamenivo 32 mm - zhutněno tl. 100 mm
zhutněná zemina

penetrační nátěr
cementový potěr tl. 45 mm
separační vrstva 
kročejová izolace tl. 50 mm
tepelná izolace tl. 100 mm
ŽB nosná konstrukce tl. 250 mm

+7,550

žb nosná kce tl. 300 mm
tep. izol. tl. 250 mm
fasádní ŽB deska tl. 100 mm
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Jediné, co zde z bývalého zavlažovacího systému zůstalo je díra v zemi, která se již přibližně 30 let vodou nenapl-
nila. Proto v návrhu dostává novou funkci a to venkovního, nezastřešeného hlediště. Dům se zázemím je situován 
v prodloužené ose bývalé příjezdové cesty a jámu protíná. Tím v konečném důsledku vznikají hlediště dvě, každé 
s rozdílnou kapacitou. Dům, který tvoří bariéru mezi těmito hledišti v sobě ukrývá zázemí pro návštěvníky, zázemí 
pro účinkující kapelu, sál, kancelář organizačního týmu, hudební zkušebny a nahrávací studia, která potom zajišťují 
provoz i v období, kdy se nekonají hudební koncerty.

situace širších vztahů 1 : 10 000

koncepční schéma

pohled jihovýchodní 1 : 250

řez B-B      1 : 250

transformace 
bývalé vodní 
nádrže Sukov

Objekt, ve kterém se nachází zázemí hudebního pro-
vozu je založen na železobetonové základové desce. 
Svislé nosné konstrukce tvoří kombinace monoli-
tických železobetonových stěn a sloupů. Sloupy jsou 
ve vodorovné rovině doplněny o průvlaky. V místech 
kde je rozpětí stropní desky na celou šířku objektu 
(13,5 m) jsou  opět použity železobetonové průvlaky. 
Na stěny a  průvlaky jsou následně uloženy stropní 
desky.
Železobetonové obvodové stěny o tloušťce 300 mm 
jsou zatepleny a  prokotveny s  železobetonovou 
pohledovou deskou o tloušťce 100 mm. Veškeré svis-
lé betonové konstrukce jsou provedeny v pohledové 
kvalitě. Na východní straně je z  velké části objekt 
zasazen pod úrovní terénu.

Přístup k objektu a do prostoru hlediště je zářezem v terénu, kde opěrné konstrukce tvoří železobetonové úhlové 
stěny. Pochozí a pojezdové plochy pro přístup i spodní úroveň hlediště jsou tvořeny štěrkovými plochami.
Nedílnou součástí návrhu jsou také přiléhající hlediště, ty jsou tvořeny pomocí prefabrikovaných betonových díl-
ců, které tvoří plochu na sezení. 

Místo bývalé vodní nádrže na vrchu Sukov v Kutné Hoře je 
v dnešní době opuštěným bodem v krajině. Nádrž zde byla 
vybudována v 80. letech minulého stolení s vidinou toho, 
že se republika stane soběstačná v zásobování ovocem. 
Se změnou politického režimu přestala být nádrž využívá-
na a od té doby zůstala pouze jako betonová jáma v zemi. 
Cílem diplomové práce bylo prověřit vhodnost nově defi-
nované funkce na tomto místě, které se nachází na po-
mezí města a krajiny. A to využívat místo jako prostor pro 
konání hudebních akcí s příslušným zázemím, přilákat do 
místa návštěvníky a nedovolit aby se z něj stalo zapome-
nuté území nikoho.

Bývalá nádrž se nachází na pomezí místních částí Kutné 
Hory Šipší a Kaňk. Při odbočení z ulice Kaňkovská zde 
vede cesta klikatící se mezi vinicemi, lesy, loukami a bý-
valými ovocnými sady a i tak je místo stále v kontaktu s 
městem. 
Parkování návštěvníků při hromadných akcích je zamýš-
leno ještě před odbočkou z ulice Kaňkovská. V objektu 
se nachází prostor pro parkování vystupujících interpre-
tů, organizačního týmů, návštěvníků nahrávacích studií 
a zkušeben.
Umístěním hudebního areálu na okraji města, přivádí ná-
vštěvníky do místa, kam by se možná sami nevydali a jsou 
pro shlédnutí oblíbeného interpreta ochotni cestovat, 
přijet z okolí nebo přijít z centra. Zároveň zde nedochází 
k obtěžujícímu hluku pro okolní zástavbu.
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A A

B
B

2.01 komunikační prostor
2.02 osvětlovač
2.03 občerstvení / catering
2.04 sklad (občerstvení)
2.05 wc ženy
2.06 wc muži
2.07 sklad
2.08 hudební zkušebna
2.09 hudební zkušebna
2.10 hudební zkušebna
2.11 hudební zkušebna
2.12 hudební zkušebna
2.13 nahrávací studio + režie
2.14 nahrávací studio + režie
2.15 kuchyňka
2.16 wc ženy
2.17 wc muži
2.18 šatna
2.19 sklad (kancelář)
2.20 kancelář / jednací místnost

2.01

2.02

2.03

2.04

2.05

2.06

2.07
2.08

2.09 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14

2.18
2.19

2.20

2.17

2.16

2.15

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.07

0.09

0.08

0.01 strojovna EPS
0.02 požární nádrž
0.03 odpady
0.04 komunikační prostor
0.05 strojovna výtahu
0.06 garáž
0.07 sklad (venkovní údržba)
0.08 strojovna VZT (3x VZT jednotka)
0.09 sklad (pódium)

0.06

B
B

A A

A A

B
B

1.01 hala, komunikační prostor
1.02 sál
1.03 backstage - bar
1.04 sklad (bar)
1.05 šatna učinkující
1.06 sklad (nábytek catering)
1.07 catering - zázemí, příprava
1.08 pokladna
1.09 šatna
1.10 wc ženy
1.11 úklid wc
1.12 wc muži
1.13 úklid, údržba
1.14 technická místnost
1.15 rozvodna el., zálož. zdroj energie1.01

1.02

1.03

1.04

1.05

1.06

1.08 1.09

1.10

1.11

1.12 1.13
1.14 1.15

1.07
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