
Kulturní centrum v Ponětovicích

KULTURNÍ CENTRUM 
V PONĚTOVICÍCH
Dřevo nás chrání
Návrh řeší novostavbu venkovního společenské-
hho centra v obci Ponětovice. Stavba je situována 
do parku v těsné blízkosti přehrady. Nové 
centrum nabízí rozmanité možnosti vyžití, 
součástí je kruhový taneční parket, který funguje 
jako středobod veškerého dění, ten je lemován 
dřevostavbou s bufetem a zázemím, posezením 
a malým pódiem. Dalšími aktivitami na pozemku 
jsoujsou různá hřiště, kurty či ohniště. Stavba citlivě 
reaguje na své okolí, vzrostlé stromy se stávají její 
součástí a naopak. 

Louka, stromy, voda… místo plné zeleně, kus naší 
jedinečné krajiny, kterou je třeba chránit a která 
chrání nás. Drobná stavba ze dřeva obložená 
smrkovými latěmi harmonicky splývá s okolním 
prostředím a zároveň prohlubuje jeho genius 
loci. Nové centrum sdružuje obyvatele obce, 
funguje jako místo společného setkávání napříč 
gegeneracemi, pořádání sportovních či kulturních 
aktivit. Je místem, kde se lidé cítí dobře, kde jsou 
součástí komunity.

architektura
vv souladu s celkovou koncepcí území / prostor s proměnlivým charakterem - park, 
přehrada, kulturní centrum / stavba přirozeně využívá existujících struktur / propojení 
přírody a stavby / eliminace kácení vzrostlých stromů / největší prostor zaujímá 
taneční parket, který se vymezuje železobetonovou deskou / parket je lemován 
dřevostavbou - objekt zahrnuje - krytý prostor pro popelnice, bufet s příručním 
skladem, oddělené toalety pro muže a ženy, sprchy a zázemí pro sport, sklad pro 
sportovní aktivity, dále vyvýšené pódium pro akce a prostor pro posezení / celý prostor 
jeje propojen i s vedlejšími aktivitami na pozemku - vizuální propojení s dětským 
hřištěm, volejbalovými kurty, venkovním fitness a sportovištěm / v zadní části na 
místě stávající udírny vytvořeno ohniště

konstrukce a materiály
dřevostavba / obklad z dřevěných smrkových latí / taneční parket tvoří 
železobetonová základová deska bez další povrchové úpravy / zastrešení míst pro 
sezení je sestaveno z dřevěné konstrukce sloupů a trámů, na něž je nakotveno plexi 
sklo tvořící ochranu před deštěm / okno piknik boxu je řešeno jako posuvné s 
dřevěnými okenicemi / dveře toalet, sprch a skladu jsou barevně odlišeny a doplněny 
o piktogramy - růžový od dámských toalet, modrý od pánských, zelený od sprch, bílý 
od skladu / dveře umístěné v zadní části objektu jsou kovové šedé překryty okenicí

udržiudržitelnost
volba dřevěných prvků umožňuje dosažení kvalitní nosné funkce a využívá 
proměnlivosti dřeva v čase / prohlubuje genius loci místa / právě ve spolupůsobení 
dřeva, jakožto přírodního materiálu, s okolní krajinou vidíme cestu do budoucna, jak 
přistupovat k architektuře s ohledem na udržitelný rozvoj
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