
  



  



 

 

Průvodní zpráva 

Společensko kulturní centrum v Dolních Kounicích 

 

Zadání diplomové práce vzniklo na základě modulu Res Publica – Veřejné stavby se zaměřením na 

komunitní domy. Z desítek oslovených obcí, zda mají o komunitní či společensko-kulturní centrum 

zájem, jsme vybrali Dolní Kounice. Dolní Kounice nás nadchly okolní krajinou, rostlým urbanismem i 

architekturou.  

Otázku, jestli Dolní Kounice potřebují nové společensko kulturní centrum či komunitní dům a kde by toto 

centrum mělo v Dolních Kounicích stát, jsme si kladli před necelým rokem. Protože se z počátku 

nabízelo více řešení, považovali jsme za důležité vypracovat celkovou koncepci Dolních Kounic. 

V Kounicích jsme strávili týden, organizovali jsme debaty s místním o tom, kam by se město mělo a 

nemělo ubírat. Výstupem této koncepce byla jednak regulace pro novou výstavbu v Dolních Kounicích a 

také řešení vytipovaných míst či prostor, které byly podle nás nevhodně řešeny nebo nabízely skrytý 

potenciál. 

Po debatách s místními jsme byli přesvědčeni, že Dolním Kounicím takovéto centrum chybí. Jsou zde 

sice dva kluby pro děti, které klubovny mají, jedna klubovna je však až na konci vesnice a město si ji 

musí na akce pronajímat. V Dolních Kounicích je také mnoho dalších spolků a organizací. 

Pro komunitní centrum se nabízely tři parcely. Jedna parcela navazuje na kostel sv. Petra a Pavla na 

Masarykově náměstí. Jedná se však o relativně malou parcelu, na kterou by bylo obtížné vměstnat 

program. Druhá vybraná lokalita je na místě současné jednoty, na místě bývalého hřbitova na náměstí 

Míru. Zde bychom se střetávali s problémem vlastnictví pozemků. Jednota dnes dobře funguje, bourat ji 



by bylo nevhodné a otázka nástavby pro nás byla nejistá. Poslední námi vybranou parcelou je parcela, 

na které stojí kulturní dům. Na místě bývalého špitálu, v návaznosti na Masarykovo náměstí, nádraží. Je 

to parcela s výhledem na tok řeky Jihlavy a na kopce, mezi kterými se Dolní Kounice rozprostírají.  

Kulturní dům se začal stavět v 50. letech 20. století. Podle původních plánu měla vzniknout významná 

solitérní stavba. Nedostatek finančních prostředků neumožnil záměr naplnit. Kulturní dům dlouho chátral 

a poté byl dostaven co nejrychleji. Byl několikrát přestavován a rekonstruován, zpravidla se 

rekonstrukce neuskutečnila podle plánu. Setkávali jsme se tak s několika verzemi půdorysů a řezů, ve 

kterých bylo plno nejasností. 

Zásadním problémem stavby je její předprostor. Objekt byl původně myšlen se vstupem směrem 

k synagoze a nynějšímu nádraží. Na této straně je však pouze úzký chodník, za kterým je komunikace a 

hned za ní nádraží. I proto se jeví logické umístit vstup ze strany od náměstí. Nyní jsou do kulturního 

domu vstupy dva. Jeden vede právě od nádraží a hlavní vstup do kulturního domu vede z náměstí přes 

terasu, pod kterou jsou umístěny toalety. Při vstupu do sálu je tedy nutné překonat dvoje schodiště 

nahoru a jedno dolů. 

Dalšími problémy jsou další přístavby v interiéru i exteriéru a také přítomnost bytů v západní části. 

Západní část řešeného objektu je provozně oddělený bytový dům. Původně byla tato část objektu 

zamýšlena jako obecní úřad. Ten však zřejmě nepotřeboval takové kapacity a tak byla tato část domu 

upravena a dnes jsou v ní bytové jednotky. V přízemí, prvním patře a podkroví je dohromady 15 

bytových jednotek. V přízemí, kde hmota sousedí se sálem, je pošta. Tento prostor byl také původně 

zamýšlen jinak - a to jako restaurace v návaznosti na sál, nicméně z tohoto záměru také sešlo. 

V návrhu zůstává bytová část kulturního domu téměř netknuta. Stavba je očištěna od přístavby terasy a 

hmoty se zázemím a kanceláří u řeky. Návrh pracuje s rozdrobením celkové hmoty kulturního domu na 

jednotlivé části, ale zároveň pracuje se stavbou jako s další dominantou na náměstí. Dominantou je 

třípodlažní vstupní část obalená fasádou ze skleněných tvárnic vyplněných transparentní izolací. 



Skleněná fasáda je zavěšena na římsách z hliníkových profilů a společně s původními obvodovými zdmi 

a novým zasklením otvorů tvoří dvojitou fasádu. Dovnitř domu se tak z exteriéru dostává množství 

světla. Dům může být navenek v různé době při různých kulturních a společenských aktivitách různě 

osvětlen a může tak o dění uvnitř vypovídat i navenek. Při debatách spolků proniká z budovy světlo 

z interiérů a propisuje se tak navenek nosná kostra domu. Při divadelních představeních, koncertech 

nebo vernisážích se dům může rozjasnit jako celek a vypovídá o tom, že je uvnitř živo. Ve vstupní části 

objektu jsou v přízemí nové toalety, které se přesunuly z podzemního podlaží. Umožňují tak nový 

komfort a to nejen pro bezbariérové osoby. Do stávající zděné konstrukce je vsazeno nové subtilní 

samonosné ocelové schodiště. Mezi schodišťovými rameny je zrcadlo. V prvním patře je navržena 

studovna s malou knihovnou a tělocvična na jógu, tanec nebo balet. Tělocvičně přináleží sklad, který 

umožňuje ještě větší variabilitu prostoru. Stěna naproti oknům je zrcadlová. V druhém patře jsou 

navrženy klubovny, zasedací místnost, kuchyňka a sklad. Jedna z kluboven za nachází v prostoru 

současného krovu, který je nyní využit pouze jako skladiště.  

Prostory pod krovem nabízí přesně takový charakter, se kterým se kluby vodáků, skautů rychle ztotožní. 

Místnost je zateplena a přibyla střešní okna. Zasedací místnost je prosklená do galerie i do exteriéru 

s pohledem na synagogu. 

Druhou navrženou hmotou je předsálí. Původně zamýšlená restaurace na místě dnešní pošty se 

realizace nedočkala a předsálí tak sálu chybí. Skleněná hmota lemuje sál, rozšiřuje jej, částečně ho 

otevírá a pouští do něj společně s novými okny nad ní více světla. Předsálí může sloužit jako bar při 

kulturních a společenských akcích, může být pronajímáno jako kavárna nebo restaurace. Pod předsálím 

je v suterénu kuchyň a sklady, může tak být využívána i při větších společenských událostech. Předsálí 

je konstruováno jako železný rám a je vykonzolováno nad svažitý terén směrem k řece. Předsálí je 

přístupné i přímo z ulice a může tak fungovat jen samostatně. Hmota předsálí stojí nad nosnou stěnou 

v suterénu, kde byly původně toalety a nad nimi terasa. Ve zbylé části suterénu jsou nově umístěny 

šatny, které slouží jak pro zaměstnance města, tak se dají využít při sportovních akcích v sále či v malé 



tělocvičně. Šatny jsou nově vybaveny i toaletami a sprchami. U šaten se také nachází úklidová 

místnost. 

Hmota sálu je ze všech stran obestavěna, čímž člověk ztrácí pojem o tom, kde se vlastně nachází. Nyní 

do sálu přichází jediné světlo ze tří malých oken na galerii. Přítomnost řeky v sále není patrná. Mezi 

sálem a řekou je jeviště bez okenních otvorů. Sál je nyní ve třetině rozdělen do dvou výškových úrovní. 

Rozdělení znemožňuje využití sálu pro míčové a další sporty. Plocha sálu je 12 x 18 metrů, což nestačí 

na regulérní velikost hřiště, ale pro volejbal po práci nebo fotbálek po škole i o víkendu vyhoví. Galerie 

nad sálem je ponechána. Úrovně podlahy jsou v sálu vyrovnány, nižší část je nadstavena tepelnou 

izolací a následným dobetováním, nad kterým je skladba podlahy. Současné parkety jsou vyjmuty, 

uloženy do zvýšené polohy a následně přebroušeny. Ve stěně jeviště přiléhající k řece jsou vybourány 

nové otvory, umožňující kontakt s krajinou a městem. Hmota sálu a jeviště je zateplena vrstvenou 

izolace z minerální vaty. Fasády bytové části jsou nově omítnuty - a to hladkou či škrábanou omítkou a 

jemně tak odděluje rozdílné hmoty stavby. Na stropě sálu je navržen nový akustický podhled 

seskládaný z odrazivých a pohltivých materiálů. Sloupy v sálu zůstaly obloženy původní mozaikou barvy 

šampaňského a společně tak s dalšími dobovými prvky dávají návštěvníkovi najevo, že se jedná o 

rekonstrukci domu z 50. let. 

Řešeno je také zásobování pro poštu, pronajímatelné jednotky a nově i pro kuchyni. Zásobování 

zůstává přes dvůr objektu, je částečně upraveno novým předsazeným schodištěm před fasádou. Nové 

je také schodiště k pronajímatelným jednotkám a do kuchyni, přibyl prostor pro odpadky a nový otvor ve 

zdi do skladu sálu. Nový otvor vede do skladu sálu a zjednodušuje tak organizaci dovozu prvků 

potřebných pro kulturní akce. Využití dvora se tak nemění, avšak jako veřejný prostor, kde jsou 

pronajímatelné jednotky, je nově otevřen k řece. Dává tak možnost vzniku zahrádky, další terasy apod. 

Prostor před kulturním domem v návaznosti na předsálí lemuje dvojité stromořadí sakur doplněné 

lavičkami a zpestřuje tak průchod od nádraží k mostu, nabízí možnost setkání, funguje jako rozptylový 

prostor k sálu a umožňuje i prostor pro debaty nad kulturními představeními.  



Kulturní dům je členěn na soustavu hmot, které zmenšují měřítko celé stavby. Hmota vstupní části je 

naopak umocněna svým členěním a zvolenými materiály. Řešení fasád ostatních hmot je oproti vstupní 

části potlačeno. Kulturní dům se tak z původního rozpačitého objektu mění na nové centrum s jasným 

architektonickým výrazem. Otevírá se do náměstí, v patrech umožňuje výhledy na synagogu, náměstí a 

kostely. Vymezuje se vůči relativně rušné silnici a následuje most až téměř nad řeku, kde dům divákovi 

předkládá úchvatnou krajinu i jedinečné město. Tyto hodnoty jsou propsány i do interiéru domu. Nové 

průhledy, otvory ve stěnách a nová okna přinášejí část Dolních Kounic do nitra domu. 


