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ANOTACE 

Znojmo – v letní sezóně je srdcem kultury moravské vinařské oblasti. V zimě už však vlhké a chladné 
ulice nelákají. Kam však zajít na kulturu většího měřítka, na ples či koncert zahraničního interpreta? 
Současné prostory nestačí. Jsou tedy impulzem pro nové hledání, pro nový městský sál. 

Zvolená parcela pro umístění kulturního sálu se nachází na náměstí Svobody. Nový sál vytváří z 
neuchopitelného, nečitelného prostoru definované plochy, které mají své konkrétní uživatele.  

Jedinečné umístění domu do pohledových os připojujících se ulic staví stavbu spíše do pozice sochy 
než domu se vchodem a hospodářským dvorem. Této roli se přizpůsobuje jednak hmota, ale i 
rozmístění provozů. Vzniká dům mnoha tváří   a mnoha prostor. Nový městský sál je dynamickou 
stavbou definovanou dvěma zakřivenými plochami, které utváří jednotlivé prostory uvnitř i 
pohledové dominanty zvenku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

Znojmo – in the summer season, it is the heart of the culture of the Moravian wine region. However, 
wintry cold and wet streets are not very tempting. But where to go for big event, a ball or a concert 
of foreign artist? Current spaces are not enough. They are the impetus for a new searching, for new 
culture centre. 

The chosen parcel for location of the culture centre is located in Svoboda square. The new hall 
transforms an unreadable, unreachable area in a clearly defined space that has its own users. 

The unique construction location built  in correspondence with visual axis of adjacent streets places 
the building rather in the position of statue than a house with an entrance and agricultural courtyard. 
This role is achieved by adaptation of overall mass and facilities&operations placement. Arising 
house is unique from  each side, still to be explored. New culture centre is a dynamic building defined 
by two distinctive curved surfaces that shapes individual spaces inside and visual dominants from 
outside. 



URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ 

Zvolená parcela pro umístění městského sálu se nachází na náměstí Svobody, které je v současné 
době spíše jen parkovištěm a křižovatkou než náměstím. Pro svou jedinečnou polohu přímo za 
branou města, pro těsnou blízkost okružního parku i pro své dobré dopravní napojení může být 
ideálním místem pro umístění kulturního domu.  

V samotném řešení náměstí byla okružní třída ulice Pražské odsunuta severněji a dala tak vzniknout 
dostatečné ploše pro sál i nové náměstí. Dům vytváří z neuchopitelného, nečitelného prostoru 
definované plochy, které mají své konkrétní uživatele.  

V návrhu také bylo využito lehkého rozdílu terénu pro konkrétnější vymezení nového náměstí. 
Platforma, která dává vyniknout výškovému rozdílu, ohraničuje  nové náměstí a pomáhá ho 
odhlučnit. Zároveň usnadňuje konstrukci podzemního parkoviště, které se pod touto platformou 
nachází. Nové náměstí, téměř čtvercové, má povahu přirozeného amfiteátru vhodného pro akce pod 
širým nebem. 

Obecně je struktura zástavby více definována a přizpůsobena měřítku Znojma – i člověka.  

Plán počítá s cyklistickými trasami, které pomáhá lépe vymezit a zbezpečnit. Parkování je nahrazeno 
částečně v novém parkovacím domě u úřadu práce (110 míst) a v prostoru pod platformou (104 
míst), které slouží jako hlavní parkovací plocha pro samotný sál. Dále je parkování rozptýleno v 
přilehlých prostorách. 

 

KONCEPT 

Jedinečné umístění domu do pohledových os připojujících se ulic staví stavbu spíše do pozice sochy 
než domu se vchodem a hospodářským dvorem. Této roli se přizpůsobuje jednak hmota, ale i 
rozmístění provozů. Vzniká dům mnoha tváří a mnoha prostor. Nový městský sál je dynamickou 
stavbou definovanou dvěma zakřivenými plochami, které utváří jednotlivé prostory uvnitř i 
pohledové dominanty zvenku.  

Uvnitř obíhající betonové krajiny je schránka sálu, která komunikuje s prostorem přízemního foyer i 
se sousedícím náměstím díky otočným příčkám a skleněné fasádě. Do půdorysu stavby se tak 
vepisuje probíhající linie platformy náměstí. 

Sál je navržen tak, aby odpovídal mnoha různým druhům akcí. Z tohoto důvodu byl zvolen mobilní 
systém elevačních sedaček. Orchestřiště může být zároveň rozšířením podia či výtahem, který do 
prostoru sálu dopraví potřebný mobiliář. 

 

POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ 

Konstrukce 

Nosnou konsturkci budovy tvoří masivní železobetonové desky podpírané ocelovými sloupy s 
protipožárním, bílým nátěrem a železobetonové stěny. Sál je řešen jako železobetonový skelet s 

PRŮVODNÍ ZPRÁVA



oboustranným, akusticky izolačním opláštěním. Velký rozpon je překlenut příhradovými nosníky, 
které szároveň slouží k zavěšení jevištní lávky, osvětlovací techniky a akustických panelů. 

Materiálové řešení 

Návrh využívá konstrukčního betonu a přiznává ho v pohledu stropních desek. Taktéž podlaha je v 
prostorách kolem sálu betonová pro zachování povahy materiálu, který překrývá. Je upravena 
kyselinou do žluto-hnědo-azurových barev a propůjčuje jí texturu mramorování. V samotném sále je z 
důvodu akustiky, tanečních ploch a možné demontáži částí podlahy povrch z dřevěných, dubových 
vlysů. Taktéž vnitřní i vnější akustické opláštění sálu je řešeno ve dřevě s mosaznými detaily 
zvýrazňující demontovatelné části otočných sálových příček. Mosaz je materiálem zvoleným pro 
veškeré detaily, jako jsou dveřní madla vstupních dveří či zábradlí zavěšeného schodiště. 

Fasáda je řešena ve dvou provedeních. Jižní část je převážně prosklená. Byl zvolen systém 
strukturálního zasklení se skleněnými sloupky. Severní část objektu je převážně obehnána obvodovou 
železobetonovou stěnou, která je tepelně izolována a opláštěna hliníkovými, děrovanými panely, 
které překrývají i okna a zajišťují tak soukromí i osvětlení místnostem zázemí. 

 

BILANCE PLOCH 

Celková plocha pozemku:     5494 m2 

Zastavěná plocha:      5494 m2 

 

Hrubá podlažní plocha nadzemních podlaží:   4415 m2 

Hrubá podlažní plocha podzemních podlaží:   4722 m2 

Celková hrubá podlažní plocha:     9137 m2 

 

Obestavěný prostor nadzemních podlaží:   22721 m3 

Obestavěný prostor podzemních podlaží:   16527 m3 

 

Předpokládaná cena nadzemní stavby (6500 Kč/m3)  147,6 mil. Kč  

Předpokládaná cena podzemní stavby (4000 Kč/m3)  66,1 mil. Kč  

 

Počet parkovacích stání:     104 


