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1  Ú V O D  

1.1 Charakteristika stavby 
  

Řešené veřejné prostranství leží na pozemku nacházejícím se v západní části města 

Brna v městské části Brno-Kohoutovice, v území roztroušené panelákové zástavby 

z druhé poloviny minulého století, která drasticky obklopuje původní jádro vesnice 

Kohoutovice.  

Tato diplomová práce řeší návrh společensko-kulturního centra s radnicí, která se 

v současné době nachází v nepříliš vhodné budově bývalé mateřské školky. 

Cílem diplomové práce je návrhem nové radnice a hmoty víceúčelového sálu, který 

zastupuje společensko-kulturní funkci návrhu, podpořit tvorbu a novou definici jinak 

neuchopitelných veřejných prostranství na panelovém sídlišti. 

 

2  U R B A N I S T I C K É  Ř E Š E N Í  

2.1 Vymezení řešeného území 
 

Řešené území se nachází v Brně Kohoutovicích v západnější části v téměř nejvyšším 

bodě této městské části. Výběr této parcely je opřen o detailní analýzu Kohoutovic 

z minulého semestru. Na vymezeném území se nachází veřejná plocha, kterou 

v návrhu nazývám náměstím, neboť právě návrh radnice a víceúčelového sálu má za 



cíl toto náměstí zde vytvořit. Tato plocha je ze severu určená hmotou budovy polikliniky 

a ze západu hmotou budovy obchodu Albert. Do jižní a východní strany se otevírá 

k širokým výhledům do Kohoutovického údolí, avšak spojení je přerušenou bariérou 

ve formě čtyřproudové Libušiny třídy. 

 

2.2 Urbanistická koncepce návrhu 
 

Základní nosnou myšlenkou urbanistického návrhu je zmiňovaná snaha o podpoření 

stávající veřejné plochy. Otevření do dvou stran, které vzniklo náhodou, tomuto 

prostoru neprospívá. Proto se hmoty budov snaží nově vzniklé náměstí uchopit, lépe 

definovat a zmenšit jeho měřítko pro lepší a lidštější pocit obyvatel, nacházejících se 

na tomto místě. Je to prostor, kde se konají trhy a různé akce, je to středobod celé 

čtvrti. 

Kromě hmot domů předstupujících do současné veřejné plochy, je náměstí podpořeno 

prvkem podloubí, které opět pomáhá vytvořit přirozenější pocit náměstí. Zmenšuje se 

tím tam obrovská vydlážděná plocha a navíc toto podloubí navazuje na již vzniklé 

konstrukce a pěší tahy. 

 

 

3  A R C H I T E K T O N I C K É  Ř E Š E N Í  S T A V B Y  

3.1 Architektonické řešení 
Celkové architektonické řešení se snaží uchopit kontext složité urbanistické struktury 

původní vísky s násilným vybudování sídliště. Hlavním motivem celé čtvrti je zeleň a 

vzniklé terénní zlomy a nerovnosti. Návrh reaguje svým kompozičním, hmotovým a 

materiálovým řešením na morfologii území, na provozní vztahy v území a na 

materiálové řešení stávajících objektů. 

Objekt radnice a víceúčelového sálu je z funkčního hlediska rozdělen na dvě hmoty, 

na dvě budovy, které lemují nové náměstí. 

 

Kompoziční řešení  



Tvar a velikost radnice je navržen tak, aby ze strany města, tedy z příjezdové cesty 

z centra, byla radnice honosná a reprezentativní, avšak do druhé strany se otvírá 

prosklenou fasádou, která napovídá občanům, že je to instituce transparentní a nikoliv 

zkostnatělá.  

Víceúčelový sál pracuje naopak se stávající zástavbou. Využívá nepěkné budovy 

Alberta, obrůstá ji dvěma hmotami s green walls a předstupuje před původní Albert 

zelenými střechami, čímž vzniká zmíněné podloubí.  

 

 

Hmotové řešení 

Hmota radnice respektuje orientaci ke světovým stranám a její obě pochůzí zelené 

střechy jsou tak orientovány na příjemnou západní stranu. Snížené západní křídlo 

budovy pomáhá vstoupit sluneční svit do dvorany předvstupu radnice, která vznikla 

právě otevření hmoty pro občany a pro náměstí. 

Hmota víceúčelového sálu funguje jako dva boxy. Jeden box, ten horní, je sál a je 

posazen na Albertu na střeše. Druhý box s foyer a kavárnou je v přímé návaznosti na 

sál a zároveň na náměstí. 

 
Materiálové řešení 

Zasazení nové budovy do panelového sídliště je materiálově nelehký úkol. Avšak 

v koncepci zachování původního a respektování prostředí bylo záhodno ospravedlnit 

jinak tak na sídlišti neoblíbený beton. Proto Kohoutovická radnice je navržena 

v kombinaci pohledového betonu a prosklené fasády. Mezi pohledovým betonem jsou 

okenní otvory s flexibilními stínícími prvky, což dodává fasádě dynamiku.  

Obdobné je materiálové řešení sálu. Vnější fasády jsou z pohledového betonu, ty 

vnitřní, co se otevírají jakoby do nitra budovy, do zelených střech jsou porostlé zelení 

v systému green wall. 

 

 

 



3.2 Dispoziční řešení 
 

Dispoziční řešení radnice je jednoduché díky drobnému měřítku budovy. Na severní 

transparentní fasádě jsou chodby, které zajišťují, že je z náměstí vidět, co se v budově 

odehrává. V patrech jsou rozmístěny jednotlivé odbory. V západním křídle je pak část, 

kde má kancelář starosta a místostarostové. V 1PP jsou na východní i na západní 

straně budovy přirostlé drobné hmoty, které se otevírají do již vzniklých území, které 

jsou o jedno patro níž, než úroveň náměstí. Knihovna ve východní části oživuje svojí 

prosklenou fasádou stávající neutěšený podchod. Na západní straně budovy radnice 

se pak v 1PP nacházejí dvě klubovny, které slouží pro drobné akce klubů či různých 

spolků a tvoří tak komunitní centrum. 

 

Dispoziční řešení budovy sálu je čitelné už z hmot navržené budovy. Hmota, co se 

přelévá do náměstí v sobě nese funkci kavárny, pojítka náměstí s víceúčelovým 

sálem. Ten je pak v horní části na severo-západní straně budovy Alberta. 

 

3.3 Stavebně technické řešení 

Konstrukční řešení  
Budova radnice je navržena jako železobetonový skelet. Rámová konstrukce má 

skryté průvlaky ve stropních deskách. Pohledový beton na fasádách je přikotven ke 

konstrukci přes ISO nosníky. Celá radnice je založena na železobetonové základové 

desce tl. 600 mm na pilotách. 

Konstrukce budovy sálu se odvíjí od konstrukce budovy Alberta. Proběhlo pouze 

zaměření sloupů, avšak statické posouzení by bylo k přesnému návrhu konstrukce 

nutné. Nové hmoty jsou tvořeny železobetonovou rámovou konstrukcí a na zastřešení 

sálu jsou použity prefabrikované betonové panely. Konstrukce zelených střech je 

navržena v lehkém systému Optigreen.  

 

 



4  D O P R A V N Í  Ř E Š E N Í  

4.1 Parkování 
Parkování v území je řešeno nově navrženým stáním lemujícím ulici Žebětínská. 

V přilehlém „Oku“ se v současné době buduje nový parkovací dům. Což je hlavní 

důvod, proč v budově není navržena parkovací garáž. Kromě toho se také počítá se 

zastávkou MHD, kde jezdí v krátkých intervalech trolejbusy, která je přímou součástí 

budovy radnice. Radnice je navíc radnicí malé čtvrti, kam se dá pohodlně dojít 

z většiny domů v docházkové vzdálenosti do 15 minut.  
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