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URBANISTICKÉ SOUVISLOSTI 

Řešená lokalita se nachází v severní lokalitě městské části Brno Kohoutovice. 

Stavební pozemek je situován na rohu ulic Voříškova a Libušina třída v přímém 

napojení na náměstí a přilehlé objekty polikliniky a obchodního domu. Z předchozích 

analýz bylo určeno, že lokalita má největší potenciál k vytvoření nyní chybějícího 

centra Kohoutovic, je navíc velmi dobře dopravně dostupná a díky dalším funkcím 

v okolí je již nyní poměrně frekventovaným místem. Záměrem bylo také využít 

současné náměstí, které se zde nachází, a které, ač nyní není urbanisticky dořešeno 

a kapacitně již Kohoutovicím nevyhovuje, má velmi dobrý potenciál, přinést 

do Kohoutovic nové kvality. V současné době náměstí obohacuje život zdejších 

obyvatel různými akcemi, které se zde několikrát ročně odehrávají jako např. vánoční 

trhy, jarmarky a další akce. 

V návrhu je zahrnuta také úprava nyní předimenzované Libušiny třídy 

snížením na dvouproudou komunikaci a doplněním o stromořadí. Vzniká tak 

příjemné pěší propojení mezi řešenou lokalitou a druhým teoretickým centrem 

Kohoutovic v blízkosti obchodního domu Lipsko. Samotné náměstí pak bylo zvětšeno 

o plochu předprostoru podchodu, který nyní ústí na náměstí a který mohl být díky 

snížení dimenze Libušiny třídy, a tudíž jejímu snadnějšímu překonání, zrušen. 

Překonání výškové úrovně bylo posunuto až za hlavní komunikaci, čímž se náměstí 

dostalo do jednotné výškové úrovně. 

Důležitým tématem bylo uzavření náměstí pro jeho jasnou přehlednost 

a dobré fungování jako kvalitního veřejného prostoru. Vzhledem k charakteristické 

zástavbě Kohoutovic a zvolené lokalitě, zde jako prostorotvorný prvek slouží zeleň, 

která náměstí uzavírá na jižní a východní straně. Na klidnější severní straně s větším 

podílem zeleně je určen prostor pro letní scénu kulturního domu. 

Samotný objekt radnice a společensko-kulturního centra se nachází 

v severním rohu náměstí, do kterého je orientován hlavním vstupem. Umístěním 

výraznějších a vyšších provozních částí (hlavní sál a kancelářská část radnice) 

na pohledově exponovanou jižní a východní stranu bylo docíleno vytvoření nárožní 

dominanty a využívá se tím daleký výhled na panorama Kohoutovic. Vystoupením 

části hmoty nad prostor náměstí, docílíme krytého prostoru jednoho ze vstupů 

na náměstí a vytvořením pomyslné vstupní brány a zároveň také lepšího 



prostorového uzavření náměstí. V parteru však zůstává zachována jasná uliční čára 

vymezující prostor náměstí. Výchozí forma určená s ohledem na charakteristickou 

zástavbu Kohoutovic, typickou primárními kvádrovými tvary s výraznou horizontálou 

či vertikálou, byla rozčleněna na různé výšky dle požadovaných provozů a reagující 

tak na výšku okolní zástavby, čímž vznikla hmota gradující do jihovýchodního rohu 

objektu. Následně byla ortogonalita hmoty narušena několika diagonálami, které 

dodaly formě dynamičnosti a zároveň sjednocením různých výškových úrovní 

zachovaly kompaktnost a jasnou čitelnost hmoty.  

Vjezd na parkovací plochu je situován z ulice Voříškova. Parkovací stání 

pro návštěvníky jsou umístěna na severní straně, kde vznikl prostor parkoviště 

napojením a rozšířením stávajícího parkování polikliniky, který poskytuje celkem 

28 stání + 2 hendikep. Zde je také umístěn vjezd do podzemního parkování 

v 1. podzemním podlaží objektu - 20 stání + 2 hendikep. 

 

 

KONCEPČNÍ ŘEŠENÍ 

Hlavní myšlenkou celého návrhu je otázka provozu radnice a společensko-

kulturního centra, jejich účelu a přínosu pro obyvatele. Analýzou problémů 

současných radnic a kulturních center a úvahou nad trendy do budoucna, kam se 

budou tyto objekty dále vyvíjet, co budou muset splňovat v budoucnu a jak mohou, 

jakožto veřejné objekty nejlépe sloužit lidem jsem sestavila základní koncepční body. 

 V provozu radnice je hlavní důraz kladen na cíl obnovit důvěru ve veřejnou 

instituci a eliminovat strach a odpor k úřadům, tak aby pojem radnice v povědomí lidí 

opět představoval stavbu veřejnou a sloužící lidem a radnice byla právem nazývána 

dominantou a srdcem města. Mezi prostředky k dosažení tohoto cíle patří např. 

prohloubení osobního kontaktu mezi občany a úředníky, vytvoření přehledného, 

otevřeného a prosluněného prostoru se snadnou orientací, provozní systém 

uspořádaný s důrazem na rychlé vyřízení a obsluhu občanů s jasnou organizační 

strukturou a v neposlední řadě také bezbariérovost a dobrá dostupnost. 

 U společensko-kulturního centra se hlavními cíli stala vysoká variabilita 

a maximální využití objektu. Na rozdíl od běžných center, kde má každá aktivita 

přidělen zvláštní prostor, se v návrhu objevuje pouze jeden velký sál, který se díky 

systému posuvných příček a otočného stínění může rychle proměnit a přizpůsobit 

nejrůznějším aktivitám občanů, jako jsou divadla, koncerty, různé kulturní 



a společenské akce, rodinné oslavy, svatby, setkání, meetingy a jednání, sportovní 

a volnočasové aktivity a také jednání zastupitelstva a rady Kohoutovic. Objekt tak 

skutečně slouží lidem i s ohledem na budoucí nárůst různorodých zájmů 

a individuálních potřeb, přizpůsobuje se lidem a jejich potřebám, není to naopak. 

Celý objekt je tedy maximálně využit, bez málo používaných či „příležitostných“ 

prostorů, čímž se optimalizuje stránka ekonomiky a údržby objektu. 

 

 

ARCHITEKTONICKÝ VÝRAZ 

Radnice představuje reprezentativní symbol města a kulturní centrum je zase 

srdcem společenského života místních obyvatel. Proto budova tvoří výškovou 

i výrazovou dominantu s velkorysým výhledem na celé Kohoutovice.  

Výrazným tématem celého návrhu je „proměna“ a to nejen interiérová 

a provozní ale také exteriérová. V hlavních provozních částech, tedy kancelářské 

části a kulturním sálu, je velkoryse prosklená fasáda doplněna otočnými stínícími 

panely, díky nimž se budova proměňuje také z pohledu pozorovatelů zvenčí. Mění se 

nejen v závislosti na denní době a roční době a intenzitě slunečního svitu, jenž 

fasádu rozehrává měnícími se stíny, ale také v závislosti na tom, která část je právě 

v provozu. Jelikož radnice je v provozu především během všedních dní 

v dopoledních a časně odpoledních hodinách a naopak společensko-kulturní 

centrum především večer a o víkendech. Budova vlastně nikdy „nespí“ a tyto 

proměny lze pozorovat zvenčí tím, že v různých částech panely fasádu otevírají či 

uzavírají. Stínění navíc poskytuje snadnou a rychlou regulaci intenzity slunečního 

světla. 

Provozní zázemí objektu jako jsou šatny, sklady či WC jsou potlačeny za plnou 

fasádou. Naopak centrální část vstupní haly je plně osvětlena prosklenou fasádou, 

čímž podporuje velkorysost prostoru a dochází k vizuálnímu propojení s exteriérem. 

Celý objekt je materiálově sjednocen použitím modřínového dřeva jak 

v obkladu, tak na stínících panelech, doplněného černými detaily rámů oken 

a oplechování střechy, které jsou v kontrastu s prosklenými částmi.  

Otevřená fasáda podporuje transparentní koncept veřejné správy a myšlenku 

otevřenosti kulturního centra všem. Kromě fasády objekt doplňuje také vysoké 

architektonické a estetické ztvárnění interiéru s výrazným denním osvětlením 

centrálních částí.  



Hlavním použitým materiálem, jak na fasádě, tak v interiéru se stalo dřevo, 

které jakožto přírodní materiál s originální kresbou vytváří jedinečnou fasádu, která 

i s postupem času umí přirozeně a elegantně stárnout. V interiéru je dřevo doplněno 

o použití betonové stěrky, černých prvků a barevných detailů, čímž vytváří příjemný 

a přátelský dojem. 

 

 

PROVOZNÍ ŘEŠENÍ 

Propojení provozu radnice a společensko-kulturního centra probíhá především 

ve společné vstupní hale a technickém zázemí. Z důvodu, že provozy obou částí se 

v průběhu dne i týdne střídají, je umožněno kompletně kancelářskou část či část 

s kulturním sálem v době mimo provoz uzavřít, což je vhodné nejen z hlediska 

nežádoucího křížení provozů, ale také efektivity údržby budovy. 

Ze vstupní haly, kde se počítá s nejvyšší koncentrací návštěvníků, je tak 

v závislosti na potřebě přístupná recepce, přepážky, pokladna s podatelnou 

a schodiště vedoucí do dalších podlaží radnice nebo šatna s pokladnou 

pro společensko-kulturní centrum. Navíc jsou zde umístěny toalety společné pro obě 

části.  

Vertikální uspořádání radnice odpovídá potřebám uživatelů. Provoz vede 

návštěvníky od vstupu přímo k recepci a přepážkám, které zajišťují vyřízení většiny 

žádostí občanů, přes místnosti pro méně oficiální osobní schůzky, a dále do dalších 

pater přímo na jednotlivé odbory. Ve druhém podlaží se nachází odbor finanční, 

správy majetku a výstavby a územního plánování, ve třetím podlaží odbor sociální 

péče, školství a kultury a odbor vnitřních věcí a čtvrté podlaží je určeno pro starostu, 

místostarosty, asistentku a tajemníka.  

Každý vedoucí odboru má pro zajištění soukromí vlastní kancelář. Referentky, 

které především zastupují kontakt radnice s veřejností, jsou od centrálního prostoru 

odděleny pouze interiérovými zástěnami. S návštěvníky jsou tak v bližším osobním 

kontaktu a překonávají tím bariéru mezi veřejnou institucí a občany. Návštěvníky už 

tak nečeká bludiště tmavých a úzkých chodeb, s nekonečnou řadou dveří jako tomu 

bývalo na starších radnicích ale otevřený a díky centrální galerii prosluněný prostor, 

kde mohou úředníky přímo kontaktovat. V každém podlaží je navíc umístěna 

kuchyňka, toalety, kopírovací, zasedací a úklidová místnost. 



Ze vstupní haly lze také dále pokračovat do foyer společensko-kulturního 

centra, kde se nachází bar a schodiště do druhého podlaží a především vstup 

do hlavního sálu. Sál lze díky posuvným příčkám propojit s foyer a tím maximalizovat 

využitelnou plochu nebo naopak rozdělit na menší části vhodné pro jiné aktivity. 

Jeviště lze otevřít také pro letní scénu a využívat tedy nejen pro vnitřní část, ale 

i pro část venkovní. Celková kapacita sálu je 220 míst v přízemí + 99 míst na galerii 

přístupné z druhého podlaží.  

Z foyer jsou přístupné dva sklady pro uschování nábytku a vybavení sálu. 

Na jeviště navazuje schodiště vedoucí k toaletám pro účinkující, které mohou díky 

zadnímu vchodu být sezónně využity také pro letní scénu. Schodiště vede také 

do vyššího podlaží ke klubovně pro účinkující. V druhém podlaží se navíc nachází 

šatny se sprchami pro návštěvníky i zaměstnance a kancelářská část vedení centra. 

 

 

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 

Objekt je konstrukčně řešen jako kombinace skeletového a stěnového 

systému. Nosné sloupy z železobetonu jsou kruhového průřezu o průměru 400 mm, 

v 1. PP jsou zesíleny na průměr 500 mm. Železobetonová nosná stěna má tloušťku 

400 mm. Celá konstrukce je založena na základové desce tl. 500 mm 

z vodonepropustného betonu v kombinaci s hydroizolační bílou vanou. V předsazené 

části objektu jsou svislé sloupy nahrazeny diagonálními, které jsou založeny 

na patkách o rozměrech 2 000 mm x 2 000 mm.  

Konstrukce je doplněna o ztužující železobetonové jádro tl. 300 mm. 

Na sloupech jsou uloženy železobetonové průvlaky o výšce 400 mm, které jsou 

v místě kulturního sálu s rozponem sloupů 14 m nahrazeny ocelovými příhradovými 

vazníky výšky 1 400 mm. Stropní desky jsou ze železobetonu o tloušťce 200 mm. 

 

 

ENERGETICKY ÚSPORNÉ ŘEŠENÍ 

K úspornému řešení návrhu přispívá provětrávaná fasáda s dřevěným 

modřínovým obkladem. Také střecha je navržena jako dvouplášťová konstrukce 

s provětrávanou dutinou s nasáváním v místě atiky. Na fasádě bylo použito 

modřínové dřevo, které kromě jiných výhod je především ekologickým materiálem 

s dlouhou životností a vynikajícími tepelněizolačními vlastnostmi. Prosklená část 



fasády zajišťuje dostatečné množství denního světla a tepelné zisky. Díky otočnému 

venkovnímu stínění dřevěnými lamelami lze snadno regulovat intenzitu denního jasu 

a tepla. V kancelářích jsou pak umístěna výklopná okna pro případné přirozené 

větrání. Objekt bude vytápěn pomocí podlahového vytápění. V letních měsících bude 

prostor ochlazován pomocí klimatizace. K ohřevu teplé vody bude využito tepelného 

čerpadla. 

Galerie v kancelářské části radnice je osvětlena střešním světlíkem 

a doplněna o zelené treláže.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

celková plocha pozemku:  1 464 m2 

zastavěná plocha celkem: 1 125 m2 

hrubá podlažní plocha NP: 2 523 m2     

hrubá podlažní plocha PP: 1 121 m2 

hrubá podlažní plocha celkem:  3 644 m2 

obestavěný prostor NP:  16 214 m2 

obestavěný prostor PP:  4 038 m2 

obestavěný prostor celkem:  20 252 m2 

počet parkovacích stání NP:  28+2 m2 

počet parkovacích stání PP:  20+2 m2 
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