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PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

Společensko-kulturní centrum s radnicí Brno-Kohoutovice 
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1) Popis místa 

Kohoutovice jsou velmi žádaná lokalita, protože jsou dob e dostupné MHD do centra 

Brna. Je zde velké množství zeleně, vazba na les, plavecký bazén a veškerá 

občanská vybavenost. Jedinečná struktura panelové zástavby a její výškové rozdíly 

vytvá í těžké prost edí pro začlenění nového objektu. Jedná se o jedno ze sídlišť 

s velkým množství vzrostlé zeleně, různorodého charakteru zástavby od 1. do 11. 

podlaží, bez vymezení uliční čáry, výškových limitů apod.  

Lokalita zvolená pro návrh nové radnice pro městskou část Brno-Kohoutovice je 

vymezena silnicí na jihozápadní straně, parkovištěm a zelení na jihovýchodní, 

objektem stávající pošty ze severozápadní strany a ústící do lesa na severovýchodní 

straně.  

Stávající stav ve ejné plochy a p ilehlé části ve ejného prostoru p ed poštou a v okolí 

podchodu si vyžaduje značný zásah do jeho rekultivace. Tento prostor eším ve své 

práci. Podchod je zde spojnicí mezi službami a nově vytvo eným centrem. Je nutné 

rekonstruovat celý podchod a opěrnou zeď na něj navazující. Lokalita je dob e 

dopravně obslužná. Terén je zde svažitý nejd íve pozvolna od východu k západu a 

asi v polovině území dochází k zvýšení stoupání a jeho zakončení na úrovni zastávky 

MHD. Rozdíl mezi spodní výškovou úrovní a niveletou silnice v místě napojení 

objektu je 6-7m. Vzhledem k faktu, že silnice zde stoupá do kopce, je z úrovně 

radnice výhled na velkou část Kohoutovic směrem k Brnu. 

 

2) Urbanistické ešení 

Nový objekt radnice s kulturní, sportovní a vzdělávací funkcí je situován podél hlavní 

komunikace u tzv. „Centra lipsko“. Dopravně je stavba napojena p es nové 

parkoviště, které ústí do podzemních garáží, které jsou pod celým parterem stavby. 

Je zde 56 parkovacích stání a 27 venkovních. Dopravní napojení je z ulice Richtrova, 

pěší komunikace a hlavní vstup do radnice je podél ulice Libušina t ída. Objekt je 

složen z kvádru radnice, který je vynesen nad terén pomocí sloupů a t í objemů 

v parteru. Stavba tímto využívá terénní nerovnosti a vytvá í dvě výškové úrovně 

nástupu do budov. Hlavní vstup je z úrovně průniku stavby se silnicí. Druhá výšková 



úroveň je o 3,5 metrů níže a vytvá í platformu, která spojuje všechny nové i stávající 

objekty na jedné úrovni. Hlavní objemy budovy mají funkce kulturní, sportovní, 

vzdělávací a vytvá ejí mezi sebou živé centrum obce.  

V návrhu byly vytvo eny dva druhy ve ejného prostoru. Platforma, která spojuje 

všechny objekty a ve ejný park od sálu až k ulici Richterova. Platforma je p evážně 

dlážděná zpevněná plocha, která slouží k městským aktivitám, setkávání, výstavám, 

kulturním a společenským akcím. Je zde klidová zóna a nově vysázené stromy.  

Park pod sálem je travnatá plocha protnutá diagonálami pěších cest z žulové dlažby. 

Na jejich průnicích jsou větší zpevněné plochy doplněné mobiliá em a chráněné p ed 

sluncem novou vegetací. Od hlavní komunikace je park odstíněn několika stromy a 

opěrnou stěnou u p ebudovaného parkoviště. Osazení objektu směrem k silnici 

navazuje na poštu a je s ní rovnoběžné.  

 

3) Architektonické ešení 

Jedná se o sestavu t í hmot, které mezi sebou utvá í ve ejnou plochu napodobující 

náměstí. Sál má vstup z platformy, do které je zcela otev en po celé výšce podlaží. 

Po sestoupání schodištěm se následně otevírá v úrovni parku do krajiny. 

Multimediální sál je po celém obvodu prosklený a zcela otev ený. Snaží se tak 

zabránit studu z navštívení knihovny nebo vzdělávacího centra. „Není se čeho bát“ 

odkazuje lidem. Sportovní sál proti tomu má vstupní dve e, za kterými už se 

odehrává život sportovců. Samotný sál je otev ený na jih, celoprosklenou stěnou, 

takže je možné sledovat sportovní dění a cvičení z ulice. Prvek propustnosti a 

otev enosti se prolíná celým návrhem. Každá část stavby se ale otevírá svou vlastní 

formou. Jedna zcela, další účelově, jiná vertikálně. Radnice je otev ena zcela. Jako 

jistá forma transparentnosti a reakce na otev enou politiku. Ú edníci již nejsou na 

konci úzké chodby, za dve mi, které jsou zcela neprůhledné a často zamčené. 

Smyslem mého návrhu je transparentnost. Kancelá e jsou zcela otev ené jak do 

vnit ní komunikace, tak do okolí stavby. V p ední části je stavba zcela ve ejná, 

recepce s podatelnou, informace pro občany města. Navazují kancelá e a v samém 

závěru stavby je privátní část pro ú edníky s jednací místností a odpočinkovou 

místností. Snížení dopadu stavby do terénu pomáhá zelená st echa sálu, využití 



st echy sportovního sálu jako nástupní platformy pro radnici a garáže pod celou 

zastavěnou plochou. Parter stavby je opláštěn cihelnou p izdívkou bílé barvy, nebo 

prosklenou stěnou. Radnice je celoprosklená s venkovními lamelami na betonových 

ímsách. Tyto lamely sjednocují objekt radnice a vytvá í stínění pro zaměstnance 

objektu. 

4) Provozní a dispoziční ešení 

 Jedná se o provozně a funkčně samostatné celky, které fungují nezávisle na sobě a 

každý má svou funkci. Podzemní garáže mají vjezd z nově zbudovaného parkoviště 

a jsou vloženy do skeletového modulu Ř,1xŘ,1 m. jízdní pruh je zde 5m p i 

obousměrném provozu. Je zde 56 parkovacích stání, z toho dvě jsou pro imobilní. 

Návrh počítá s počtem 2Ř stání pro radnici a 2Ř stání pro kulturní sál.  

Kulturní sál má dvě podlaží a vstup i foyer jsou p ístupné z platformy mezi objekty. 

Dále je na vstupním podlaží bar, šatna, balkon a kancelá  administrativy. V suterénu, 

který je na úrovni terénu z druhé části budovy, je umístěno technické zázemí stavby, 

šatna a maskérna, sklad pro jeviště, výtah, toalety, p ísálí a hlavní sál s výhledem do 

krajiny. Sportovní sál má jedno podlaží se vstupem z ve ejné platformy a je členěn na 

vstupní halu, dvě oddělené šatny se sociálním zázemím a sprchou a na samotný 

sportovní sál. Sál je určen pro drobné stolní sporty, cvičení jógy, mate ské cvičení a 

podobné aktivity. Multimediální a vzdělávací centrum je situováno na severovýchodě 

pozemku a je také jednopodlažní. Je otev eno po celém svém obvodu a rozčleněno 

na multimediální a vzdělávací centrum, a na knihovnu na jižní části. Kromě zmíněné 

knihovny je zde sociální zázemí úklidová místnost, únikové schodiště z radnice, 

sklad, multimediální prostor, šatnu se sk íňkami a projekční místnost. 

Objekt radnice levituje nad touto sestavou hmot a objemů a je vynesen pomocí 

sloupů na úroveň bodu průniku s hlavní komunikací. Jedná se dispozičně o pěti trakt. 

V krajních traktech jsou kancelá e, na ně navazuje komunikace a ve st edním traktu 

jsou plochy pro ve ejnost, recepce, podatelna, vrátný, vstupní hala, archiv a hlavní 

archiv, technická místnost, únikové schodiště, denní a odpočinková místnost pro 

zaměstnance, toalety a čajová kuchyňka. Uprost ed dispozice je atrium, které vnáší 

do komunikace denní světlo a p ivádí zeleň do radnice. Vstupní prostor do radnice je 

tvo en pochozí st echou sportovního sálu, ze které je výhled na Kohoutovice a na 

Brno.  



5) Konstrukční ešení 

Nosnou část stavby tvo í železobetonový sloupový skelet doplněný 

železobetonovými monolitickými stěnami v podzemním podlaží a v části opěrné 

stěny u komunikace. Stropní desky jsou k ížem vyztužené monolitické tl. 350 mm. 

Výplňové zdivo je z tvárnic Porotherm tl. 300 mm, které jsou doplněny tepelnou 

izolací a p izděny cihelnou p izdívkou. Cihly jsou z exteriéru nat eny bílou barvou a 

nechávají vyniknout objem radnice. Vnit ní p íčky jsou vyzděny z tvárnic Ytong. 

Základy objektu tvo í železobetonové piloty, na kterých jsou nabetonovány patky. 

Rozměry budou stanoveny dle statického výpočtu.  

6) Energetický koncept 
Hlavním prvkem využívání obnovitelných zdrojů je umístění fotovoltaických folií 

Power plastic na některé články zasklení. Pomocí těchto folií, situovaných na 

jihovýchodní a jihozápadní fasádě části radnice, dojde k využívání sluneční energie 

jako zdroje napájení elektroniky v celém komplexu, od radnice, p es multimediální 

sál, sportovní sál a kulturní sál. Energie bude také skladována v zásobníku v 

technickém podlaží stavby. Sluneční zá ení je využíváno k oh evu prostor. 

Nadměrnému p ístupu slunečního svitu do interiéru stavby brání venkovní 

horizontální lamely po celém obvodu stavby, rozmístěné v rozteči 260 mm a také 

konzolovité vyložení stropních desek radnice, které vytvá í stínění v letních měsících.   

 

Hospoda ení s vodou:  

 

Dešťová voda, která dopadne na st echu radnice, bude 

odvedena do akumulační nádrže v technickém podlaží, a bude poté používána pro 

zavlažovaní vysázené zeleně a rovněž jako voda pro splachování a ve všech 

budovách. Ve ejná plocha je tvo ena propustnou betonovou dlažbou, která umožní 

dešťové vodě p irozené zasakování na pozemku. P ebytečná dešťová voda bude 

odváděna drenážním systémem do kanalizačního ádu. Je rovněž možno z ídit 

lokální čistírnu a dále využívat šedé vody.   

 

 

 



ízené větrání a chlazení stavby:  

 

Všechny objekty mají zabudováno ízené větrání a chlazení pomocí rekuperačních 

jednotek, umístěných v technickém podlaží stavby. Rozvody vzduchu jsou p iznané, 

kromě objektu kulturního sálu, zde jsou rozvody skryty v podhledu. Každá místnost je 

větraná a je ízena cirkulace vzduchu. 


