




PRŮVODNÍ ZPRÁVA

SPOLEČENSKO-KULTURNÍ CENTRUM S RADNICÍ V KOHOUTOVICÍCH



LOKALITA

   Řešené území se nachází  v městské části Kohoutovice a je vymezeno ulicemi 

Libušina třída, Stamicova a Ríchtrova. Umístění společensko-kulturního centra s 

radnicí je v místě největší koncentrace lidí a intenzivního ruchu v okolí. To je dáno 

především napojením řešeného území na organizační os Libušina třída a umístěním 

zastávek MHD.

KONCEPT

   Koncept vychází ze snahy vytvořit architekturu, která zapadá do okolního terénu, 

respektuje kontext prostoru a příznivé ovlivňuje životní prostředí.

Hlavní cíle:

Vytvoření náměstí

Zachování „zeleného rázu“ prostředí

Mini park

Zajištění dobré komunikace města s občany

Zajištění dobrých pěších návazností

URBANISTICKÉ A  ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

  Cílem je zachovat urbanistickou strukturu, zohlednit hodnotné objekty a citlivě 

zapojit novou stavbu, která by zajišťila vnitřní komunikaci, společenský život a 

relaxaci.

   Návrh společensko-kulturního centra s radnicí určuje nově vzniklý prostor náměstí. 

Je to zpevněná plocha s jednotnou výškou dlažby. Byl rozšířen pěší tunel pro 

vytvoření lepších podminek proslunění a prostoru před vstupem na nové náměstí

   Z autobusové zastavky je možné se dostat schody, také k dispozici je bezbariérový 

přístup. Směrem k nově budově je možnost průchodu mini parkem. 

  Za objemem budovy zustava plocha zeleně.  

  Parkoviště zůstává na stejném místě, ale podléha změnám pro zvýšení počtu 

parkovacích  míst. Jde o dvě úrovně, podzemní a nadzemní, umožněné charakterem

terenu. 

   Umístění plochy parkoviště je navržena podle ideje zachování průchodu krajinou 

„bez hranic“, klídu a nemělo by to překážet chodcům.

   Ze severovýchodní strany je zajištěn manipulační prostor pro obsluhu kuchyně, 



skladů a technických místností.

   Objekt je řešen převážně v orientaci na jíhovýchod.

Místnosti umění a řemesel, hlavní vstupní hala jsou orientované  na severozápad. 

Ze jížní strany je zajištěn stín dřevěnými vertikálními žaluziemi.

PROVOZNÍ ŘEŠENÍ A DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ

   Budova je tvořena dvěma hmotami a svým situováním formuje jasně definovaný 

exteriérový prostor – nové náměstí.  K náměstí  je orientován hlavní vstup a hlavní 

pěší ose, která vede podél jeho severní strany. 

   Budova má tři nadzemní podlaží s multifunkčním sálem a kancelářemi, a jedné 

podzemní s přímým denním osvětlením s kulturní častí. 

   U hlavního vstupu prostorná hala, odkud je přístup k nejvíce navštěvovaným  

místnostem a  do dalších podlaží výtahem a schody.

   Sál má kapacitu přibližně 300 míst a nabízí možnost koncertního sálu, vytvoření 

plesové varianty s rovnou podlahou, konání jednorázových akcí a filmové projekce, 

může být připraven k potřebnému účelu  podle zvoleného uspořádání. Má místnost 

pro skladování zařízení, potřebného pro transformace prostoru.

   Kancelářské mistností jsou umístěny podél sálu a obvodových stěn objektu a jsou 

přístupné z vnitřní chodby, která obíhá kolem vnitřního atria.

   Každé podlaží má dobře osvětlený prostor pro očekavaní a rekreace.

   Technické zázemí je umístěno za sálem a v blízkosti k manipulačnímu prostoru.

1.PP  Umění a řemesla  

          Knihovna

          Restaurace

1.NP  Vstup do hlavního multifunkčního sálu

          Přepážky

          Zasedací místnost

2.NP  Balkon multifunkčního sálu

          Odbor vnitřních věcí

            Výstavba a územní plánování

            Správa majetku

3.NP    Vedení úřadu 



BILANCE PLOCH

Bilance zastavěných ploch   (  м²  ) 

Zastavěná plocha nadzemních podlaží (м²)                                  1 100 

Zastavěná plocha podzemních podlaží (м²)                                  1 100

Bilance HPP

HPP nadzemních podlaží (м²)                                                        2 400

HPP podzemních podlaží (м²)                                                        1 100

HPP zástavby celkem (м²)                                                              3 500

Bilance obestavěného prostoru 

Obestavěný prostor  nadzemních podlaží (м²)                               8 940

Obestavěný prostor  podzemních podlaží (м²)                               3 960

Obestavěný prostor  celkem (м²)                                                   12 900

Kapacity

Počet parkovacích stání                                                                 60

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

   Objekt je založen na pásovém základu. Nosný systém konstrukce je tvořen 

železobetonovým monolitickým skeletem. Skelet tvoří 3 pole v podélném směru a 8 v

příčném. Osová vzdálenost sloupů o průřezu 400x400 mm je 6,0 m a 7,2m.

   Konstrukci velkého sálu tvoří betonový skelet s nosnou konstrukcí střechy 

z dřevěných lepených nosníků na rozpon 14,4.

  Střecha budovy je jednoplášťová zelena střecha, oddělená od konstrukce dělicí, 

dilatační a ochrannou vrstvou proti prorůstání kořínků.

MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ

   Přírodní materiál působí na harmonický vzhled budovy a zdůrazňuje myšlenku 

životního prostředí a proto jako materiál pro obklad stěn, podlahy je použite drevo.

Dřevo-hliníková okna a dveře. Fasáda se vyznačuje souhrou dřevěného obkladu a 

vertikálních žaluzií,  světla a stínu, co se stále mění. Vstupní dveře i prosklená 

fasáda ze strany hlavního vstupu do budovy jsou zasklené téměř k zemi. Kombinace 



těchto materiálů vytvoří koncept odebírání hmoty. 

   V interiéru povrch nosných konstrukcí je opatřen cementovou stěrkou a dřevěným 

obložením.   Vnitřní stěny nejsou nosné, ale složí pouze jako výplňové a dělící. 

Vnitřní omítky jsou štukové. V místnostech koupelen, WC a kuchyni budou keramické

obklady.  Použito v interiéru také sklo a to především na zábradlí a přepažky.

   Zelená střecha odkazuje na zelen při pohledu z výškových budov nacházejících se 

v těsné blízkosti horizontální hmoty centru. 



Prohlášení:
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