
 



  



PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

Urbanistické souvislosti  

Vymezené pro společensko-kulturní centrum s radnicí území leží ve městské části Brna 

– Kohoutovicích. Městská část Kohoutovice se nachází v západní části města Brna. 

Území leží u autobusové zastávky Libušína třida a je obklopeno různorodou zástavbou, 

zejména charakteristickou sídlištní zástavbou 20 stoleti. Hranu území z jedné strany 

tvoří ulice Libušína třida, která zprostředkuje vztah s městem, severní a východní hrany 

jsou tvořeni obytnou zástavbou: zde jsou panelové domy podélné a příčné dispozice. 

Ze severní strany se nachází třípodlažní budova, která v sobě umísťuje služby (pošta, 

kadeřnictví), kavárnu a restauraci s letní zahrádkou a je orientovaná kolmo k hlavní 

komunikaci. Na opačné straně ulice je velkoobchod, spojený s územím podchodem. 

V docházkové vzdálenosti je novostavba akvaparku, kterou navštíví jak občany 

Kohoutovic, tak i množství lidi z celého Brna.   

Stávající území je dost dobře obsloužené.  Kontakt s ulicí Libušína třida poskytuje 

napojení na komunikace, což provádí dobrou dostupnost jak pro automobily a MHD, tak 

i pro pěší dopravu. V těsné blízkosti je autobusová zastávka. Dnes problémem je 

nedostatečná kapacita parkovacích míst.  

Parcela je v těsné blízkosti lesu a rozložena na značné členitelním terénu. 

Nejcharakternější vlastností Kohoutovic je jejích zeleň. Obec je obklopena lesem ze 

všech stran a občany se o to to starají a pečou se o záchraně zelení. Proto důležitým 

úkolem je zachránit zelený obraz obce a vytvořit přátelskou k okolí budovu.    

 

Urbanistické řešení 

Cílem je navrhnout funkční, provozní a reprezentativní budovu, která stane 

signifikačním prvkem.  

Objekt se skládá ze třech objemů, které v sobě umísťují jednotlivé funkce (radnice, 

hala, společensko-kulturní centrum) a objemu parkingu. Pohybuje se v horizontální 

rovině. Je snadno přístupny z různých stran.  Vstupy do objemů jsou navrženy 

z náměstí při poště. Toto náměstí je spojené s opačnou stranou ulice podchodem, od 

zastávky MHD vedou schody a rampa pro invalidy a kočárky. Druhy hlavní vstup je 



z navrhovaného náměstí při ulice Libušína třida, která má nejsilnější vazby. Vjezd do 

garáže je samostatný, zůstává se na místě, kde byl vjezd do stávajícího nadzemního 

parkingu, přímo napojený na hlavní komunikaci.  

Obsluha objektu probíhá z hospodářské zóny, do které vede komunikací ze severní 

strany.      

V části radnice v 1.NP si najdete přepážky pro okamžité a rychlé vyřízení otázek.  

Ve 2.NP je vstupní hala s recepcí, která pomůže se zorientovat v budově a najit nutnou 

kancelář. Komunikační jádro, umístěné hned u hlavního vstupu, umožnuje bezbariérový 

vstup do všech pater. Ve střední části patra je odbor výstavby a územního plánování a 

odbor vnitřních věcí. Pří východní straně situovaná zasedací místnost pro 21 

zastupitele. Druhé patro je spojené schodištím s foyerem u velké haly. 

Ve 3.NP je prostor pro očekávání s balkonem a nachází se tady další odbory: správa 

majetku, soc. peče, školství, kultura a finance. Mezí odbory, u severní strany se nachází 

archiv.   

4.NP  zdržuje vedení úřadu a jednací místnost, která má vazbu na starostu. Pří 

východní straně situovaná zastřešená terasa pro zaměstnance. Při jižní straně je 

rekreační prostor. 

V společensko-kulturní části, v prvním podlaží, najdete knihkupectví s dětským koutkem 

a možností vypit kávy, a to i na zahrádce. Ve druhém podlaží jsou učebny.  

Veřejný prostor je obohacen o náměstí u radnice, které poskytuje příjemnou atmosféru 

pro pracovní pauzy a pro volný čas. Je dostatečně velké pro organizaci veřejných 

setkání, ale taky příjemné i pro soukromé schůzky díky vizuálnímu dělení prostoru. Zde 

jsou lavičky a velké schody na sezení. Částečně uvolněný parter formuje podchod, 

který umožnuje volný pohyb chodce a spojuje dva náměstí. V současně době, menší 

náměstí u pošty má spíše tranzitní funkcí a je aktivně využívaná kvůli podchodu a 

shromáždění služeb, proto vstupy do jednotlivé části budov jsou odsunuty od hrany 

náměstí, aby vytvořit prostor při vstupů.    

Snahou je navrhnout budovu, která by splynula s okolím a byla by snadno přístupna a 

rozpoznatelná pro veřejnost.   

 



Architektonické řešení  

Architektonické řešení objektu reaguje na okolí. Kompozici tvoři tři objemy, propojené 

mezí sebou. Každý objem má svou funkcí, svůj specifický provoz. Hlavní je radnice, 

která má určitou administrativní funkcí. Je místem setkaní občana s úřadem, centrálním 

bodem obce a reprezentativním symbolem městské části.  

Pravoúhlý půdorys zajišťuje jasnou organizační strukturu a snadnou orientaci 

v prostoru. Hmota stavby je orientovaná do ulice kompaktnější, užší fasádou. Vnitřní 

objem nabízí množství kanceláří oboru a vedení úřadu, jednací a zasedací místnosti, 

místa pro očekávání a rekreační prostor.  

Transparentní hlavní fasáda ve druhém a třetím podlaží umožnuje průhled do náměstí, 

tak návštěvnici radnice zůstávají ve vizuálním spojení s městem, mohou pozorovat jeho 

život. Ve čtvrtém patře leží rekreační prostor s interiérovými rostlinami, sedacími místy a 

výhledem do náměstí.  

Horní část fasády je splněna travertinovým obkladem. Přírodní kamen pomáhá 

zvýraznit budovu, má dobrý estetický vzhled, je praktickým a odolným v exploataci a má 

dobré tepelné a izolační vlastnosti.    

Druhým provozním celkem je velký sál, který může umístit do 300 osob. Sál je 

variabilní, sedací místa lze přesunout nebo odstranit a vytvořit jediný prostor pro 

taneční, hudební akce a výstavy. Taky se dá rozdělit na dva nebo tří menších prostory 

pro provedení kroužků nebo soukromých akce. Velká skladovací místnost při sálu dává 

možnost skladování kulis, židel, výstavných panelů a jiného zařízení pro potřeby sálu. 

Částečně zasklená jižní fasáda zajišťuje dostatečný počet denního osvětlení a dává se 

otevřít pro extra vstupy při provedení výstav, instalací nebo organizaci trhů. V případě 

potřeby lze zatáhnout závěsy.  

Jako exteriérní řešení je zvolená dřevěná provětrávaná fasáda. Dřevo je přírodním 

materiálem, má dlouhou životnost, zajišťuje pohodlnou atmosféru uvnitř sálu. 

Další přidanou funkcí je společensko-kulturní. První patro zdržuje knihkupectví. Zde se 

nachází dětský koutek s možností organizace ctění a aktivit o víkendech. Pro dospěle je 

taky prodej kávy a místa na sezení. Knihkupectví je orientované do zeleně lesu. Díky 

tomu dům se prolíná s přírodou. První patro je doplněno místností pro společné aktivity 

pro mládež. Dále tady je možnost vstupu do foyeru u sálu. Ve druhém podlaží se 



nachází učebny a místnost pro společné aktivity pro dospělé. Provádí se školení, jsou 

jazykové a kuchařské kurzy. Tento prostor je určen pro neformální setkaní.  

Jako součást budovy je použita vegetační fasáda a zelená střecha. Díky tomu příroda 

se stává součástí domu a vzbuzují příjemné pocity při vstupu do centru. Konstrukce 

vertikální zahrady má jednoduchou instalaci. Na stěnu je umístěna hliníková 

konstrukce, která slouží jako podklad pro hliníkové kazety plněné substrátem s otvory 

pro rostliny. Síť trubic provádí výživu, rostliny si vezmou, co potřebují, přebytečná vlaha 

je zachycena v drenážním kanálu a znovu uvedena do oběhu.  

Podzemní podlaží je určené pro umístění technických místností a skladovacích 

místností pro sál a knihkupectví. 

V objektu je navřeno 120 parkovacích stání. Garáže je částečně umístěná pod 

navrhovaným náměstím. Má dvě patra, která spojuje přímá rampa sklonem v 14%.  

 

Technické řešení 

Konstrukčním materiálem stavby je monolitický železobeton. Nosný konstrukční systém 

je tvořen železobetonovým monolitickým skeletem. V části radnice a společensko-

kulturního centra v modulu  7200x7200 a 7200x5400.  V části parkingu modul je 

8100x8100, 8100x5400, 8100x4500. Vertikální sloupy mají profil 400x400. 

Strop sálu má rozpon 14400 a je překryt pomocí konstrukce z lepeného lamelového 

dřeva. 

Objekt je založený na pásovém základu. 

 

Energetický úsporné řešení 

Použita v sálu provětrávaná dřevěná fasáda v zimě snižuje náklady nevytápění, v létě 

udržuje ve vnitřním prostoru chladnější klima.  

Zelená stěna poskytuje prostor pro vzduchovou mezeru působící jako efektivní tepelný 

a zvukový izolant. 



Pitná voda se odebírá z veřejného řadu, užitková se částečně získává z deštivé vody 

jímání ze střechy, svedených do retence. Dešťovou vodu lze použit na zálivku zeleně a 

splachovaní WC a úklid.  

Objekt má řízené větrání v kombinaci s přímým větráním okny. Výplně otvorů jsou okna 

s kvalitními izolačními dvojskly. 

Jako zdroj přírodního světla v horní části parkingu jsou vestavěny světlovody. 

 

 

Tabulka bilancí 

Bilance zastavěných ploch 

Zastavěná plocha nadzemních podlaží (m2)                                    2 805 

Zastavěná plocha podzemních podlaží (m2)                                    2 649 

Bilance HPP 

HPP nadzemních podlaží (m2)                                                         3 637                                       

HPP podzemních podlaží (m2)                                                         2 649 

HPP zástavby celkem (m2)                                                               6 286 

Bilance obestavěného prostoru 

Obestavěný prostor nadzemních podlaží (m3)                                13 536                                 

Obestavěný prostor podzemních podlaží (m3)                                7 947 

Obestavěný prostor celkem (m3)                                                     21 383 

Kapacity 

Počet parkovacích stání                                                                  120  
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