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Zadání bakalářské práce:

Znojmo je středně velké moravské město s velkým regionálním významem. Je proto s podivem, že
doposud nemá svůj  reprezentativní  víceúčelový městský sál.  Není zde prostor,  který by dokázal
saturovat potřeby institucí a kulturních akcí, kterých se zde koná navzdory velký počet.
Předmětem  zadání  bude  navrhnout  účelnou  a  krásnou  veřejnou  stavbu  a  řešit  navazující
urbanistickou situaci konkrétního místa.
Výsledná práce zdůvodní potřebu takové instituce v současném městě. Navržená veřejná stavba by
měla umět město důstojně reprezentovat.
Předmětem zadání je vyhodnotit vhodné místo v širším hradebním okruhu historického centra Znojma
pro stavbu tohoto významu, definovat její velikost a provoz pro reálně potřeby města.
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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROJEKTU

předmět návrhu: městský víceúčelový sál
kapacita: 700 – 800 lidí
lokalita: Znojmo, nám. Svobody

KAPACITA SÁLU

pořadí přízemí: 15 řad x 26 sedadel = 390 lidí
balkon 2/3np: 6 řad x 26 sedadel = 156lidí
balkon 3/4np: 6 řad x 26 sedadel = 156lidí
balkonové lože: 88lidí
celkem: 790lidí

BILANCE, PLOCHY

celkové vnější rozměry budovy: 41 x 65 x 21m
Zastavěný objem budovy: 36 000m3
zastavěná plocha: 2665m2
ekonomické náklady: 540 mil. Kč

URBANISTICKÝ KONCEPT

Lokalita  vybraná  pro  návrh  městského  sálu  –  Náměstí  Svobody  -  je  v  současné  době  těžko
uchpitelné a nedefinované místo s velkým počtem parkovacích míst. Prostor nemá správné měřítko
ani výraz. Člověk po průchodu malebným historickým jádrem města Znojma dorazí na parkoviště a
průjezdní magistrálu s panoramatem osmipodlažních panelových domů...

Ústřední  myšlenkou  urbanistického  konceptu  je  vytvořit  prostranství  ,  které  bude  sloužit  jako
předprostor města a umístit  na ni  důstojnou veřejnou budovu. Nový prostor má sloužit  lidem,
nikoliv  autům.  Spojuje  se  v  něm  historické  s  novodobým.  Navazuje  na  předobraz  „mostu  do
okolního světa“, kdy po zbourání části hradebního okruhu v prostoru pražské brány vziklo ucelené
prostranství  s  dominantním  objektem  –  židovskou  synagogou.  Celek  je  vymezen  budovou
městského  sálu,  budovami  okraje  městkého  jádra,  budovou  městského  bazénu  a  solitérním
domem - špalíčkem, kteý odděluje rušný bulvár a zmenšuje a rozděluje stále velké prostranství na
dva prostory – první, velkorysejší, je rozptylový prostor před budovou městského sálu a druhým je
piaza,  vymezená  špalíčkem  a  budovami  na  okraji  historického  jádra.  Každý  má svůj  specifický
charakter, ale v celkovém kontextu řeší i návaznost městských parků kolem hradebního okruhu.

Neopomíjitelnou složkou celkového řešení je doprava. Stávající průtah městem bude do budoucna
oproštěn od tranzitní nákladní dopravy, přesto bude komunikace i nadále poměrně rušná.
Stávající „dálnice“ bud nahrazena městským bulvárem s navrženou novou zástavbou se smíšenou
funkcí dle platného územního plánu. Bulvár bude mít široké chodníky včetně pruhů pro cyklisty a
bude osázen alejí  stromů. Jízdní  pruhy budou limitně sníženy. Cílem urbanistického řešení není
automobilovou dopravu vytěsnit, ale smysluplněji ji začlenit.



V  bezrpostřední  blízkosti  řešeného  území  se  nachazejí  hned  tři  celky  zeleně.  Ze  dvou  směrů
obepínájí  Náměstí  Svobody  parky.  Třetí  zelený  celek  je  v  okolí  panelových  domů  bez  jasných
společensky vymezených souvislostí. Rámcově se počítá s možností částečného využití thoto území
obyvately přilehlých domů. Stávající parky jsou řešeným problémem a počítá se s jejich revitalizací.
I  na  tento  aspekt  urbanistický  záměr  navazuje,  nicméně  řešné  území  s  výraznějším  přesahem
počítá s alternativami.
Vymezení  veřejného  prostranství  tak  není  řešeno  pouze  hmotami  budov,  ale  i  vstupující
ohraničující  zelení v podobě do budoucna vzrostlých stromů. Jejich řazení a charakter odpovídá
potřebám estetickým, ale i provozním.

ARCHITEKTONICKÝ KONCEPT

Budova městského víceúčelového sálu se má stát novodobou dominantou města. Velkorysé gesto
budovy jako solitérní stavby s průčelím orientovaným k městu. Svou střídmostí, raciononalitou a
tektonikou však nemá konkurovat dominantám historickým. Jednou z hlavních myšlenek projektu
je umožnit lidem při návštěvě kulturního stánku zhlédnout vyjímečné panorama města. K tomuto
účeu slouží pobytová terasa v nejvyšším patře a foyer, ale i nižší podlaží umožňují z nástupních
prostor pěkný výhled.
Hmotově  je  budova  předobrazem  antické  baziliky.  v  základním  objemu  výškově  srovnaná  se
sousední stavbou finančního úřadu i nově navrhovanou zástavbou. Okolí však převyšuje o hmotu
posledního – uskočeného podlaží, které je pojato jako „zlatá koruna“. Nasazená lehká hmota je
pravidelně  členěná  svislým  stíněním  s  bronzovým  nádechem  a  blištivým  povrchem,  lákající  k
návštěvě. Z terasy a nejvyššího foyer je možné shlédnout nejen panorama města, ale i široké okolí,
zahrnující i národní park Podyjí.
Samotný koncept domu je založen na myšlence pevného jádra – sálu s převýšeným prostorem s
výhledem na město a vzdušné obálky, která však pevně stojí nohama na zemi. Stavba má působit
lehce a současně, ale vychází z ověřených kompozičních principů.
Výrazným prvkem celého konceptu je racio. Rastr, modul a osovost se propisují celým objektem od
hmotového uspořádání, přes nosný systém a fasády dispoziční řešení až po interiér sálu.
Materiálové  řešení  vychází  z  představy  betonu  jako  novodobého  kamene.  Znojmo  je  městem
kamene a proto i současná budova má být kontextuální. Stavba má působit vznešeným dojmem,
proto je dán silný draz na subtilitu konstrukce a poměrně velkorysé okenní plochy. Interiér je v
kontrastu  s  vnějším  strohým  působením.  Sál  je  obložený  perforovanými  či  jinak  pohltivě
upravenými,  dřevěnými  povrchy.  Podobným  způsobem jsou  řešeny  některé  prostory  v  zázemí.
Vstupní foyer a haly s velkorysým prosklením jsou doplněny o rulovou dlažbu, která se snaží o

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

Budova je založena na ŽB desce tl. 500mm. Základním konstrukčním systémem je železobetonový
monolitický  skelet  s  modulovým  rozměrem  8,1m.  ŽB  pilíře  o  rozměrech  500x500mm  vynášejí
stropní  desky  se  skrytými  průvlaky.  Exteriérové  nosné  ŽB  pilíře  (300x300mm) jsou  v  půleném
modulu 4,05 a vynáší stropní desky jednotlivých podlaží přes systémové IZO nosníky pro přerušení
tepelných  mostů.  Tyto  pilíře  jsou  v  úrovních  jednotlivých  podlaží  vyztuženy  vodorovnými
železobetonovými příčlemi.



Nejvyšší podlaží (4.NP) je ocelová konstrukce. Pro velký rozpon nad sálem jsou použity příhradové
vazníky, které podepírají ocelové sloupy. Jednotlivé vazníky jsou navzájem propojeny ztužidly. Pro
osatní  rozpony (8,1m) je užito válcovaných ocelových profilů I.  Na střešní  nosnou konstrukci  je
uložený  trapézový  plech  tl.  180mm.  Vrstvu  tepelné  izolace  střešního  pláště  tvoří  extrudovaný
polystyren. Hydroizolační vrstva MPVC je opatřena ochrannou geotextilií  a zasypána kačírkovým
zásypem.

Jednotky VZT na nejvyšší střeše jsou umístěny na betonových blocích, nadimenzovaných na zatížení
od jednotky a na poryvy větru proti posunutí a převrácení.

V úrovní stropní desky 3.NP resp. terasy 4.NP je navržena vegetační  střecha s extenzivní zelení
místních druhů skalníků. Skladba viz detail. 

Dešťové vody ze střech jsou odvodňovány vnitřními svody v pevných stěnových konstrukcích.

Stavba měří  na délku 65m, proto je stavba dilatována v podélném směru vloženým dilatačním
polem.






