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AUTORSKÁ ZPRÁVA

CÍLE: 

– vytvořit kvalitní veřejný prostor 
– umístit/zrekonstruovat v centru města budovu, která bude 
kulturně-sociálního charakteru
– najít způsob jak acelit narušenou strukturu historického 
centra města
– vytvořit kvalitní kulturní sál a knihovnu s dostatečnou kapa-
citou
– zlepšit prostupnost území 
– ověřit možnosti daných problémů  
– přispět do debaty města o umístění nového mutiltifunkčního 
kulturního domu

Polyfunkční dům a znovu do provozu uvedený „kulturák“ přináší 
do geometrického středu městské památkové zóny (mezi dvě 
národní kulturní památky) pozitivní ruch a oživení. Díky tomu, 
snad, začne centrum města opět vzkvétat... Domy nabízejí místo 
pro pohodovou práci, odpočinek u kávy a piva, zábavu, vzdělá-
vání a bydlení. Zkrátka vše co co madý perspektivní, vzdělaný a 
společensky aktivní člověk potřebuje.  
Tato úloha, zejména pak dostavba proluky nenabízí díky svému 
místu v památkové zóně a pečlivě zpracovanému regulačnímu 
plánu dostatek architektonického „rozletu“. Mělo by se jednat 
o stavby které do města přilákají nové obyvatele, nebo naopak 
udrží ty stávající. Ukázat mladým lidem, že za službami typu co-
working, nebo moderní dům kultury nemusí jezdit do nedaleké 
Prahy a že se za své bydliště vůbec nemusí stydět.  

URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ

Navrhovaná hmota domu v proluce archetypálně navazuje na 
okolní budovy a však v novém moderním stylu. Výškově navazuje 
na římsy okolních budov a drží s nimi směrem do Mariánského 
náměstí jednotnou uliční čáru. Zadní budova se vypořádává se 
železobetonovými bytovkami které narušujíhistorickou strukturu 
zástavy a na první pohled působí jakoby na místo vůbec nepat-
řili. Měřítkově se celá stavba vyrovnává okolním domům. Hmota 
je navržena včetně průchodu do ulice šarochova (k bytovkám), 
průchod by měl sloužit a jako zásobovací cesta, pro rezidenty a 
komerci.  
Dům se společně s protějším Labínem nachází na západním 
cípu Mariánského náměstí. Obě budovy mají za cíl přlákat zpět 
do centra místní obyvatele kteří se v dnešní době ocitají na 
náměstí jen málokdy.  
Návrh počítá s odtraněním historicky nehodnotných budov a 
přístavků v areálu dnešního autoservisu a kovovýroby který je 
nyní k prodeji a sousedí s budovou Labína a jehož byl Labín 
historicky součástí. Dále návrh počítá s následným scelením 
s pozemkem a jejich využití k novému vstupu do kulturního 
domu, chráněného zástavbou – umístěného ve dvoře , který je 
z části využit jako parkovací plocha pro přibližně 12 automobilů 
patřících návštěvníkům. případně lidem pracujícím v okolí. Zad-
ní budova kovovýroby po zbourání poskytuje místo pro novou 
výstavbu (výkres situace). Lehce je poupraven i veřejný předpro-
stor před obchodem/pivnicí. Dnešní zbytečně předimenzovaná 
křižovatka vedocí z jednosměrky na hlavní silnici na brandýs je 
zmenšena ve prospěch chodníku před Labínem. Úprav se do-
čkaly i parkovací stání před pivnicí, proběhla změna z kolmého 
parkování na podélné a časově omezené. Ubraná místa jsou 
nahrazena parkovacími stáními v areálu kulturního domu. 

ARCHITEKTONICKÉ A TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

Budova v proluce se stává ze dvou samostatně stojících dvoupa-
trových domů se sedlovou střechou, propojených jednopodlažní 
úzkou stavbou, která má extenzivní zelenou střechu porostlou 
travami a přístupnou z obou ostatních budov.  Zelenou střechu 
je možné využívat i jako střešní terasu, z tohoto důvodu bylo 
za atiku navrženo skleněné zábradlí. V Budově blíž náměstí je 
v přízemí umístěno infocentrum a kavárna která pokračuje až 
do „spojovací“ budovy. O patro výš se nachází coworkingové 
kanceláře a v podkroví jsou umístěny dva byty. Přední budo-
va je mezi suterénem a coworkingovým patrem navržena jako 
bezbariérová. V zadní budově, která je svým směrem orientova-
ná stejně jako přiléhající, železobetonové bytovky, se v přízemí 
nachází zubařská ordinace a pronajímatelný prostor pro služby 
typu obuvník/kadeřník apod. V druhém patře se nachází pavlač 
kterou se dostanete buď na střešní terasy, nebo do třech mezo-
netových bytů, které využívají podkroví. 
Revitalizace labína je zaměřena na co nejčistší „úklid“ – od-
bourání nehodnotných přístavků a jsou typově a rozměrově 
sladěny všechny otvory budova je kompletně zateplená vnitřní 
izolacíMultipor WI v tl. 50 - 100mm. Stávající spojovací krček 
mezi sálem a hospodou je zbourán a do jeho půdorysné stopy je 
vystavěna nová nosrná ŽLB konstrukce v níž je navrženo zázemí 
podle dnešních standardů pro kulturní stavby. plášť fasády spo-
jovacího krčku je řešen z průsvitných skleněných tvárnic. 
Pro hospodu byly navženy nové toalety a tím bylo docíleno mož-
nosti oddělení provozu hospody a multifunkčního domu. 
Okna v přízemí sálu byla vyměněna za dveře, tak aby jimi bylo 
možné projít ven například při letních kulturních a akcích.  
Technologií zvolenou pro vytápění sálu je vzduchotechnická 
jednotka s rekuperací. 
Pro co největší multifunkčnost sálu je navržena atypická posuv-
ná příčka se zasunovatelným hledištěm. 
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