
Bakalářská práce

Obecní dům Moravské Bránice

   //  FUA TUL
Studijní program  //  B3501 – Architektura a urbanismus
Studijní obor   //  3501R002 – Architektura
Vypracoval   //  Roman Balšán
Vedoucí práce  //  Ing. arch. Radek Suchánek, Ph.D.
Asistent   //  Ing. arch. Dott. Ing. Petr Janoš





PROHLÁŠENÍ
Byl jsem seznámen s tím, že na mou bakalářskou práci se plně vztahuje
zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, zejména § 60 – školní dílo.

Beru na vědomí, že Technická univerzita v Liberci (TUL) nezasahuje do
mých autorských práv užitím mé bakalářské práce pro vnitřní potřebu
TUL.

Užiji-li bakalářskou práci nebo poskytnu-li licenci k jejímu využití, jsem
si vědom povinnosti informovat o této skutečnosti TUL; v tomto případě
má TUL právo ode mne požadovat úhradu nákladů, které vynaložila na
vytvoření díla, až do jejich skutečné výše.

Bakalářskou práci jsem vypracoval samostatně s použitím uvedené literatury
a na základě konzultací s vedoucím mé bakalářské práce a konzultantem.

Současně čestně prohlašuji, že tištěná verze práce se shoduje s elektronickou
verzí, vloženou do IS STAG.

Datum:

Podpis:





OBSAH

A. ZADÁNÍ

B. ANALÝZA

b.1 Moravské Bránice historie
b.2 Rozbor místa a okolí

C. NÁVRH

c.1 koncepce a inspirace
c.2 situace - širší vztahy
c.3 situace - návrh
c.4 půdorys 1.NP
c.5 půdorys 2.NP
c.6 řezy
c.7 pohledy
c.8 konstrukční schéma
c.9 vizualizace

D. PODĚKOVÁNÍ



ZADÁNÍ

Podstatu soutěže spatřuje vyhlašovatel v nalezení nového řešení, které zdůrazní význam místa jako kulturního i správního
centra obce a nalezení vhodného návrhu nového sídla obecního úřadu, které bude jak funkční, tak reprezentativní, což je hodnota,
která současné budově chybí. Budova by zároveň měla být víceúčelová a sloužit k pořádání různých kulturních akcí v obci. Kromě
variabilního sálu bude součástí návrhu umístění knihovny, ubytování, požární zbrojnice
a menšího komerčního prostoru. Vyhlašovatel očekává, že na místě vznikne zcela soudobé obecní centrum mající městotvorný
charakter a dobře sloužící především obyvatelům obce.

Vyhlašovatel očekává návrh řešení objektu s přehledně uspořádaným provozem umožňujícím široké spektrum využití.
Prioritou je umístění sídla obecního úřadu a pořádání kulturních a veřejných akcí. Dominantním prostorem by měl být multifunkční
sál s kapacitou cca 80 sedících osob, určený zejména ke konání zasedání zastupitelstva obce, koncertů, přednášek, dětských
kroužků, svatebních hostin, tanečních kurzů, divadelních a filmových představení, rodinných oslav apod. V návaznosti na sál
a venkovní prostor by rovněž měl být umístěn prostor pro výčep, fungující především během jednorázových kulturních akcí. Dále
obec požaduje, aby součástí objektu bylo kapacitně řešené WC s možností užívat jako veřejné WC a jeden pronajímatelný komerční
prostor.

Součástí areálu bude malá knihovna s omezenou dobou provozu, otevřená jednou týdně po dobu dvou hodin. Pro účely
přechodného ubytování pro hosty obce či jako nouzové bydlení bude vybudována bytová jednotka.

V rámci nového řešení je plánován přesun požární zbrojnice. Nové zázemí hasičů bude zahrnovat všechny potřebné
technické místnosti vč. garáží a sociálního zázemí. Prostory pro spolkovou činnost dobrovolných hasičů mohou zůstat zachovány
v původním objektu nacházejícím se asi 400 m od řešeného území.

Současně s vlastním objektem očekává vyhlašovatel řešení návazností na přilehlá veřejná prostranství včetně terénních
a zahradních úprav. Řešen by měl být přechod pro chodce s případným zklidněním komunikace před objektem, parkovací stání
a eventuální parková úprava. V případě pořádání venkovních tanečních zábav a hodů by měl být návštěvníkům umožněn volný
vstup na plochu upravenou k tomuto účelu. Možností je také umístění venkovního pódia (nebo vyhrazení místa pro mobilní pódium).

A



STAVEBNÍ PROGRAM (PROSTOROVÉ A KAPACITNÍ POŽADAVKY)

VSTUP
Jasně definovaný vstup do objektu:
• bezbariérový vstup do všech navržených budov;
• jasně definovaný s případnou úpravou prostranství: parková úprava, lavičky, přechod pro chodce, zklidnění
komunikace (zpomalovací práh či jiné obdobné řešení);

OBECNÍ ÚŘAD
Sídlo vedení obce zahrnující:
• kancelář starosty, kapacita 15 osob, cca 25 m2, sloužící i jako zasedací místnost;
• 2x kancelář vždy pro jednoho zaměstnance (velikost 10-12 m2);
• zázemí pro zaměstnance a pracovníky údržby (kuchyňka s možností umístění stolu, hygienické zázemí
apod.);
• spisovna/archiv (velikost cca 20 m2).

MULTIFUNKČNÍ SÁL S PŘEDSÁLÍM (ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA, DIVADLO, SVATBY, SPOLEČENSKÉ AKCE)
Multifunkční prostor pro kulturu:
• přímé napojení na venkovní plochy, především v návaznosti na pořádání hodů;
• kapacita sálu: do 80 sedících osob v případě pořádání společenské akce (min. 1 m² / návštěvníka);
• možnost mobilního dělení / zmenšení sálu např. prostřednictvím zatahovací stěny;
• případné podium řešit jako přenosné tzv. praktikábl;
• zázemí: kuchyňka / prostor pro výčep, sklad k uložení nábytku a technického vybavení sálu (přenosné plátno,
aparatura).

ZÁZEMÍ PRACOVNÍKŮ ÚDRŽBY OBCE
Větší společný prostor pro zázemí údržby, zahrnující:
• dvojgaráž pro vozidla údržby (traktor);
• dílna pro umístění ponku a základního zázemí údržby;
• skladový prostor pro menší techniku (křovinořez, motorová pila, radlice, nakladač, zametací kartáč…).



KOMERČNÍ PROSTOR
Malý komerční prostor určený k provozování služeb (kosmetika, kadeřnictví, pedikůra):
• velikost cca 20 m2 ;
• čekárnu pro návštěvníky (sezení) je možno využit v rámci vestibulu / vstupních prostor úřadu;
• není potřeba samostatný vstup.

OBECNÍ KNIHOVNA
Výpůjční místo s dobou provozu 1x týdně 2 hod.:
• velikost: cca 25-50 m2;
• regály s volným výběrem;
• sezení pro návštěvníky;
• obslužné místo pracovníka knihovny s menším zázemím pro pracovníka (odkládací prostory pro osobní věci).

UBYTOVACÍ JEDNOTKA
• Určeno pro nepravidelné/přechodné ubytování hostů nebo jako místnost pro životní stav nouze;
• velikost: garsoniera.

POŽÁRNÍ ZBROJNICE
• Zázemí pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Moravské Bránice (zázemí pro spolkovou činnost dobrovolných
hasičů může zůstat zachováno ve stávající hasičské zbrojnici);
• velikost: dvojgaráž hasičského vozu typu CAS (délka garáže 12 m, šířka 9 m), sklad požární techniky a
vybavení sboru, šatny sboru, sociální zázemí (sušárna – prádelna), sklad dýchacích přístrojů (možnost
umytí přístrojů), klubovna do 20 m2;
• věž na sušení hadic (výška 12 m);
• speciální požadavky: zbrojnici je třeba na pozemku umístit tak, aby byly zohledněny dopravní nároky na výjezd
hasičského vozu.



TECHNICKÉ PROSTORY
• prostory pro technické zázemí (kotelna, sklady, úklidová místnost atd.) prostorově optimalizovat;
• návrh bude mít potenciál dosažení pasivního standardu.

ZÁZEMÍ
• dostatečně dimenzované šatny a hygienické zázemí: hygienické zázemí je možné využívat nezávisle na dalších
funkcích.

VENKOVNÍ PROSTORY
• venkovní prostory by měly být upraveny v souladu s funkcí místa – budoucí centrum společenských aktivit
obyvatel obce a reprezentativní sídlo obecního úřadu;
• důležitým aspektem při návrhu venkovních prostor je záměr učinit z místa centrum společenských akcí (např.
hodů), které se v obci pravidelně pořádají. V souvislosti s tím vytvořit dostatek místa pro venkovní posezení,
mobilní pódium či taneční parket a odpovídající povrchové úpravy s ohledem na prašnost a vsakování dešťové
vody.

SKLADOVÉ PROSTORY V EXTERIÉRU
• Není nutno umisťovat skladovací prostory k uskladnění mobiliáře a účelového vybavení (tj. stoly, lavice a židle
pro pořádání kulturních, prodejních či sportovních akci v exteriéru). Obec má možnost umístit je i mimo areál.

PARKOVÁNÍ
• Maximálně 6 parkovacích míst pro zaměstnance i návštěvníky.

UMÍSTĚNÍ PAMĚTNÍ DESKY LETCE RAF F/Lt KARLA SCHOŘE





ANALÝZA



B

b.1 HISTORIE MĚSTA

Moravské Bránice jsou větší obcí nacházející se v údolí při řece Jihlavě, přibližně 20 
kilometrů jihozápadně od Brna, jihovýchodně od města Ivančice. Rozkládají se zhru-
ba na 8 kilometrech čtverečních a žije zde necelá tisícovka obyvatel. Obcí prochází 
železniční trať, protéká jí potok Bukovina a v jejím okolí se pak rozprostírají pole, vinice, 
sady a lesy. 

Přesná datace vzniku Moravských Bránic není známá. Za legendu se považuje rok 1185, 
spojený s bitvou u Loděnic. K tomuto roku jsou v kronikách zmiňovány tábory českých 
a německých vojsk na obou březích řeky Jihlavy. Po bitvě zůstalo v obou táborech 
mnoho raněných, a byly zde založeny dvě osady – Bránice České (dnes Moravské) 
a Bránice Německé (dnes Nové). Pozemky, na kterých se osady rozkládaly, nabídl 
raněným pán Vilém z Dolních Kounic výměnou za povinnost bránit dolnokounický hrad 
před nepřáteli. Prvním datem, o které se můžeme s jistotou opřít, je rok 1276, kde se 
hovoří o obci Branice (daleko později přejmenované na Moravské Bránice).

Obecní úřad Moravských Bránic dlouho neměl vlastní budovu. Před rokem 1942 se 
obecní úřadovna nacházela v hostinci, poté byla přemístěna do budovy školy, kde byla 
pro účely zastupitelstva upravena její část. Veřejné schůze místního národního výboru 
se od podzimu roku 1960 pořádaly ve schůzové místnosti v bývalé restauraci, která 
byla adaptovaná na kulturní místnost. Zhruba ve stejnou dobu se místní národní výbor 
zaměřil na vybudování vlastní samostatné budovy. Za tímto účelem odkoupil v roce 
1961 bývalou stodolu, nacházející se naproti budově školy. Adaptaci provedla tehdejší 
stavební komise. V této budově, č. p. 325, sídlí úřad dodnes. V roce 2013 byl zakoupen 
sousední dům č. p. 36, a to včetně pozemku mezi oběma budovami, s cílem vybudovat 
zde multifunkční budovu s novým sídlem obecního úřadu.



ZDE VIDÍME VÝVOJ OBCE OD 18. STOLETÍ. JE ZDE PATRNÉ, JAKÁ ČÁST OBCE BYLA V MINULOSTI CENTREM OBCE 



b.2 ROZBOR MÍSTA A ÚKOLU

Charakter parcely a okolí

Obecní úřad v současné době sídlí v objekt bývalé stodoly, do které se úřad přemístil 
v 60. letech. Budova sousedí se zahradou, která byla, včetně domu zakoupena s cílem 
vybudování nového sídla úřadu.
Přesto, že budova úřadu prošla částečnou rekonstrukcí, není v dobrém technickém 
stavu a především neplní funkci reprezentativního sídla úřadu a centra dění obce. Ani 
okolí budovy není veřejným prostranstvím odpovídající kvality, navíc před úřadem vede 
poměrně frekventovaná komunikace. Původní funkce návsi je v současnosti ztracena. 
Zcela tak chybí historické jádro obce, místo setkávání občanů, nebo prostor pro konání 
veřejných akcí, jako jsou trhy, obecní zábavy či vesnické hody. Místo k tomu vybízející 
– tedy prostor mezi obecním úřadem a základní školou – je plně obsazeno dopravou a 
rušným provozem vozidel. 
Zahrada mezi oběma domy není v současné době nijak využívaná, dům v zahradě je 
taktéž ve špatném stavu. 

Zadání úkolu
Z hlediska funkční skladby sídla je umístění multifunkčního objektu občanské vy-
bavenosti se sídlem obecního úřadu žádoucí. Historicky jde o původní jádro obce 
– náves. V okolí se nacházejí další objekty občanské vybavenosti – základní škola a 
obchod. Obec má zájem i předpoklady tyto funkce uchovat a podpořit statut centra 
obce umístěním nově navrženého objektu.
Podle územního plánu obce z roku 2014 se jedná o návrhovou plochu pro veřejnou 
infrastrukturu – nový obecní úřad a novou požární zbrojnici. Při návrhu je také třeba 
respektovat charakter zástavby (jde o území zásadního významu pro ochranu hodnot) 
a výškovou regulaci zástavby, tedy maximálně 2 NP (vyjma případných dominant).



Podstatu úkolu je nalezení nového řešení, které zdůrazní význam místa jako kulturního 
i správního centra obce a vytvoření vhodného návrhu nového sídla obecního úřadu. 
Budova by zároveň měla být víceúčelová a sloužit k pořádání různých kulturních akcí 
v obci. Kromě variabilního sálu bude součástí návrhu umístění knihovny, ubytování, 
požární zbrojnice
a menšího komerčního prostoru. V místě by tak mělo vzniknout zcela soudobé obecní 
centrum mající městotvorný charakter a dobře sloužící především obyvatelům obce.
Prioritou je umístění sídla obecního úřadu a pořádání kulturních a veřejných akcí. Domi-
nantním prostorem by měl být multifunkční sál s kapacitou cca 80 sedících osob, určený 
zejména ke konání zasedání zastupitelstva obce, koncertů, přednášek, divadelních a 
filmových představení apod. V návaznosti na sál a venkovní prostor by rovněž měl být 
umístěn prostor pro výčep, fungující především během jednorázových kulturních akcí.
Dále by mělo být součástí objektu kapacitně řešené WC s možností užívat jako veřejné 
WC a jeden pronajímatelný komerční prostor.
Součástí areálu bude malá knihovna s omezenou dobou provozu. Pro účely přechod-
ného ubytování pro hosty obce či jako nouzové bydlení bude vybudována bytová jed-
notka.
V rámci nového řešení je plánován přesun požární zbrojnice. Nové zázemí hasičů bude 
zahrnovat všechny potřebné technické místnosti vč. garáží a sociálního zázemí. 
Součástí projektu je také řešení návazností na přilehlá veřejná prostranství včetně 
terénních a zahradních úprav. Řešen by měl být přechod pro chodce s případným 
zklidněním komunikace před objektem, parkovací stání a eventuální parková úpra-
va. V případě pořádání venkovních tanečních zábav a hodů by měl být návštěvníkům 
umožněn volný vstup na plochu upravenou k tomuto účelu. 

Pro řešení návrhu není třeba zachovat stávající budovy. Důraz by měl být kladen na 
vytvoření ideálního prostorového, dispozičního, provozního i funkčního řešení.





ZVONIČKA KŘÍŽEK V CENTRU OBCE 

SOUČASNÁ POŽÁRNÍ STANICE 

ŠKOLA 

SOUČASNÝ ÚŘAD



VJEZD DO PŮVODNÍ NÁVSI ZE SEVERU

PŘÍJEZD Z JIHU KOLEM ÚŘADU POHLED NA NÁROŽNÍ DŮM, KTERÝ NAHRAZUJEME Z JIŽNÍ ČÁSTI PŮVODNÍ NÁVSI

NÁROŽNÍ DŮM NA NÁVSI, KTERÝ NAHRAZUJEME



POHLED NA ŘEŠENOU PARCELU OD ÚŘADU VPRAVO ŘADA DOMŮ, KTEROU NAHRAZUJEME

PARCELA ZA ÚŘADEM VLEVO ŘADA DOMŮ, KTEROU NAHRAZUJEME





NÁVRH



C

c.1

KONCEPCE A INSPIRACE

Přístup k místu a programu

Hlavním cílem tohoto projektu je vybudování zcela nového centra na vsi. Mnou navržený 
projekt se tak snaží obnovit původní funkci návsi, vytvořit chybějící zázemí pro obyvate-
le i návštěvníky a vytvořit tak odpovídající prostor pro setkávání lidí i pro dění veřejných 
událostí. Důraz je zde kladen zejména na vytvoření ideálního prostorového i funkčního 
řešení situace a v neposlední řadě také na podporu vztahů a komunity obyvatel. 

Projekt je zasazen do místa, ze kterého se zcela vytratil původní charakter vesnického 
rázu, jak jej obvykle vnímáme. Kvůli častým necitlivým přestavbám Moravské Bránice 
působí jakoby roztříštěně, bez vizuální návaznosti, zcela zde chybí historická i původ-
ní kvalitní výstavba, která by vytvořila základ a výchozí bod pro navrhované budovy. 
V reakci na tuto povahu místa, se návrh snaží o vytvoření takového projektu, který by 
podpořil vesnické měřítko, i když ne zcela tradičním způsobem. Venkovská nálada je 
zde podpořena zejména materiálností (tedy použitím dřeva a klasické omítky) a člen-
itým charakterem navržené hmoty. Vytvoření několika různých funkcí na liniové parcele 
je členěno na několik různých vizuálně odlišných i když vzájemně provázaných budov. 
Dochází tak ke zmenšení plochy původně značně rozlehlého, protáhlého prostranství, 
ale zejména se tak vytváří nové, různorodé atmosféry – vzniklá nálada tak navazuje na 
klasický vesnický princip: tedy vzájemně odlišné hmoty, které ovšem společně tvoří 
harmonický celek. 

Střed obce je dnes v Moravských Bránicích definován třemi hlavními budovami, a to 
základní školou, obecním úřadem a obchodem s potravinami. Toto „centrum“ lze pak 
navázat jakousi spojnicí na původní náves, která se kdysi nacházela v úzké blízkosti 
nově navržené hasičárny. Dochází zde tak k propojení a zejména k navázání na původ-
ní, staré rozložení obce, dnes již nově definované.



Koncept fungování budov

Navržený projekt na určeném prostranství je jasně definován linkou, rozdělenou do 
čtyř funkčně rozdílných hmot. První z nich je hlavní veřejná budova – ta je sestavena 
z několika částí. Jednou z nich je komerční prostor nabízející různé druhy využití. Ten 
je v budově situován tak, aby přímo navazoval na přilehlou ulici s obchody. Další, ne-
jdůležitější částí je pak samotný obecní úřad. Do něj jsou příchozí uvedeni symetrickým 
foyeu se světlíkem. To vytváří vizuální kompromis mezi silnou atmosférou důležité in-
stituce a budovou vesnického měřítka – zachovává si tak stále civilní ráz. Foyeu je také 
zároveň společným zázemím pro vedlejší sál. 
Ten tvoří druhou, navazující, ale jasně definovanou budovu. Sál je jakýmsi středobodem 
kulturního dění na vesnici. Jeho povaha je pro příchozí jasně otevřená – a to jak užitím 
skla jako hlavního stavebního materiálu, tak možností otevření bočních stěn. Dochází 
tak k provázání vnitřních a venkovních prostor, představme si fluktuaci lidí při pořádání 
společenských akcí a zábav, možnost volně se pohybovat podle počasí i nálady. Blízký 
kontakt s venkovním prostředím je také jedním z oněch venkovských prvků, které by 
měl navržený prostor poskytnout. Součástí druhé budovy je také ubytovací jednotka 
o velikosti garsoniéry určená pro přechodné ubytování hostů, či sloužící jako šatna 
pro vystupující umělce. Sál je zároveň předělujícím prvkem mezi úřadem a klidnější 
částí komplexu, která je definována knihovnou a zejména pak prostorem před ní, se 
vzrostlým stromem a možností odpočinku či posezení na lavičce.

Poslední částí navrženého komplexu je budova s  technickým zázemím a garážemi 
správy obce. Hlavní dominantu tvoří požární zbrojnice, která je řešena především 
s důrazem na vlastní funkci a jednoduchou obslužnost, která je pro zbrojnici zásadním 
prvkem. Celá hmota je zakončena věží na sušení požárních hadic. Ta v sobě zároveň 
nese jakousi symboliku definující nové centrum z původní návsi obce. 
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OBECNÍ ÚŘAD A KULTURNÍ SÁL (VSTUP 1)

PŮDORYS - 1.NP

A

A

B

B 1:250

KOMERČNÍ PROSTOR (VSTUP 2) SPRÁVA OBCE A POŽÁRNÍ ZBROJNICE (VSTUP 4)

KNIHOVNA (VSTUP 3)

1.19 GARÁŽ SPRÁVA OBCE  90  m2

1.20 GARÁŽ HASIČÁRNA  120  m2

1.21 SKLADOVÝ PROSTOR  20 m2

1.22 SKLAD POŽÁR.TECHNIKY 15  m2

1.23 DÍLNA    9  m2

1.24 SKLAD DÝCH. PŘÍST. A HADIC 9  m2

1.25 WC    1,8  m2

1.26 TECHNICKÁ MÍSTNOST  9  m2

1.27 VĚŽ NA SUŠENÍ HADIC  4,7 m2
1.17 KNIHOVNA   58  m2

1.18 WC PRO INVALIDY  3,3  m2

1.15 KOMERČNÍ PROSTOR  25  m2

1.16 KOM. PROST. ZÁZEMÍ  4  m2

1.1 FOYEU    68  m2

1.2 KANCELÁŘ   11  m2

1.3 KUCHYŇKA      9  m2

1.4 KANCELÁŘ STAROSTY  30  m2

1.5 ARCHIV    20  m2

1.6 ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST  1,7  m2

1.7 WC PRO INVALIDY  3,3  m2

1.8 WC MUŽI   13,5  m2

1.9 WC ŽENY   12  m2

1.10 SÁL    140  m2

1.11 VÝČEP    6,4  m2

1.12 PŘÍPRAVNA/KUCHYŇKA  6  m2

1.13 ZÁZEMÍ VÝČEP   2,7  m2

1.14 SKLAD    11  m2

1.1

1.2 1.2
1.3

1.4

1.15

1.16
1.5

1.6

1.7
1.81.9

1.10

1.11
1.12

1.13
1.14

1.17
1.18

1.19
1.20

1.27

1.21

1.22

1.24

1.23

1.25

1.26 1.26

13

4

4

2
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2.1

2.2
2.3

2.4

2.5 2.6

2.6

2.7

OBECNÍ ÚŘAD A KULTURNÍ SÁL (VSTUP 1)

1:250

SPRÁVA OBCE A POŽÁRNÍ ZBROJNICE (VSTUP 4)

2.3 ŠATNA    14  m2

2.4 KOUPENA SE SPRCHOU  4,6  m2

2.5 PRÁDELNA SE SUŠÁRNOU 10 m2

2.6 WC    1,8  m2

2.7 KLUBOVNA   19  m2

2.1 GARSONIERA S PATREM NA SPANÍ 25 + 5,5   m2

2.2 VĚŽ S HODINAMI    3,6   m2

PŮDORYS - 2.NP

A

A

B

B
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