
 
 
 
  

  

V BRNĚ, 8. 3. 2017 
 
 
KÁZNICE NA CEJLU O KROK BLÍŽ KREATIVNÍMU CENTRU 
 
Vybudování Kreativního centra Brno v objektu bývalé Káznice je jedním ze 
strategických projektů města Brna, a proto u něj nechybí Kancelář architekta 
města Brna (KAM). Objekt Káznice byl 28. listopadu 2016 prohlášen za kulturní 
památku, což vyvolalo potřebu prověření možností a rozsahu stavebních zásahů 
do objektu a určení limitů a způsobů památkové ochrany. KAM tedy ve 
spolupráci s firmou SAURA zpracovala studii limitů památkové ochrany 
Kreativního centra Brno.  

 
V roce 2014 Jihomoravské integrační centrum vypracovalo studii proveditelnosti 
Kreativního centra Brno. Dalším krokem mělo být vyhlášení architektonické soutěže na celý 
areál, aby bylo možné zpracovat projektovou dokumentaci, která měla městu umožnit 
dotaci na realizování stavby v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro 
konkurenceschopnost. Mezitím byl však objekt věznice s kaplí Nanebevzetí Panny Marie 
zpamátněn. 
 
KAM proto, na základě rozhodnutí Rady města Brna, ve spolupráci s Oddělením 
strategického plánování magistrátu začala v listopadu 2016 pracovat na tzv. studii limitů 
památkové ochrany. „Ta má za cíl prověřit objekt z hlediska podmínek stanovených 
ministerstvem kultury a navrhnout možnosti a rozsah zachování stávajících prvků a 
stavebních celků, rozsah a možnosti stavebních úprav objektu tak, aby byl schopen plnit 
funkci kreativního centra,“ popisuje zadání architekt David Mikulášek, vedoucí oddělení 
Veřejného prostoru KAM. 

 
Na základě výběrového řízení mohla firma SAURA, s.r.o. v lednu 2017 začít studii 
zpracovávat. KAM se spolu s Odborem památkové péče magistrátu a Národním 
památkovým ústavem v Brně účastnila průběžných konzultací, a k datu 28. února je studie 
hotová. 
 
Studie stanovila rozsah a formy doplnění chybějících architektonických prvků, rozsah 
odstranění nepůvodních či pozdějších přístaveb nebo formy opravy stávajících střech. Nyní 
dojde na prověření konkrétních dopadů studie na projekt Kreativního centra a zajištění 
vyjádření památkářů.  Poté bude následovat stanovení konkrétního programu areálu a 
výběrové řízení zpracovatele projektové dokumentace. 
 
„Studie neměla za cíl hledat budoucí využití areálu, které vzhledem k historii a rozsahu 
bude zahrnovat i jiné prostory než prostory pro kreativní průmysl. Zvažuje se například i 
částečná funkce muzejní. Zpamátnění areálu ovlivnilo významně harmonogram projektu, 



 
 
 
  

  

na plánovou architektonickou soutěž, pokud město chce získat dotaci na stavbu, už nezbývá 
čas,“ doplňuje ke studii ředitel KAM Michal Sedláček. 
  

 
Strategické projekty města 
Důstojné prostory pro fotbal i brněnskou filharmonii, prodloužení tramvajové trati do kampusu nebo třeba 
přeložení tramvajové trati na Plotní včetně navýšení kapacity ulice Dornych. K projektům, které se v Brně dlouho 
plánují, ale jejich realizace je složitá a dosud z různých důvodů vázla, se město Brno rozhodlo přistoupit způsobem 
takzvaného projektového řízení. Prvním krokem bylo tyto klíčové projekty pojmenovat a vyčlenit z řady 
drobnějších záležitostí, které město Brno a jeho úředníci řeší. Vznikla tak speciální kategorie nazvaná Strategické 
projekty města Brna. 
  
Kreativní centrum Brno 
Jedná se o revitalizaci brownfieldu na centrum pro podporu kreativního průmyslu, volného umění a kulturně-
vzdělávacích aktivit pro širokou veřejnost. Jako nejvhodnější lokalita se jeví Bratislavská 68 – objekt bývalé káznice 
mezi ulicemi Cejl, Soudní a Bratislavská. Jde o brownfield v majetku města. 

 
Kancelář architekta města Brna, p.o. (KAM) 
KAM je odborná koncepční kancelář města Brna se zaměřením na urbanismus a architekturu veřejných 
prostranství. Skládá se z architektů, urbanistů, inženýrů, sociologů a geografů. Cílem kanceláře je působit jako 
katalyzátor a akcelerátor městotvorných procesů a pozitivně ovlivnit vývoj Brna na dalších 50 let.  
 
KAM pracuje na přípravě územního plánu, tvorbě kultivovaných ulic, náměstí a parků, na přípravě urbanistických 
a architektonických soutěží, a na aktivním zapojování veřejnosti do plánování a rozhodování při tvorbě města 
prostřednictvím anket, besed, workshopů, výstav, procházek a společného plánování. 
 
(Zřízení nové příspěvkové organizace schválilo zastupitelstvo města Brna na svém zasedání 8. prosince 
2015. Jejím ředitelem byl 5. dubna 2016 jmenován doc. Ing. arch. Michal Sedláček. Své sídlo v Malém Špalíčku 
na Zelném trhu získala Kancelář 1. července 2017. K 1. lednu 2017 má kancelář 13 zaměstnanců.) 

 
doc. Ing. arch. MICHAL SEDLÁČEK (*1963) 
Vystudoval FA na VUT v Brně a Školu architektury na AVU v Praze. Po studiích odešel do zahraničí, působil 
v New Yorku, Moskvě, Los Angeles. Pracoval mimo jiné také v ateliéru známého architekta Franka Gehryho. V 
roce 2007 založil v Los Angeles pobočku architektonické firmy Aedas, kterou vedl až do jara 2016, kdy zvítězil 
ve výběrovém řízení na ředitele Kanceláře architekta města Brna.  
 
Mezinárodní výběrová komise, ve které zasedli mimo jiné hlavní architekta dánské Kodaně Tina Saaby, ředitel 
odboru plánování města Vídně Thomas Madreiter, šéf pražského Institutu plánování a rozvoje Petr Hlaváček 
nebo nezávislý odborník na urbanismus a architekturu Adam Gebrian, jej vybrala z celkem 9 uchazečů. 

 
 


