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Multifunkční centrum L´ART se skládá ze dvou částí. Z rekonstruované historické Langerovy vily a z nového multifunkčního 

sálu, který byl postaven na místě bývalé zlatnické dílny. Tradice umění, i když v jiném pojetí, tak bude na místě stále zacho-

vána. Multifunkční centrum umožňuje pořádání plesů, divadelních představení, koncertů, výstav, kongresů, festivalů, nebo 

i menších akcí jako jsou svatby a soukromé oslavy.

Stavba je umístěna na předměstí Lanškrouna, na rozhraní průmyslové a obytné zóny v docházkové vzdálenosti z centra  

a zároveň poblíž vlakového a autobusového nádraží. Před hlavním vstupem do nového sálu je navržena částečně dlážděná 

odpočinková plocha s lavičkami, stromy a pítkem. Nově byl také vydlážděn prostor před vilou, kde zůstal zachován vst-

up do historických prostor. Upravenou plochu je možné využívat ke konání venkovních akcí nebo pro parkování. Další 

parkovací místa jsou navržena na ulici Krátká a na parkovišti za novým sálem, které je rovněž přístupné z ulice Krátká.  

K multifunkčnímu centru přiléhá velká zahrada, jejíž úprava bude následovat v další etapě.

Zlatnická vila byla kompletně rekonstruována a slouží jako sídlo Kulturního centra Lanškroun. Mimo to obsahuje „technický 

kabinet“ s původní výzdobou, učebny a salónky včetně zázemí pro catering.

Nová přístavba multifunkčního sálu je navržena na půdorysu pravoúhlého rovnoramenného trojúhelníku, který vychází  

z tvaru pozemku, polohy vily a záměru orientovat sál s jevištěm do ulice a vstup na opačnou stranu do zahrady. Třípodlažní 

přístavba respektuje výšku historické vily a podtrhuje její autentičnost. Na fasádách jsou použity přírodní materiály – pohle-

dový beton, dřevo a sklo. Z konstrukčního hlediska se jedná a kombinaci stěnového a skeletového systému. Přístavba je 

provedena jako železobetonová monolitická konstrukce, hlavní sál je zastřešen prefabrikovanými předpínanými železobe-

tonovými panely. Na stavbě byla použita celá řada originálních řešení a atypických výrobků. Střecha přístavby je navržena 

jako vegetační a její skladba pomáhá retenovat srážkové vody a vylepšuje svojí akumulací mikroklima v interiéru. Hlavní vst-

up do kulturního domu je zdůrazněn vystupující hmotou interaktivní fasády. Hladkou fasádu lze otevírat. Vznikají zde nikdy 

nekončící možnosti pro aktuální performance, živá vystoupení, či trvalé výtvarné instalace.

Altán na západní straně přístavby porostlý popínavými rostlinami, který může sloužit pro venkovní představení, propojuje 

dům s plánovaným parkem.

Interiér nového multifunkčního centra nabízí proměnlivé dispoziční uspořádání. Pomocí posuvných nebo otočných stěn, 

skládací elevace, jeviště z výškově stavitelných praktikáblů a mobiliáře lze prostor přestavět pro různé potřeby a na míru 

konkrétní akce. Hlavní sál je vybaven divadelní a audiovizuální technikou. Strojní vybavení zahrnuje skládací elevaci (hle-

diště), zvedaný stůl, který vertikálně spojuje jeviště, ulici a sklady v suterénu, pohyblivou lávku pod stropem a tah naklápění 

akustické mušle. Pod železobetonovým stropem je zavěšen trubkový rošt nesoucí akustický podhled a dráhy, po kterých 

je možné posunovat oponu, horizont a pět motoricky zdvihaných divadelních tahů do libovolného místa v sále. Scénická 

svítidla jsou umístěna na servisním ochozu pod stropem, na mobilní lávce a na převěšovací baterii. Nevšední je použití tex-

tilních vzduchotechnických výústek v hlavním sále, které nerezonují a navíc rovnoměrně a tiše distribuují čerstvý vzduch. Pro 

bezpečnost návštěvníků jsou shromažďovací prostory vybaveny stabilním hasicím zařízením – sprinklery.

Všechny kulturní sály s víceúčelovým využitím se bez výjimky potýkají s problémem, jaké je jejich ideální řešení z hlediska 

prostorové akustiky. Jiné potřeby má sál určený převážně pro divadlo, jiné pro ozvučené koncerty a jiné zase sál určený pro 

akustickou hudbu. Povětšinou se predikuje procentuální využití sálu z podhledu akcí s odlišným akustickým požadavkem  

a následně je zvolen kompromis, který ale není ideální ani pro jednu z variant. 

Řešením bez nezbytných kompromisů je variabilní akustika, která dokáže akustické parametry měnit dle aktuálního využití 

sálu. Dobu dozvuku, která je základním parametrem prostorové akustiky lze tedy prodloužit pro potřeby akustické hudby, 

popřípadě zkrátit pro potřeby divadla nebo ozvučeného koncertu. V Multifunkčním centru L‘ART v Lanškrouně je variabilní 

akustika aplikována formou otočných válcových ploch, které jsou v jedné konfiguraci vysoce absorpční (pohlcují zvukovou 

energii) a v druhé konfiguraci jsou difúzně reflexní (zvuk tedy odrážejí a rozptylují do prostoru). Právě správně koncipovaný 

rozptyl a odraz zvukové energie je velmi důležitý pro koncerty bez elektroakustického ozvučení. Na pódiu sálu je navíc vari-

abilně řešená akustická „mušle”, která zvuk rozptyluje a odráží z prostoru jeviště do hlediště. Díky výše uvedeným úpravám 

může sál sloužit jak pro zcela plnohodnotné koncerty akustické hudby, tak i pro divadelní představení a přednášky a akustika 

sálu se může značně přiblížit ideálu pro různé druhy využití.


