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ZADÁNÍ  DIPLOMOVÉ  PRÁCE  VE ŠKOLNÍM ROCE 2014 / 2015 

Radnice Brno – Sever 

New town hall for the district Brno-North 

1. CÍLE PRÁCE 

Radnice městské části Brno – Sever dlouhodobě zvažuje přemístění budovy svého úřadu, přičemž jednou z možností je její 
umístění do prostoru bývalých kasáren v Brně - Černých polích. To otevírá zásadní téma o podobě objektu radnice jako 
soudobém centru obecní samosprávy. 
Cílem práce je tedy nalezení představy o současné-budoucí radnici a to při využití aktuálních poznatků a trendů majících vliv 
na typologii objektu(ů). Hlavním vnějším faktorem ovlivňujícím návrh je jeho zasazení do lokality bývalých kasáren v Černých 
polích, jejíž nová urbanistická struktura bude vycházet z vámi navrženého urbanistického řešení lokality.  
 
The representatives of the district Brno-North are already for a long time considering relocation of its townhall and one of the 
posible location is within the area of former baracks in Brno – Černá pole. It opens up a major theme of the new town hall as 
a contemporary center of the municipal government. 
The aim of the work is to develop a concept for not only contemporary but also future town hall, taking in account all current 
knowledge and trends influencing the typology of the object(s). 
 
 
 
 
Osnova: 
Zahájení diplomové práce bude 23. února 2015 
Podklady zadání diplomové práce: 
P.01 Text zadání diplomové práce ve školním roce 2014/2015 (doc) 
P.02 Mapový podklad řešeného území - katastrální mapa (dwg) 
P.03 stávající organizační schéma ÚMČ Brno-sever 
P.04 rámcový stavební program radnice ÚMČ Brno-sever 
Odevzdání projektu bude 18. května 2015 

2. POPIS ÚKOLU 

 Práce bude zpracována v úrovni návrhu/studie stavby (dle VF 2 - HŘ ČKA) minimálně v tomto rozsahu: 
V rámci navržené urbanistické struktury navrhněte objekt radnice městské části Brno - sever. Při práci na vlastním 
diplomním projektu využijte jako podklady veškeré informace a materiály, které jste získali v průběhu zahraniční studijní 
cesty či předchozí práce v rámci modulu Res Publica. 
 

 Analytická část posuzující stav a charakter území, problémy a příležitosti současných radnic v ČR i v Evropě. 
Budou zde rovněž zohledněny poznatky ze studijní cesty do Nizozemí v rámci semináře Mezi městem a 
domem. 

 Průvodní zpráva na formátu A4 (297 x 210 mm) na výšku. Rozsah zprávy bude 5 normostran.  
(60 úhozů na řádek, 30 řádků na stranu - tj. písmo Arial, velikost 12, řádkování odstavce 1.5, okraje 25 mm). 

 dokumentace vývoje návrhu, prezentace konceptu + skicák projektu 
 Širší vztahy v měřítku 1:1000/1:5000, dokumentující vztah mezi stávající a navrženou urbanistickou 

strukturou. 
 Situace v měřítku 1:500/1:1000.  
 Půdorysy, řezy a pohledy v měřítku 1:200. 
 Dvě perspektivní zobrazení exteriéru (např. formou zákresu do fotografie), co možná nejlépe zachycující 

charakter zvoleného řešení. Konkrétní stanoviště budou stanovena v průběhu práce. 
 Dvě perspektivní zobrazení interiéru co možná nejlépe zachycující charakter zvoleného řešení.  
 Technologická studie - tj. konstrukční schéma objektu a typický řez fasádou v měřítku 1:10. 
 Model v měřítku 1:200, který bude zpracován včetně nejbližšího okolí.  
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Design a new town hall for the district Brno North, as a part of the new urban structure. For the design make use of all the 
informations and materials, which you received in your study trip or in your previous work as a sources of diploma project 
itself. 
 

 Analysis of the present state of the area of the city, problems and oportunities of contemporary town halls in 
Czech republic and around Europe. Consider use of any information collected during the study trip to 
Netherland. 

 Text part – report accompanying the project in format A4 (297 x 210mm, portrait). The maximum range of the 
backup report will be 3 standard pages (60 strokes per line, 30 lines per page – font Arial, size 12, paragraph 
spacing 1.5, margin 25 mm). 

 Conceptual sketches, documenting the development of the design. 
 Plan of the wider urban relations on a scale 1:1000/1:5000 
 Site plan on a scale 1:500/1:1000.  
 Floor plans, sections and elevations on a scale 1:200. 
 At least two exterior perspective views, showing as best as possible the character of the design. 
 At least two interior perspective views, showing as best as possible the character of the design. 
 Construction solution – i.e. structural scheme of the building(s) and typical vertical section of the facade on the 

scale 1:10. 
 Physical model on the scale 1:200, including the immediate surrounding area.  

 
 

 
Způsob zpracování: 
 
A) panel B1 
panel (formát B1 - 700x1000) na výšku, podlepený na lehkém podkladu pro prezentační účely (např. Kapaplast) tloušťky 3-5 
mm. Panel bude obsahovat: grafické přílohy dle pokynů k vypracování, průvodní zprávu (může být uvedena v redukovaném 
rozsahu). Označení návrhu - viz níže; 
 
B) tištěné paré - portfolio diplomové práce: 
2 kopie kompletní práce ve formátu A3, paré budou obsahovat: shrnutí analytické části práce, dokumentaci vývoje návrhu, 
prezentaci konceptu + skicák projektu, veškeré grafické přílohy dle pokynů k vypracování, označení návrhu - viz níže 
 
C) CD: 
1 kopie CD se všemi přílohami ve formátu PDF (panel ve formátu PDF, průvodní zpráva ve formátu DOC); CD bude 
označeno obdobně jako návrh! 

 
D) Elektronická forma: 
elektronické odevzdání práce na intranetu školy dle příslušného dodatku ke směrnici děkana. 
Identifikace: 
Podrobnosti označení návrhu budou upřesněny v průběhu práce. 
 
Doplňující informace k pokynům pro vypracování: 
Kromě odevzdávaných věcí dle směrnice výrazně doporučujeme připravit diplomovou práci k obhajobě na podlepených 
(např. Kapaplast) panelech B1, které budou prezentovány u komise. Po zkušenostech z předchozích let je tento způsob 
prezentace spolehlivý a odpovídá významu diplomové práce. Obhajobu lze doplnit audiovizuální prezentací, která by se 
ovšem měla lišit od prezentace na panelech (neduplikovat, doplnit, využít možností AV prezentace). 
 

3. DOPORUČENÁ LITERATURA 

 Neufert, E.: Navrhování staveb/ ISBN: 80-9014866-2 
 Norberg-Schultz, Ch.: Genius loci/ ISBN: 80-207-0241-5 
 Valena, T.: Město a topografie/ Národní technické muzeum 1991 
 Gehl, J.: Život mezi budovami/ ISBN: 80-85834-79-0 
 Gehl, J.: Města pro lidi/ ISBN: 978-80-260-2080-6 
 Gehl, J.: Nové městské prostory/ ISBN: 80-86517-09-8 
 www.apruvodce.cz 
 Související zákony, vyhlášky, normy a předpisy dle platné legislativy ČR  
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PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

 
 

I. ÚVODNÍ INFORMACE 
 
Identifikace stavby:   Veřejná budova s hlavní funkcí radnice pro městskou část Brno-  
                                  Sever. Objekt je doplněn o zastupitelský sál s rozšířeným užitím  
                                  pro kulturně- společenské události. Dále se v objektu nachází  
                                  obřadní síň, kavárna s občerstvením a školící místnost.   
Název stavby:           RADNICE – BRNO-Sever  
Místo stavby:             Vymezené území (kasáren) při ulicích: Provazníkova,  
                                  tř. Generála Píky, Bieblova a Mathonova v Brně 
Stupeň zpracované dokumentace:  Studie, diplomová práce 
Charakteristika:         Novostavba 
Datum zpracování:    5/2015 
 

II. SOUHRNÁ PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
1. Charakteristika území a urbanistický návrh 
 

Území se nachází ve  výjimečné poloze městské části Brna- Sever. Vymezené 
území je na rozhraní stabilizované městské zástavby Černích Polí, která je při 
ulici Provazníkova ukončena linií činžovních domů. Další hranu území tvoří 
rozvolněná sídlištní zástavba při ulici Bieblova, která svoji výškovou dominantou 
upozorňuje na blízkost sídliště Lesná. Pevnou hranou území je ulice Mathonova, 
která je tvořena řadovou zástavbou rodinných domů. Hodnota některých domů je 
podtržena zpamátněním. Poslední rozhraní je zcela uvolněné. Hrana při ulici tř. 
Generála Píky směřuje přes stromořadí arboreta Masarykovy Univerzity na 
vedutu města s pohledovými dominantami Petrova a hradu Špilberku. 

Stávající území je velmi dobře obsloužené. V těsné blízkosti je napojení na 
vnější okruh Brna. V dojezdové vzdálenosti 5- 10 minut automobilovou dopravou 
je napojení na vnitřní okruh a samotné jádro města. Četnost zastávek městské 
hromadné dopravy nabízí výhody pro zvýšení potenciálu využití území. 

Problematickou se může jevit v současné době nedostatečná kapacita 
parkovacích stání. 
       
Urbanistické a historické souvislosti 
 

Současné využití území je velmi specifické. Areál již od svého vzniku na 
přelomu 19. století slouží pro vojenským účelům. Kasárny svým oplocením tvoří 
nepropustnou bariéru v území. Tato lokalizace může však přinášet i své výhody. 
Stav současných budov je ve velké míře v havarijním stavu, proto je navrhována 
asanace, vyjma nároční budovy. Ta nyní slouží Univerzitě obrany, která má v 
budově umístěny učebny. Zachování této budovy v nárožní exponované poloze 
poukazuje na historickou stopu v tomto území.  
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Potenciál území je široký, avšak nabídka nových funkcí musí být vhodně 
zvolena.    
 
Urbanistický koncept 
 

Koncept urbanistického řešení vychází z hledané polohy mezi racionálním 
tvořením rastru v prodloužení uličních os a v empatických představách o 
využitelnosti území.  

Stěžejním prvkem se stala „diagonála“ ulice Krkoškovy, která se propsala do 
ortognálního rastru navrhované zástavby. Ukončení této ulice zprostředkovává 
point de vue v samotném objektu radnice. Současně je důležité těsné okolí 
radnice. Dalším důležitým momentem je návaznost na historii lokality. Pro 
zachování paměti místa je ponechán v nárožní exponované poloze objekt 
Univerzity obrany. Jeho další využití s navrhovanou přístavbou může poskytovat 
nové příležitosti pro studenty této akademie. Pro dotvoření plnohodnotného 
konceptu byl stěžejní samotný program radnice.  
 
Urbanistický návrh   
 

Nová zástavba v území je z velké části navrhována pro residenční funkci. 
Veřejnou funkci zastupuje radniční objekt. Státní institucí je zde budova 
univerzity obrany. Veřejný prostor je zde obohacen o pobytové plochy u radnice 
a rozlehlý park, který tvoří distanci mezi novou a starou zástavbou při panelové 
zástavbě ulice Bieblova a zároveň dává tato linie zeleně prostoru mezi zástavbu 
vzdušnost 

Charakter bydlení by byl pro bytové domy ve výškovém rozmezí 4-6. podlaží. 
Zástavba řadových domů by byla limitována výškou tří podlaží. V parteru 
bytových domů jsou navrhovány komerční prostory. Vnitrobloky v zástavbě by 
měly charakter soukromých, polosoukromých, poloveřejných i veřejných ploch. 
Objekt radnice s rozlehlým předprostorem při ulici Provazníkova a sevřeným 
náměstím nabízí aktivní život ve veřejném prostoru. Přidané funkce 
multifunkčního sálu, kavárny, obřadní síně a školící místnosti přidávají na 
hodnotě nově navrhovaného území. 
 
Strategie- růst zástavby 
 

Výstavba by probíhala v několika etapách. Prvotně by došlo k očistě území- 
asanaci, vyjma nárožní budovy. Dalším krokem  by byla výstavba radnice a 
současně by byl v okolní plochy celého území kultivovány s využitím pro 
dočasné- volnočasové aktivity (plochy sportu a rekreace). Radnice by se tak 
stala jakousi „vábničkou“ a novému území by byla dala výraznou hodnotu. 
Stávající objekt univerzity obrany by mohl být rozšířen přístavbou. V dalších 
fázích by postupně docházelo k růstu bytové zástavby residenčního bydlení. 
Nezastavěným územím by byl park. 
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2. Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

 
a) Veřejná budova s hlavní funkcí radnice pro městskou část Brno- Sever. 
b) Objekt je navržen jako trvalá stavba. 
c) Stavba je navržena jako novostavba 
d) Výstavba by probíhala v etapách, etapizace je vhodná. 

 
 
3. Orientační údaje stavby 

 
            KAPACITA STAVBY 
            Plocha vymezeného pozemku: 5208,0 m2 
            Zastavěná plocha: 3273,0 m2 
 

BILANCE ZASTAVĚNÝCH PLOCH 
Zastavěná plocha nadzemních podlaží (m2)                                       3273,0 m2 
Zastavěná plocha podzemních podlaží (m2)                                       4430,0 m2 

 
V objektu je navrženo 67 parkovacích stání včetně 7 míst pro tělesně postižené. 

 
 
 

4. Popis stavby 
 

FILOZOFIE PROJEKTU  
Koncept/kompozici radnice tvoří dvě hmoty propojené komunikační halou, jež 

svírají veřejnou plochu náměstí.  Hmoty v  půdorysné stopě tvoří téměř písmeno U. 
Výškově je objekt umírněný a nepřevyšuje okolní ani navrhovanou zástavbu. 
Kombinace úřadu, služeb pro občana, multifunkčního sálu, obřadní síně a kavárny 
nabízí optimální skladbu pro radnici dneška a budoucna. 

 
Urbanistické začlenění radnice 
 

Navržený objekt radnice je umístěn do středové polohy v navrhované 
zástavbě. Těsný kontakt s ulicí Provazníkovou poskytuje napojení na stávající 
zástavbu a dobrou dostupnost, jak pro pěší, tak i automobily. Radnice by byla 
postavena v první etapě, avšak v následných krocích by zapadla do navržené bytové 
zástavby. Poloha „středu“ a samotný význam radnice umožní, aby nové území 
vytvořilo pevné vazby se stávajícím územím již od svého počátku.  Veřejná stavba a 
veřejná prostranství naplní území aktivním životem ve veřejném prostoru. 

Hmotové řešení radničního objektu tak reaguje na stávající i budoucí urbánní 
souvislosti. Dopravní napojení navazuje na současné komunikace. Vstupy do objektu 
jsou při ulici Provazníkova a z navrhovaného náměstí. Vjezd do podzemních garáží 
je zprava od hlavního vstupu v nově navržené ulici. 
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 ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 
 

Objekt se skládá z dvou různě provozních celků/ částí propojených vstupní 
halou. 

Hlavní budovou je administrativně- správní část radnice, která se svými čtyřmi 
podlažími dominuje hmotovému členění. Podlaží vyplňují převážně kancelářské  
prostory jednotlivých odborů, denní a zasedací místnosti, buňky pro individuální 
jednání a není ani zapomenuto na skladovací prostory- příruční sklady, kopírky, 
servrovny  a dílny. Dispoziční řešení je ovlivněno modulem nosného skeletu 8x8m. 
Jednotlivé šířky místností vznikají jeho dělením. Vnitřní příčky z KLH materiálu 
umožňují variabilitu prostor. Důraz byl kladen na přehlednost, jasné členění a celkově 
příjemné pracovní prostředí.  

Vstupní hala, jež propojuje úřední část budovy se sálem a kavárnou, je 
jakýmsi středobodem dění. Hala je prvním kontaktním místem občany i úředníka- 
zaměstnance.   

Druhým provozním celkem je kulturně- společenská část budovy. Vysunutí 
hmoty zastupitelského sálu k ulici Provazníkova podtrhuje jeho významu. Ulici 
Provazníkova dává přidanou hodnotu důležitosti a významu a zároveň je občanovi 
nabídnuto vidět „co se na radnici děje“. Sál je zároveň variabilní- multifunkčně jej lze 
využít i pro taneční a hudební akce. Kavárenské občerstvení nabízí osvěžení, jak pro 
pracují úředníky, tak i pro návštěvníky společenských programů. V druhém podlaží 
nad kavárnou se nachází místo pro neformální setkání- např. čtení a recitace. 
Zároveň zde najdeme školící místnost. V části této budovy orientované do náměstí je 
navržena obřadní síň pro svatby, vítání občánků a jiné slavnostní a významné 
události. Síň, sál i vstupní hala jsou prostory převýšené přes dvě podlaží. 

Pobytové prostory předprostoru radnice, ale hlavně v zálivu náměstí nabízí 
občanům i úředníkům příjemný pobyt ve veřejném prostoru. 
 
VÝTVARNÉ ŘEŠENÍ 
 

Výrazným architektonickým prvkem radnice je obíhající arkáda tvořená 
sloupořadím v osové vzdálenosti 2m o výšce 6,5m. Tento prvek již sám o sobě 
přispívá k výjimečnosti této budovy a odkazuje na řecký archetyp. Pravidelnost, rast, 
tektonika jež se v celém objektu propisuje vychází z konstrukčního modulu, jež pak 
ovlivnil vnitřní dispoziční členění. Pevnost a stabilitu dodává fasáda z klasického 
lícového zdiva, která má dvojí výtvarné řešení pro administrativně – správní část a 
zdobnější pro část se sálem a síní. Transparentnost dění, jež se váže k filozofii 
radnice se projevuje již v prosklení vstupní haly, i v řešení dispozic chodeb a 
kanceláří i zasedacích místnostech všech typů.  

Rozlehlý předprostor při ulici Provazníkova je jakousi nálevkou do radnice i 
celého navrhovaného území. 

Výška objektu nepřevyšuje stávající objekty. Měřítko stavby vyjadřuje jak 
přívětivost ke kolem jdoucím, tak i důstojnost nesenou svým významem. 
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PROVOZNÍ A DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ 
 

V základním principu se hmota a provoz objektu dělí na dvě provozní části- 
část administrativně správní a část kulturně-společenskou. 

V administrativně-správní části budovy se nacházejí jednotlivé odbory. 
Provozní řešení má jasnou návaznost a logické propojení. V prvním podlaží se 
nachází nejvíce navštěvovaný odbor sociální péče a zdravotnictví. Čekací místa jsou 
obohacena o dětský koutek. V druhém podlaží má zázemí vedení úřadu a odbor 
organizační.  Nachází se zde i zasedací místnost rady. Třetí podlaží sdružuje odbor 
školství a kultury, odbor životního prostředí a místního hospodářství, odbor bytový a 
odbor stavební. Ve čtvrtém podlaží se nachází odbor financí, odbor majetkový a 
rozvoje i investic a odbor vnitřních věcí. Současně jsou v tomto podlaží prostory 
pronajímatelné pro využití soukromé či pro politickou reprezentaci jednotlivých 
politických klubů. Umístěna je zde i studovna. 

V provozně oddělené části se při ulici Provazníkova nachází v úrovni parteru 
služby pro občana, tzv. Czechpoint, jež poskytuje nadregionální informace širokého 
významu, formuláře k předvyplnění, veřejný internet, kopírovací služby a jiné.   

Vstupní hala je rozsáhlým komunikačním prostorem přes zvýšené podlaží 
s transparentním zasklením. Stínění zde zajišťují venkovní konzoly na obou 
fasádách. Propojení zde probíhá jak mezi dvěma hmotami budovy, tak i mezi 
předprostorem a náměstím.  

Samotné náměstíčko poskytuje klidnou atmosféru pro pracovní pauzy i pro 
volný čas. Posezení při kávě zde i v hale nabízí kavárna. Kavárna má své zázemí 
v již druhé části budovy a je situována do klíčové pozice. Je situována do klíčové 
pozice, v místě mezi vstupní halou, multifunkčním sálem a obřadní síní. Zastupitelský 
sál je orientován do rušného městského života při ulici Provazníkova. Naproti tomu 
síň se nachází v opačné poloze. 

Objekt je hlídán bezpečnostní službou, která má své zázemí společné 
s recepcív prvním podlaží úřední části budovy. Byt správce se nachází ve druhé části 
objektu v druhém podlaží. 

Všechny prostory jsou navrhovány jako bezbariérové.  
Jednotlivé hmoty tvoří současně provozně i požárně oddělené celky. 
Podzemní parkovací stání nabízí 67 klasických parkovacích míst a 7 míst pro 

tělesně postižené. V podzemním podlaží se dále nachází technické místnosti, 
spisovny s archivem, skladovací prostory a sklad obalů a odpadků. 
 
TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
 

Nadzemní podlaží mají ve své půdorysné stopě i technickém řešení podobný 
charakter. Vertikální rozvody jsou vedeny ve stoupačkách v jednotlivých hygienických 
jádrech. V úrovni horizontální jsou jednotlivá patra snížena o podhled o světlé výšce 
400mm pro rozvody klimatizace, vzduchotechniky a elektrorozvodů. Současně je 
podhled uzpůsoben pro vedení třífázových lišt pro osvětlení interiérů.  

Strojovny výtahů jsou umístěny v těsné blízkosti výtahových šachet a to vždy 
na střeše nad posledním podlažím. 

Technické místnosti jsou umístěny především v suterénu objektu, do kterých 
jsou vedeny rozvody inženýrských síti v úrovni pod stropem prvního podlaží. Toto 
řešení je optimální z funkčního a ekonomického hlediska, aby se předešlo 
nákladnému řešení přeložek inženýrských sítí a čerpání kanalizace z úrovně pod 
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základovou spárou. Je zde dále vedena vzduchotechnika a odsávání garáží. 
Technické místnosti v suterénu slouží jako strojovna vzduchotechniky, elektro- 
rozvodna a výměníková stanice pro tepelný výměník. Na střeše objektu úřední 
budovy jsou umístěny klimatizační jednotky a solární kolektory. 
 
MATERIÁLOVÉ A KONSTRUKČNÍ  ŘEŠENÍ 
 

Nosnou konstrukci budovy tvoří skelet v  modulu 8x8m. Konstrukce je 
provedena z monolitického železobetonu. Povrch betonových sloupů i kladí by byl 
vhodně ochráněn impregnací. Obvodové stěny jsou vyzdívány cihlovým zdivem 
Porotherm, doplněné o tepelnou izolaci a lícovými cihlami Klinker.  

Podzemní podlaží ze železobetonu tvoří základová vana. Provedení 
podzemních konstrukcí je  jako tzv. bílá vana. 

Nadzemní podlaží mají ve své půdorysné stopě podobný charakter. 
Konstrukční systém je řešen variabilně dle daných dispozic. Vnitřní příčky dělící 
jednotlivá kancelářská pracoviště jsou provedeny z dřevěných KLH desek a jejich 
demontovatelnou poskytuje variabilitu prostor. 

Ztužujícími vertikálními prvky jsou komunikační a hygienická jádra.  
 

 
5. Popis vlivu stavby na životní prostředí 
 

Stavba je řešena s ohledem na trvale udržitelný rozvoj a hospodaření 
s energiemi, jako stavba udržitelná. Využití pasivních zdrojů je převážně ze sluneční 
energie, která se zpracovává fotovoltaickými panely. Získaná energie slouží jako 
sekundární zdroj energií. Panely jsou umístěny na střeše úřední části budovy. Pro 
zadržování dešťové vody a ochlazování prostor pod střechou je zastřešení nad 
druhou částí budovy řešeno vegetační střechou s extenzivní zelení. Retenční nádrž 
na vodu nad vstupní halou zajišťuje sběr dešťové vody ze sousedících střech. Využití 
by bylo primárně pro splachování toalet. Současně nádrž poskytuje zpříjemnění 
prostředí, a to jak optické, tak i fyziologické. 
 
Klíčová slova: 
Brno, Kasárny Černá Pole, Radnice Brno-Sever, Radnice, exkluzivní parcela, 
architektura, urbanismus, studentská práce, Fakulta architektury v Brně. 
 
Klíčová slova - anglicky: 
Brno, Barrack of Black Field, City Hall Brno-North, Hall, an exclusive plot, 
architecture, urbanism, student work, Faculty of Architecture of the Technical 
University in Brno. 
 
Abstrakt: 
RADNICE BRNO-Sever - DIPLOMOVÁ  PRÁCE 2015, FAKULTA ARCHITEKTURY 
VUT v Brně. 

Veřejná budova s hlavní funkcí radnice pro městskou část Brno- Sever. Objekt 
je doplněn o zastupitelský sál s rozšířeným užitím pro kulturně- společenské události. 
Dále se v objektu nachází obřadní síň, kavárna s občerstvením a školící místnost. 

Navržený objekt radnice je umístěn do středové polohy v navrhované 
zástavbě. Těsný kontakt s ulicí Provazníkovou poskytuje napojení na stávající 
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zástavbu a dobrou dostupnost, jak pro pěší, tak i automobily. Radnice by byla 
postavena v první etapě, avšak v následných krocích by zapadla do navržené bytové 
zástavby. Poloha „středu“ a samotný význam radnice umožní, aby nové území 
vytvořilo pevné vazby se stávajícím územím již od svého počátku.  Veřejná stavba a 
veřejná prostranství naplní území aktivním životem ve veřejném prostoru. 

Hmotové řešení radničního objektu tak reaguje na stávající i budoucí urbánní 
souvislosti. Dopravní napojení navazuje na současné komunikace. Vstupy do objektu 
jsou při ulici Provazníkova a z navrhovaného náměstí. Vjezd do podzemních garáží 
je zprava od hlavního vstupu v nově navržené ulici. 

Koncept radnice tvoří dvě hmoty propojené komunikační halou, jež svírají 
veřejnou plochu náměstí.  Hmoty v  půdorysné stopě tvoří téměř písmeno U. 
Kombinace úřadu, služeb pro občana, multifunkčního sálu, obřadní síně a kavárny 
nabízí optimální skladbu pro radnici dneška a budoucna. 

Výškově je objekt umírněný a nepřevyšuje okolní ani navrhovanou zástavbu. 
Měřítko stavby vyjadřuje jak přívětivost ke kolem jdoucím, tak i důstojnost nesenou 
svým významem. Výrazným architektonickým prvkem radnice je obíhající arkáda 
tvořená sloupořadím v osové vzdálenosti 2m o výšce 6,5m. Tento prvek již sám o 
sobě přispívá k výjimečnosti této budovy a odkazuje na řecký archetyp. Pravidelnost, 
rast, tektonika jež se v celém objektu propisuje vychází z konstrukčního modulu, 
který pak ovlivnil vnitřní dispoziční členění. Pevnost a stabilitu dodává fasáda 
z klasického lícového zdiva, která má dvojí výtvarné řešení pro administrativně – 
správní část a zdobnější pro část se sálem a síní. Transparentnost dění, jež se 
k filozofii radnice váže, se projevuje již v prosklení vstupní haly, tak dále v řešení 
dispozic chodem a kanceláří i zasedacích místností všech typů.  

Stavba je řešena s ohledem na trvale udržitelný rozvoj a hospodaření 
s energiemi, jako stavba udržitelná. 
 
Abstrakt - anglicky: 
 

A city hall BRNO – North – dissertation 2015 
A public building with the main function for the city hall for city part Brno – 

North. The building is extended with a representative  hall which is also used for the 
culture and sociable events. Furthermore, this building includes a ceremonial hall, a 
cafe and a lecture room.  

A designed building of the city hall is situated in the centre position in a 
designed building. 

A close connection with Provaznikova street provides a connection to a 
current building a good accessibility for pedestrians and also for cars. At first was 
built the city hall, neverthless during following steps it would fit in the designed 
building. 

A position  „centre“ and it´s own importance of the city hall allows to create a 
new strong binding with a current territory since it´s beggining. The public building 
and a public open space fill in this territory with an active life in a public space. 
A material solution of the city building reacts on a current and a future urban context. 
The traffic connection continues with a current communication.  An entrances into the 
building are from Provaznikova street and a suggested square. An entrace to 
underground garages are on right side from a main entrance in a new designed 
street. 
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A concept of the city hall includes two materials connected by communication 
hall which closes a public area of the square. Materials in a ground plan creates 
almost letter U. 

A combination of offices, servises for citizens, a multifunctional hall, a 
ceremonial hall and a cafe offer an optimal contain for a current and aslo for a future 
city hall. 

The height of building is moderate and isn´t higher than a designed or 
sorrounded buildings. 

A criterion of the building shows a kindness to people going by and also an 
honour to it´s meaning. 

A significant architectonic point of the city hall is a rotating arcade created by 
colonnade in an axial distance 2m and height 6,5m. This point itself contributes to an 
extraordinariness of this building and refers to Greek archatype. A regularity, a rast 
and a tectonics  in all building  is based on a constructive module which influenced 
an inner layout structure. A strenght and a stability is impared by a facade from a 
classical obverse masonry which has two visual solutions for an administrativelly – 
authoritilly part and more decorated for a part with a hall and a hall. A transparency of 
developments which is connected with a phylosophy of the city hall is shown in a 
glass entrance hall, furthermore in a solutions of corridors and offices and all kinds of 
boardrooms. 

The building is designed with a consideration of a premanently sustainable 
developement and management with energies, as a sustainable building. 
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