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Radnice městské části Brno — Sever dlouhodobě zvažuje přemístění budovy svého úřadu, přičemž
jednou z možností je její umístění do prostoru bývalých kasáren v Brně - Cerných 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.
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 v předchozí práci v rámci modulu Res Publica.



Rozsah grafických prací:

• Analytická část posuzující stav a charakter územf, 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.
• Dokumentace vývoje návrhu, prezentace konceptu + skicák projektu
• Sirší vztahy v měřítku 1:1000/1:5000, dokumentující vztah mezi stávající a navrženou
urbanistickou strukturou.
• Situacevměřftku 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 atypický řez fasádou v měřítku 1:10.
• Model v měřftku 1:200, který bude zpracován včetně nejbližšího okolí.

Seznam odborné literatury:

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 CR

Termín zadání diplomové práce: 23. 2. 2015

Termín odevzdání diplomové práce: 18.5.2015

Diplomová práce se odevzdává v rozsahu stanoveném vedoucím práce; současně se odevzdává I výstavní panel

formátu BI a diplomová práce v elektronické podobě.

Bc. Hana Zatloukalová Ing. arch. Jan Sochor doc. Ing. arch. Antonín Novák

Student(ka) \... ‚ Vedoucí práce Vedoucí ústavu

:
í\ l,N\
ĺ <‚ARc,,1:‘‘“\

V Brně, dne 23. 2. 2015 ĺĺ-‘.-‘
II ._Jj

I ‘!.‘.,

DEN . J)
Ě /‘

‚-o/v\®7



DIPLOMOVÁ PRÁCE 

RADNICE BRNO – SEVER 
FA VUT, 2015 

 

 

 

 

 

PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ 

 Řešeným územím je oblast kasáren v Brně v Černých Polích. Jedná se o kompaktní území o 

celkové rozloze cca 11 hektarů, nacházející se v bezprostřední blízkosti arboreta Mendelovy 

univerzity a jedné z nejvyhledávanějších obytných čtvrtí města. Historie Černých Polí je poměrně 

krátká, sahající do konce 19. století. V následujících letech se v Černých Polích prudce rozvíjela 

zástavba rodinných domů. Ve 20. letech 20. století zde vznikl za terénním zlomem areál kasáren, 

který zůstal nezměněn prakticky dodnes. V současné době slouží kasárny Univerzitě obrany. Celý 

areál představuje vzhledem ke své poloze významný potenciál rozvoje města Brna.  

 V návaznosti na podrobné analýzy města a okolí parcely byl koncipován urbanistický návrh 

na využití plochy areálu. Byly zvoleny zásadní funkce v území: nová radnice pro Brno – Sever, objekty 

pro Univerzitu obrany a k ní přidružené ubytovací kapacity. Dále ubytovací kapacity pro studenty 

Mendelovy univerzity a nakonec bydlení. Doplňkovými funkcemi jsou kreativní centrum, centrum 

volnočasových aktivit, obchodní dům a komerční a administrativní plochy. 

 Svůj návrh jsem formovala v návaznosti na okolní obytnou zástavbu podle principu „low rise 

– high density“. Proto jsem zde navrhla převážně třípodlažní rodinné řadové domy uspořádané 

v kompaktních blocích kolem společných garáží. Území ležící na křižovatce ulic Provazníkova a Tř. 

Generála Píky je značně ovlivněno dopravní a hlukovou zátěží. Naopak hranice území na ulici 

Mathonova a Bieblova jsou méně dopravně zatíženy. Tomu odpovídá i struktura stávající zástavby. 

Polouzavřené městské bloky na rušné Provazníkově ulici, řadové domy na ulici Mathonově a 

vysokopodlažní panelové domy obklopené zelení na ulici Bieblova. Na toto uspořádání jsem 

reagovala postupným formováním hmoty zástavby. Nejprve jsem ji rozdělila na 4 díly prodloužením 

ulic Břenkova, Babičkova a A. Staška. Dále jsem zprůchodnila území dvěma řezy vedoucími 

z uzlových bodů na ul. Mathonova a setkávajících se na významném nároží ulic Provazníkova a Tř. 

Gen. Píky. Řezem se uvolnily části hmot, které jsou věnovány prostranstvím, popř. ulici. Nakonec 

jsem pro budovu radnice oddělila část bloku a ponechala ji jako solitér v rámci prostoru. Výslednou 

matricí se stala zástavba kolem centrálního otevřeného prostoru - parku, jež je chráněn od rušných 

ulic. Zužuje se směrem k náměstí na nároží a je s ním přímo propojen. To se promítá i do výškové 

elevace obou veřejných prostor, která je totožná bez ohledu na jejich dopravní a pěší aktivitu. 

Podlažnost budov na ulicích Provazníkova a tř. Gen. Píky postupně vzrůstá směrem k jejich 

nároží, aniž by převýšila hladinu okolní zástavby. Výšková hladina nároží ulic se obtáčí i kolem 

centrálního prostranství a severovýchodním směrem postupně přechází v nízkou hladinu stávající 

zástavby řadových rodinných domů. Tato tektonika je pouze mírná a pohybuje se v celkovém 

rozmezí třech až pěti podlaží, byť různých konstrukčních výšek. 

 

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 

 Výslednou matrici vyplývající z urbanistického řešení jsem opsala do hmoty budovy tak, aby 

byla zachována uliční fronta na tř. Gen. Píky a zároveň byla podpořena výrazná diagonála v nově 

navrženém urbanismu. Hmota radnice tak vévodí celé struktuře a pomyslně ji ovládá.  

Bylo tak dosaženo souznění náplně budovy s její vnější formou. 

 Objekt na trojúhelníkovém půdoryse jsem snížila na úroveň 4 podlaží pro umocnění dojmu 

solitéru a následně rozevřela na jeho nejdelší straně směrem do náměstí tak, aby se veřejný prostor 

„vtáhl“ dovnitř budovy a bylo jej možné celý přehlédnout z předprostoru radnice. Budova se rozdělila 

na dvě části, nárožní reprezentativní a úřad. 

Nárožní hmotu jsem zapustila o půl podlaží pro umístění zasedacího sálu zastupitelstva MČ, který je 

možné přehledně sledovat z úrovně parteru. Došlo i ke zvýšení 4NP o půl podlaží pro umístění 

obřadní síně, která nabízí výhled na panorama města Brna. Hmota úřadu s vhodně orientovanou 

fasádou pro administrativní provoz zůstala nezměněna. Takovýmto řešením hmoty jsem docílila 

transparentnosti a přehledu o dění uvnitř budovy. 



 V další fázi jsem v obou hmotách v podlažích s kancelářemi vyčlenila prostor přimykající se 

k vnitřnímu atriu a sloužící horizontálním komunikacím. Ty propojují obě části budovy a obsluhují 

jednotlivé kanceláře. V horních podlažích jsou části horizontálních komunikací odřezávány, čímž se 

nabízí množství zajímavých průhledů. Atrium je v místě vstupu do budovy zapuštěno a vytváří tak 

prostor pro lávku uvnitř a závětří venku. Hlavní schodiště je umístěno přímo v atriu a slouží oběma 

částem budovy. Tímto řešením komunikací v budově jsem dosáhla zlepšení orientace v prostoru. 

 Provozně je budova rozčleněna na část reprezentativní, kde sídlí vedení radnice s výše 

zmíněným sálem zastupitelstva a obřadní síní, a část úřední se všemi odbory doplněnými o jednací 

místnosti a volná sezení. Oběma částem budovy slouží v atriu umístěné jádro s hygienickým a 

provozním zázemím. V 1NP jsou pak otevřené a uzavřené přepážky pro styk s občany, které však na 

rozdíl od kanceláří neslouží jako pevná pracovní místa. Samostatným vstupem v závětří hlavního 

vstupu do budovy se vchází do bistra, které se v teplých měsících rozrůstá o venkovní posezení. 

Uspořádání a kapacita odborů v části úřadu odpovídá aktuálním provozním potřebám. S ohledem na 

budoucí vývoj organizační struktury je možné části budovy úřadu pronajímat neziskovým 

organizacím, sdružením atd… Přehledným řešením provozu jsem docílila snadné orientace pro 

občany.  

V podzemním podlaží se nacházejí garáže přístupné rampou ze severní strany objektu. 

 

MATERIÁLOVÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 

 Vzhledem k tomu, že radnice by měla jít příkladem, zvolila jsem pro nadzemní část budovy 

nosný systém „The Tall Wood“ od kanadského architekta Michaela Greena. Principem systému je 

maximální míra dřevěného materiálu v konstrukcích budovy. Právě totiž probíhá celosvětový trend 

rozvoje dřevěného stavění a architektury, který se odkazuje na ekologický aspekt dřevěných 

materiálů i jejich příznivé stavebně-fyzikální vlastnosti. Dalším benefitem je rychlost výstavby, TI 

parametry, přesnost výstavby, možnost prefabrikace, suchý proces výstavby a dokonce i dostatečná 

požární odolnost až REI 120. Přestože česká legislativa zatím nedovoluje stavět veřejné budovy ze 

dřeva a obecně posuzuje dřevěné materiály dle méně příznivých parametrů než je tomu v zahraničí, 

rozhodla jsem se „předběhnout dobu“. Ta již ukázala, jakým směrem se bude ubírat.  

Nosný systém tvoří masivní skelet z lepených lamelových sloupů a průvlaků. Sloupy 

čtvercového profilu 350x350mm jsou rozmístěny v rastru 6350x5350mm. Sloupy v diagonále jsou 

atypického profilu 500x1000mm. Průvlaky jsou obdélníkového profilu 300x500mm. Stropní 

konstrukce jsou ve dvou vrstvách vyskládané z CLT desek tl. 169mm a 99mm. Mezi deskami ze 

strany podlahy i stropu tak vzniká prostor pro umístění instalací. Konstrukce je prostorově ztužena 

několika jádry (únik. schodiště, výtah, hygienické zázemí) z vícevrstvých CLT desek opláštěných 

sádrovláknitými deskami ve dvou vrstvách.. Na stropní konstrukci jsou přikotveny nosné okenní 

sloupky z lepeného lamelového dřeva 200x100mm, které vynáší fasádu. Ta je tvořena hliníkovými 

okny či plnými panely vyplněnými tepelnou izolací a opláštěnými deskami z ohořelého modřínového 

dřeva, které jsou bezúdržbové. 

Střešní konstrukce je oproti stropní doplněna o vrstvu železobetonu tl. 75mm, která má mj. 

akumulační schopnost. Střecha je plochá s extenzivní zelení, v místě atria prosklená s podvěšeným 

stíněním a s možností odvětrání vnitřního prostoru. Podzemní podlaží tvoří bílá vana s kruhovými 

železobetonovými sloupy průměru 500mm na pilotách průměru 700mm a milánské stěny. 


