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Abstrakt 

Cílem diplomové práce je návrh radnice pro městskou část Brno- sever. Radnice je umístěna 

do nově navržené urbanistické struktury, která se nachází místo území kasáren v Černých 

Polích. Hlavním motem celé práce bylo vytvoření moderní radnice, která si na základu 

stabilních trvalých hodnot zachová svoji flexibilnost a otevřenost. Toho bylo dosaženo 

rozdělením funkcí na základní skupiny a jejich respektování v celém návrhu. 

Abstract 

The aim of this thesis is to design the town hall for the city part Brno-sever. City Hall is situated 

in a newly designed urban structure, located at the place of barracks in Cerna Pole. The main 

motto of the work was to create a modern town hall, which will sustain its flexibility and 

openness on the foundation for the enduring values. This was achieved by dividing the 

functions in the basic group and respect them throughout the proposal. 
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Průvodní zpráva  

 

Charakteristika území 

Kasárny v Černých Polích, zvolené v zadání práce jako místo pro radnici, se nacházejí na samé 

hranici katastrálního území Brna Sever. Zároveň jsou však díky nekompaktnímu tvaru území 

téměř v jeho geometrickém středu. Celý areál kasáren je v současné době obehnaný zdí a 

veřejnosti uzavřený. Podle dostupných informací jej armáda v současné době používá jen 

částečně a nemá v plánu svou působnost rozšiřovat. Nabízí se tak možnost s tímto územím 

pracovat nejen v akademické rovině. Příhodně pro to mluví i faktory pozitivně ovlivňující 

kvalitu této lokality, jako blízkost Mendelovy univerzity, sousedství se zelení Arboreta a poloha 

na terénní hraně nad celým Brnem. Lokalita má také výbornou dopravní obslužnost a to jak 

veřejnou tak individuální dopravou. Historicky vždy hrála v daném místě důležitou roli zeleň. 

V minulosti se ve zdejší úrodné černozemi pěstovaly zemědělské plodiny a nyní se ve zdejší 

zeleni kvalitně bydlí. 

 

Urbanistické řešení 

Urbanistickým řešením celé lokality jsem se snažil navázat na historicky silnou roli vegetace. 
Na strukturu okolí jsem navázal jak blokovou strukturou zástavby, tak její výškou. Celá oblast 
tak pracuje se dvěma úrovněmi města. Díky tomu mi vzniklo řešení, kde se na jednom místě 
setkává tradiční město, ve kterém se pracuje, nakupuje, kulturně žije a městsky bydlí. Město 
pevně definované ulicemi a náměstími, město s jasnou hranicí veřejného a soukromého. Na 
střechách tohoto města pak vzniká město druhé, město v zeleni střech, kde se bydlí volně a 
kde je spoustu slunce. Město o úroveň výš. 
 
Toto řešení je zároveň podpořeno faktem, že celé území bylo po dlouhou dobu schované za 
vysokou zdí a nemusí tak při svém otevření zcela nutně navazovat na své okolí, protože tomu 
tak ani nikdy nebylo. Mělo by ho ale respektovat a obohatit.  
 
Dalšími důležitými prvky které formují strukturu navrženého města je blízkost botanické 
zahrady/arboreta, které je rušnou komunikací skoro zcela odříznuté od případných 
návštěvníků a využití pásu zeleně který vytváří. Dalším impulsem je pak terénní zlom, na jehož 
hraně se prostor nachází a pak jistá charakterističnost celých Černých polí, které se svými 
předzahrádkami, domky, a spoustou soukromé zeleně mají jedinečného ducha.  



 
Všechny tyto věci jsem se snažil skloubit v celku, který je členěný nejen horizontálně i 
vertikálně. V celku, který se ony náměty snaží skloubit ve čtvrť, která nebude plná malých 
městských zelených ostrůvků, ale zato bude mít spoustu soukromých zahrad a veřejných 
parků. Čtvrť ve které se bude bydlet v přírodě a na sluníčku ale zároveň to bude pěšky kousek 
do práce či obchodu.  
 
Kompozičně spočívá základní řešení v prodloužení osy Krkoškovi ulice, která je následně 
zakončena náměstím. To se vyhlídkovou plošinou otvírá nad celé Brno. V části náměstí a 
blízkém okolí je navržena klidová část s omezenou dopravou upřednostňující pěší. Vůbec celá 
nová čtvrť je koncipována jako přívětivá pro pěší, cyklisty a veřejnou dopravu.  
 
Funkčně jsou budovy rozděleny spíše vertikálně než horizontálně. Vzniká tak živý městský 
parter s obchody, službami a prací, nad kterým se nachází patra administrativy a městského 
bydlení. Na střechách těchto úrovní se pak nachází další vrstva bodových věžových domů 
určených pro bydlení. Přeci jen ale v území menší horizontální členění je. Rušnější funkce jsou 
navržené směrem k ulici Provazníkova a generála Píky, aby částečné ulehčili vnitřku území a 
to tak mohlo být klidné a příjemné pro běžný život. 
 

Koncepční řešení 

Historicky  byla budova radnice vždy místem, kde se  moc stýkala s veřejností, vykonávala 
správu svěřeného území a prezentovala svou činnost okolí. Tyto tři hlavní funkce radnice 
během času nabíraly a ztrácely na důležitosti, ale v nějaké formě byli přítomné vždy. Většina 
dnešních českých radnic má poměr těchto funkcí značně nevyvážený.  Možná i proto jsou v 
současné době u nás radnice veřejností přijímány negativně. Radnice jako instituce je totiž 
vnímána jako demonstrace vládní moci, která dle veřejného mínění probíhá velmi 
netransparentně a příliš byrokraticky.  
 
Z výše uvedeného se domnívám, že by moderní radnice měla zase zpátky vrátit rovnováhu 

jednotlivých funkcí do správných mezí, že by se měla stát centrem společenského dění a zázemím pro 

celou spravovanou komunitu. V mém návrhu se snažím rovnováhy dosáhnout rozdělením funkcí 

na tři skupiny se specifickými požadavky na prostor a dispozice a vzájemně je vhodně propojit 

a umožnit tak budovy téměř nepřetržitě využívat. První skupina, stabilních věcí, symbolizuje 

historií ověřené hodnoty radnice a zajišťuje jim vhodný prostor, druhá skupina, variabilní, 

zajišťuje chod radnice, který je v krátkodobém i dlouhodobém hledisku velmi proměnlivý. 

Nakonec pak třetí část, veřejná, která oběma skupinami prostupuje a spojuje je nebo 

odděluje, jak vyžaduje situace. 



Jednotlivé části reprezentující hodnoty radnice se na venek snaží působit pevným dojmem. 

V místě kde jimi prochází těleso obsahující veřejné funkce se ale otevírají až na samotnou 

konstrukci a každému je tak jasné co se vevnitř odehrává. Stejně jako by to mělo být při 

fungování radnice. Variabilní část je pak řešena velkorozponovým systémem který umožňuje 

maximální variabilitu parteru a zároveň zajišťuje jednoduchou skladebnost kanceláří ve 

standartních modulových rozměrech. Stabilní část je řešena klasickou stěnovou konstrukcí a 

zachovává si tak reprezentativnější charakter. Prosklená spojovací část funguje jednak jako 

komunikační jádro radnice ale zároveň jako spojení mezi střešní úrovní a náměstím.  

 

Dispoziční a funkční řešení 

Celý objekt jak již jsem zmiňoval se skládá ze tří hlavních částí. Variabilní, Stabilní a Veřejné. 

Pod variabilní částí se nachází parkovaní řešené pomocí zakladače s dvěma autovýtahy. 

V parteru je tato část vybavena obchody, službami a restaurací. Další čtyři podlaží pak zabírají 

kanceláře a navazující provozy včetně jednacích místností a přepážek. Tyto prostory jsou 

přístupné z prostoru atria, které vzniká v místě prostupu části pro veřejnost. Ta pak pokračuje 

až do prosklené haly se schodištěm, kterým je připojena další část, ta stabilní. V té se 

nacházejí radniční funkce, které jsou téměř neměnné, protože by bez nich nebyla radnice 

radnicí. Jedná se o obřadní místnosti, sál sloužící pro zasedání zastupitelstva ale i na jiné 

akce, kancelář starosty a knihovna. 

 

Konstrukční řešení 

Pevná část 

Konstrukční systém objektu je stěnový podélný s jedním natočeným traktem. Založení 

objektu je navrženo formou železobetonové desky popřípadě pasů. Záleží na podrobném 

geologickém průzkumu. Svislé nosné konstrukce jsou zhotoveny jako železobetonové 

monolitické a vodorovné nosné konstrukce také.  

Variabilní část 

Konstrukční systém objektu sestává ze dvou nosných jader, na kterých jsou uložené 

velkorozponové nosníky (dva plnostěnné železobetonové a dva příhradové ocelové. 

Vodorovné nosné konstrukce jsou následně na tyto nosníky pomocí táhel zavěšeny. Kvůli 

ztužení celé konstrukce a zamezení deformaci nosníků jsou zavěšené vodorovné nosné 



konstrukce navržené jako železobetonové. Podzemní podlaží je pak zhotoveno jako 

standartní kombinovaný systém skeletu a stěn. Založení objektu je navrženo na 

železobetonové desce s pilotami pod nosnými jádry. 

Část pro veřejnost 

Obvodová konstrukce střední části je zhotovena jako lehký obvodový plášť se strukturálním 

zasklením. Ten je založen klasicky u paty a průběžně kotven do nosných stěn. Zastřešení části 

se odehrává na ocelových sloupech vynesených na nosných konstrukcích předchozích dvou 

částí a na nosném tubusu výtahu. Samotní nosná konstrukce střechy je navržena jako systém 

příhradových vaznic nebo prostorová příhradová deska. Záleží na podrobném posouzení 

statikem. 

Materiálové řešení 

Pro dosažení potřebného výrazu je vnější plášť stabilní a variabilní části navržen 

z režného zdiva hnědé barvy. Obvodový plášť části pro veřejnost je navržen jako lehký 

se strukturálním zasklením. Příčle, plná pole a rámy jsou navržené jako černé lesklé. 

Výrazem vnitřních materiálů, které se všechny nachází nebo jsou viditelné z části pro 

veřejnost, se snažím prezentovat otevřenost, čistotu a vzdušnost. I proto jsem zvolil 

kombinaci bílých nátěrů, skla a tmavě šedé podlahy. Hrana oddělení materiálových 

řešení leží přesně v místě styku s kvádrem části pro veřejnost. 

Okna jsou navržená z černého eloxovaného hliníku. 

Technologické řešení 

Technologické zařízení dvou hlavních částí je oddělené a mohou tak fungovat zcela 

nezávisle. Třetí komunikační část sloužící pro veřejnost je funkčně přičleněna ke 

stabilní části Stabilní část má v podzemí technickou místnost pro vzduchotechniku a 

vytápění. Variabilní část má stejné místnosti ve druhém podlaží. 
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