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ABSTRAKT

Radnica má pozývať, má zveľaďovať, jej činnosť má byť pre občanov 
transparentná. Jej fungovanie má byť prispôsobivé času, jej priestory majú 
byť jednoduché na orientáciu a malo by to byť miesto živé 24 hodín denne. 
Radnica by mala byť srdcom, miestom dôležitých udalostí, strážcom mesta, 
miestom ktoré budú mať ľudia radi. Má byť reprezentatívnou, dôstojnou, 
účelnou a priateľskou inštitúciou. K tomuto všetkému som sa snažila návrh 
smerovať. Radnica ako organizmus, ako tepna, srdce rozhodujúce s rozumom.

KĽÚČOVÉ SLOVÁ

radnica, Brno - stred, polyfunkčnosť, udržateľnosť, správna budova, ľuské 
merítko a dôstojnosť

ABSTRACT

The town hall should invite, increase, its activities should be 
transparent for citizens. Its function should be time-adaptable, its 
premises should be easy to navigate and it should be a place to live 24 
hours a day. The town hall should be the heart, the place of important 
events, the guardian of the city, the place that people will love. It 
should be a representative, dignified, efficient and friendly institution. 
I tried to direct the proposal to this all. The town hall as an organism, 
as an artery, the heart decisive wisely.

KEYWORDS

town hall, Brno - center, multifunctionality, sustainability, administrative 
building, light scale and dignity
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úvod do problematiky01

do problematiky
fungovania.

a stavebný
spolu 

ako pomocný materiál a príprava 
 návrhu novostavby radnice 



história radníc01

Pôvod správnych budov

Vznik stavebného druhu správnej 
budovy sa datuje ešte pred 
vynalezením písma. Ich rozvoj 

písomníctva a rozvojom 

Okrem miestností pre úradníkov
a skladovacích priestorov 

sály. 

charakteru.

V starovekom Ríme sa radnica 

od iných stavebných druhov málo. 

o polovicu

usporiadanou radou sedadiel. 
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Správa mesta prebiehala 
v stredoveku

správy a stavbe radníc 

s pridelením samosprávneho 

v slohovom

 obdobia. Hlavným  

a štítová. (

v renesancii.

a asymetrická
ctila obdobie gotiky.

sú dve
do námestia po šírke situovaná 
radnica so strednou
so štítovým

.

história radníc01



história radníc01

 a úspešne uchytili 

. Bolo však postavených 

v geometrickom štýle.

do architektúry 

 Brode od Pavla 
Janáka alebo novostavba radnice 

o funkcie

o školu

V oblasti administratívnych budov 

 štátoch amerických. 

prišli skoro o popularitu 

 kvalitatívny prevrat 
v riešení administratívnych budov. 

radníc, avšak najviac sa 
pre stavbu radníc vyznamenal 

a historizujúce slohy. Dochádza 

a súdnej

tak ostáva pre správu mesta.

10/ kombikancelária admin.   
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RADNICA BUDÚCNOSTI?
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Symbolom poriadku a zákona. 
Táto budova predstavuje istú 

situované na námestiach, 

i vystupujúcich
Sú centrom, dominantou 
priestoru, v ktorom boli 
postavené.

k ich

 starých kapitol 

v konštrukciách a technických 

a laikom. Návrh novostavby radnice
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administratívnych budov, 
tak i radníc

-
né.

vlastnosti budovy. Hodnotenie 

v hodnotení

a likvidáciu

 k ochrane a obnove diel. 

bude identifikácia koncepcií 

technických a materiálových 

usporiadania mestských úradov. 

všetkých priestorov.

výmeny konštrukcií 

Všetky budovy, nie len radnice,  

vstupy 

do centier

okolí.

stavieb.

postihnutých:

na chodníkoch
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radnica Brno - Komín

 

 

na primeraných proporciách 

a útulnosti

a priestor

 priestorov 

sa velmi domyselne premenila na 

a proto

slavnostní barevnou kombinací 
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republiky.

Juhomoravského kraja 
s postavením štatutárneho mesta.

a vysokých
a katastrálne

a starostom

v strede 
štatutárneho mesta Brna. Je tvorená 

a katastrálnymi 

a Svitavou.

Bystrc

Bohunice
Vinohrady

Slatina

mesto Brno02



v historickom

Petra a Pavla na kopci Petrov 

a predovšetkým

a inštitúcie

i obchodov

a planetárium

priestory pre novú radnicu 

 ako o miestach 
s geniom locci.

stanici

katedrála sv. Petra a Pavla na Petrove

1

2

mestká ubytovacia kancelária

mesto Brno02
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v priestoroch

a ktorá

v budove

 radnici sídli brniansky primátor a magistrát.

1

2

mesto Brno02
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svojou plochou 

na potrebné priestory, ktoré 
jednotlivé úrady potrebujú. 

vypracovaný plán na presun 

schopní pri návrhu novostavby 

ako napríklad

a  potrebných pracovných 
miest.

v historickom

a Veselá

poschodiach boli kancelárie 
 priestory a v troch 

Od konca roku 1929 bola budova 

vlastnil budovu štát.

Polívku

mesto Brno02



Palác Jalta je 
po kompletnej 
rekonštrukcii a plne 
v prevádzke.

kabaret a na prízemí 
 obchodná 

sú kancelárske 
priestory, ateliéry 
a škola.



nová mestská trieda

vybraná lokalita

mesto Brno02

a rovnako
do Paláca

by bola vhodná pre návrh 
novostavby. Brno ako mesto 

tu priemyselných

od centra mesta. Spolu 

 delí od centra 
a vytvára takpovediac 

na centrum

ako ideálne miesto pre vytvorenie 

na miesto

práve vhodnou lokalitou na 

tu našli

núti budúcich autorov návrhov 

adekvátny lokalite. Nová radnica 

administratívneho centra 
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PLOCHY OSTATNEJ MESTSKEJ ZELENE

PLOCHY PARKOV

-

-

CENTRÁLNEHO CHARAKTERU

KULTÚRA



1:8000
1:5000



02



02



02



02 plány rozvoja mesta

stavebná čiara - uzavrená  stavebná čiara - otvorená  stavebná čiara voľná

varianta č.1

varianta č.2

varianta č.3

Pozemky súkromných vlastníkov sa nachádzajú v tesnej blízkosti biznis 
centra Titanium a vďaka svojej polohe v exkluzívnej lokalite majú 
vysokú hodnotu. Možno tak reálne predokladať, že každý vlastník bude 
chcieť zo svojho kúsku pôdy dostať čo najviac. Obe budovy business 
centra Titanium majú výšku 27 m. Výšku 27 m držíme vo všetkých návrhoch 
budúceho investora, pretože nepochybne žiadny developer by nepostavil 
nižšiu budovu než je Titanium. Šírka oboch budov Titania je 25 m, čo sa 
pre nás aj stalo vodítkom vo variante číslo 1 a 2. Vo variante číslo 1 
nadväzujeme, ako šírkou, tak výškou na budovy Titania, zastavujeme 
takmer celý pozemok - čo to dá - vzhľadom na požiarne predpisy 
a uzatvárame tak pobytový priestor vnútrobloku medzi budovami Titania.
Ďalej potom pokračujeme blokom budovy širokým 15 m na ďaľšomm pozemku 
súkromného vlastníka. Varianta číslo 2 je obdobná, avšak neuzatvárame 
pobytový prostor mezi budovami Titania. Varianta číslo 3 je najmenej  
výhodná pre potenciálneho developera, šírky budov sú menšie,
šírka budovy 15m je však pozitívnejšia z hľadiska prirodzeného oslnenia
interiéru budovy a celý návrh je vzdušnejší,tiež by prinášal viac 
svetla do potenciálneho átria vytvoreného plánovaným návrhom 
po dostavaní blokov domov do tzv.špice pozemku. V našom návrhu počítame 
s variantou číslo 1 , čiže pre nás s najviac nepriaznivým scenárom.

Plocha určená k návrhu nášho
projektu sa skladá z 5-tich pozemkov. K návrhu novostavby radnice 
je možné využiť len 3 z nich, pretože ostatné parcely sú majetkom 
súkromného vlastníka a to je nutné rešpektovať aj v samotnom návrhu. 
Kedže dopredu netušíme, aký zámer bude mať budúci investor s okolitými 
parcelami, rozhodli sme sa navrhnúť tri možné scenáre, čo sa 
na vedlajších pozemkoch môže odohrať.

Dostavba okolitých pozemkov 
z pohľadu budúceho investora



stavebný program radnice02

Funkčne navrhnúť
a nadimenzovať priestory
radnice nie je
jednoduché. Ako vodítko
nám veľmi dobre poslúžil
návrh presunu súčasnej
radnice Brno - stred
do priestorov paláca Jalta.

Kapacita paláca Jalta by
po značných dispozičných zmenách
mohla pokryť priestorové nároky
radnice, avšak tento zásah by
bol veľmi náročný a ovplyvnil by
iné inštitúcie, ktoré v súčasnoti
budovu využívajú.
Stavebný program, ktorý bol
vypracovaný sme dôkladne
rozobrali na jednotlivé zložky
úradu a rozdelili sme potrebné
kapacity každej z týchto častí
na menšie celky. Tento postup
nám pomohol orientovať sa
v nárokoch radnice na vybavenie
a kapacitu jednotlivých odborov
a tiež ukázal, koľko pracovných
miest bude pravdepodobne radnica
potrebovať. Poďla tejto
štruktúry sme ďalej jednotlivé
odbory a úrady delili na priestory
kancelárii podľa počtu
zamestnancov a tiež obslužné
priestory, ktoré by k nim
patrili. Jednými z nich sú
napríklad zasadacie sály
či zázemie pre pracovníkov, ale
tiež aj spoločenské sály.
V nasledujúcich grafoch je
schematicky vyjadrený objem
a plocha jednotlivých častí
radnicea pre porovnanie priestrových
nárokov sme sa riadili presnými
plošnými mierami jednotlivých obdorov.

ODBOR INFORMATIKY

MATRIKA A ZVLÁŠTNA MATRIKA
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POROVNANIE PLÔCH FUNKCIÍ  

 615m2

551m2

804m2

470m2

470m2

155m2

493m2

158m2 

2450m2

sociálny a zdravotný 

zasadacie sály

kancelárie, odbory

priestory vedenia radnice

sály

obslužné priestory
a technické priestory

zázemie

archívy

matrika

 

12 126 M3

 

POROVNANIE PLÔCH FUNKCIÍ A OBJEMOV PRIESTOROV

 

 

 
 KANCELÁRIE ODBORY

 6166 M2 CELKOM PLOCHA RANICE

 4042 M2 RIEŠENÉ POZEMKY

 158 M2 ZASADACIE SÁLY

 493 M2 SOCIÁLNY A ZDRAVOTNÝ

 155 M2 PORADENSKÉ CENTRUM A POKLADŇA

 470 M2 MATRIKA

 470 M2 ARCHÍVY

 804 M2 ZÁZEMIE A TECHNICKÉ PRIESTORY

 551 M2 SÁLY

 615 M2 PRIESTORY VEDENIA RADNICE

 

18 468 M3 

2450 M2

OBJEM STAVEBNÉHO PROGRAMU 
RADNICE
PRI VÝŠKE PODLAŽIA 3 M   

POZEMOK
ÚRAD
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coworking a kaviareň

zázemie kaviarne

terasa

coworking

coworking

coworking

coworking

radničný hostel byt 3+kk byt 3+kk byt 4+kk

obchodný parter a kaviareň + 

skladovacie a technické priestory,

prepážky odborov

kancelárie
sociálneho úradu

stavebný úrad a správa 
nehnuteľností

správa nehnuteľností, majetkový 
úrad a bytový odbor

hala

detský 
oddiel

radničný hostel byt 3+kk byt 3+kk byt 4+kk

radničný hostel

strešná záhrada

byt 3+kk byt 3+kk byt 4+kk

knižnica a terasa

knižnica

knižnica

informatika, ekonomický odb.
a životné prostredie

právny odbor, školstvo a 
informatika

foyer a pokladňa

archívy

prepážky matrika
a podatelňa

kancelárie
a prepážky matriky

vedenie 

vedenie
a právny odbor 

sál

terasa
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aktuálna zástavba

navrhované plochy parkov

okolité spevnené plochy, chodníky

dopravné ťahy

významné plochy zelene

půdorys 2NP radnica a hala

 plánovaná zástavba

Malá Amerika

železničný most

Bogota

admin. centrum Titanium

Mestské lázne (Bohuslav Fuchs)

Pozemok, na ktorom by mala radnica stáť je terénne rovinná 
plocha „špice“ , ktorá bola kedysi zastavaným nárožím. Do rušnej 
križovatky na Nových sadoch sa týči hneď niekoľko parciel, 
ktorých charakter je rozdielny - každá z budov je postavená 
v inej dobe a v inom architektonickom štýle, taktiež slúžia 
rôznym účelom. Daný pozemok teda nebolo možné vnímať ako projekt 
„stavba na opustenej lúke“ ale ako súčasť tohoto rozmanitého 
celku, ktorého charakteristiky vstupujú do samotného návrhu už 
vo fázi konceptu. Najvýraznejším zásahom do návrhu bola nutnosť 
rešpektovať parceláciu lokality a možný zámer budúceho investora 
na susedných pozemkoch.
Okrem samotnej radnice som považovala za dôležité prispôsobiť 
tejto funkcií aj okolité plochy, ktoré majú na radnicu tesnú 
vizuálnu ale aj funkčnú náväznosť - nový park pred Malou 
Amerikou a park pri Mestských lázních. Kultúrny predpriestor 
tak významnej mestskej správnej inštitúcie je rovnako dôležitý, 
ako stavba samotná. Podrobnejšie sa mu budem venovať v 
nasledujúcich kapitolách.
Tak ako bolo dôležité vyriešiť verejné priestranstvá, tak boli 
dôležité aj cestné komunikácie. Popri parku „malá Amerika“ 
povedie dvojprúdová komunikácia a tým pádom sa pozemok radnice 
stáva obslúženým z troch strán, rovnako ako aj možná stavba 
budúceho investora.
Na mieste súčasnej Bogoty oproti radnici by mohla vzniknúť 
mestská tržnica, ktorá by bola prepojená s Malou Amerikou 
lávkou, ktorá momentálne slúži ako nevyužívaný železničný most. 
Spolu s radnicou, parkami a týmito miestami pre kultúrny život 
by oblasť nabrala nový a príťažlivý charakter a stala 
by sa bránou do plánovanej Južnej štvrte.
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architektonické riešenie03

A

budova A
- hlavná budova radnice
- 10 nadzemných a jedno podzemné

a rozdelenie jej
funkcií

archívy

kancelárie

vedenie 

vedenie
a právny odbor 

a navonok

a nemal
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z nich

do úradu

-
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B

budova B

budovy a rozdelenie jej 
funkcií 

parkovanie

kancelárie
hala

oddiel

     

     do parku

     





architektonické riešenie03

o hodinku

a pohodlný

a vizuálnym
a fádny
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Bývanie ako jedna 

nad 100m2
pre rodiny
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- 6 nadzemných a jedno podzemné

a rozdelenie
funkcií

zázemie kaviarne

je jednou

a dominuje
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Je priamo

 doba nie je 
obmedzovaná inou prevádzkou 

80 - 200 ml vody
20 ml mlieka

a príjemné

Ameriku





architektonické riešenie03

D

budova D tzv. “randica”
- budova trafostanice, ktorá sa

meetpoint a parkovanie

... znie to ako vtip,
ale nie je

randica

v Brne
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E

miesto E 

a park

parkovanie

stolovanie

altán

audiorium

tu posuvné
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F

budova F 

priestor, športovisko
a verejné wc

a parkom

dvor
sál

wc
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F

budova F 

priestor, športovisko
a verejné wc

a parkom

dvor
sál

wc
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pod stropom

 obklad stien a stropu. 

architektonické riešenie03

pod stropom

 obklad stien a stropu.





pôdorysy radnice03

V kapitole pôdorysov sa nachádzajú 
všetky pôdorysy objektov 
na vybranom

stránku projektu v podobe šraf 
a rozlíšení jednotlivých 
stavebných materiálov.  

za výkresmi názov miestnosti 
a výmeru jej plochy. Pôdorysy 
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5.66 12,8 m2

5.67 17,4 m2

5.68 20,7 m2

5. 21,7 m2

5.70 13,1 m2

5.71 9,2 m2

5.72 4,5 m2

5.49 16,0 m2

5.50 33,5 m2

5.56 3,3 m2

5.57 21,0 m2

5.55 25,9 m2

5.58 3,4 m2

5. 11,5 m2

5.60 12,4 m2

5.75 3,4 m2

5.61 4,3 m2

5.73 9,0 m2

5.74 22,8 m2

5.51 49,1 m2

5.52 10,5 m2

5.53 17,0 m2

5.54 47,0 m2

5.19

5.20

5.21

5.22

5.23

5.24

5.25

5.26

5.27

5.28

5.29

5.31

5.30

5.32

5.33

5.34

5.35

5.36

5.37

5.38

5.39

5.40

5.41

5.42

5.43

5.44

5.45

5.46

5.47

5.48

5.

5.

5.6

5.

5.6

5.6

5.6

5.69

5.7

5.7

5.7

5.49

5.5

5.5

5.5

5.5

5.59

5.

5.7

5.6

5.7

5.7

5.5

5.5

5.5

6.31

6.32

14,7 m2

4,8 m2

6.33 6,9 m2

6.34 85,5 m2

6.35

6.36

25,9 m2

3,3 m2



7.19 5,9 m2

7.27 42,5 m2

7.28 24,7 m2

7.29 61,0 m2

7.17 17,9 m2

7.18 20,0 m2

7.20 10,0 m2

7.21 14,0 m2

7.22 5,7 m2

7.23 14,0 m2

7.24 2,1 m2

7.25 11,8 m2

7.26 17,7 m2

7.14 20,8 m2

7.15 18,0 m2

7.16 16,7 m2

7.0

7.1

16,0 m2

20,2 m2

7.2 23,7 m2

7.3 16,7 m2

7.4 9,2 m2

7.5

7.6

10,9 m2

9,2 m2

7.7 9,2 m2

7.8 10,3 m2

7.9 12,2 m2

7.10 20,1 m2

7.11 20,0 m2

7.12 18 m2

7.13 23,6 m2

7.30 36,5 m2

04

6.37 18,4 m2

6.40 18,4 m2

6.41 31,0 m2

6.38 43,5 m2

6.39 38,9 m2

6.43 3,3 m2

6.42 25,9 m2

6.44 10,3 m2

6.45 7,3 m2

6.47 12,8 m2

6.48 39,5 m2

6.49 12,3 m2

6.53 5,7 m2

6.50 19,3 m2

6.51 20,7 m2

6.52 6,9 m2

6.62 6,9 m2

6.73 6,9 m2

6.46 2,8 m2

6.54 10,3 m2

6.55 7,3 m2

6.57 12,8 m2

6.58 39,5 m2

6.59 12,3 m2

6.63 5,7 m2

6.60 19,3 m2

6.61 20,7 m2

6.56 2,8 m2

6.64 10,3 m2

6.65 7,3 m2

6.67 12,8 m2

6.68 39,5 m2

6.69 12,3 m2

6.72 15,2 m2

5.70 24,4 m2

6.71 16,0 m2

6.66 2,8 m2

6.75 3,4 m2

6.76 4,6 m2

6.77 9,0 m2

6.78 50,5 m2

6.79 23,0 m2

6.80 14,2 m2

6.81 17,0 m2

6.82 11,0 m2

6.83 11,0 m2

6.87 10,0 m2

6.84 21,3 m2

6.85 20,1 m2

6.86 14,0 m2

6.90 30,6 m2

6.88 25,7 m2

6.89 59,5 m2

6.74 30,5 m2

7.31

7.32

25,9 m2

3,3 m2

7.33 18,4 m2

7.34 43,5 m2



8.6 5,9 m2

8.14 13,7 m2

8.7 10,0 m2

8.8 14,0 m2

8.9 5,7 m2

8.10 14,0 m2

8.11 2,1 m2

8.12 11,8 m2

8.13 17,7 m2

8.1

8.2

96,7 m2

29,6 m2

8.3 9,2 m2

8.4 251 m2

8.5 53,5 m2

8.15 36,5 m2

04

8.16

8.17

25,9 m2

3,3 m2

8.18 18,4 m2

8.21 18,4 m2

8.22 31,0 m2

8.19 43,5 m2

8.20 38,9 m2

8.24 3,3 m2

8.23 25,9 m2

8.25 10,3 m2

8.26 7,3 m2

8.28 12,8 m2

8.29 39,5 m2

8.30 12,3 m2

8.34 5,7 m2

8.31 19,3 m2

8.32 20,7 m2

8.33 6,9 m2

8.27 2,8 m2

7.36 18,4 m2

7.37 31,0 m2

7.35 38,9 m2

7.39 3,3 m2

7.38 25,9 m2

7.40 10,3 m2

7.41 7,3 m2

7.43 12,8 m2

7.44 39,5 m2

7.45 12,3 m2

7.49 5,7 m2

7.46 19,3 m2

7.47 20,7 m2

7.48 6,9 m2

7.58 6,9 m2

7.69 6,9 m2

7.42 2,8 m2

7.50 10,3 m2

7.51 7,3 m2

7.53 12,8 m2

7.54 39,5 m2

7.55 12,3 m2

7.59 5,7 m2

7.56 19,3 m2

7.57 20,7 m2

7.52 2,8 m2

7.60 10,3 m2

7.61 7,3 m2

7.63 12,8 m2

7.64 39,5 m2

7.65 12,3 m2

7.68 15,2 m2

7.66 24,4 m2

7.67 16,0 m2

7.62 2,8 m2

7.71 3,4 m2

7.72 4,6 m2

7.73 9,0 m2

7.74 50,5 m2

7.75 23,0 m2

7.76 14,2 m2

7.77 17,0 m2

7.78 11,0 m2

7.79 11,0 m2

7.83 10,0 m2

7.80 21,3 m2

7.81 20,1 m2

7.82 14,0 m2

7.86 30,6 m2

7.84 25,7 m2

7.85 59,5 m2

7.70 30,5 m2



10.9

5,9 m2

10.10

10,0 m2

10.11

14,0 m2

10.12

5,7 m2

10.13

14,0 m2

10.14

2,1 m2

11,8 m2

17,7 m2

9.6 5,9 m2

9.14 37,5 m2

9.7 10,0 m2

9.8 14,0 m2

9.9 5,7 m2

9.10 14,0 m2

9.11 2,1 m2

9.12 11,8 m2

9.13 17,7 m2

9.1

9.2

329,0 m2

23,5 m2

9.3 28,1 m2

9.4 10,9 m2

9.5

9.15 36,5 m2

9.16 65,5 m2

10.1

10.2

45,4 m2

9,2 m2

9,2 m2

10.3

10.4

10.5

37,5 m2

10.6

21,0 m2

10.7

65,5 m2

10.8

241,0 m2

04

8.43 6,9 m2

8.54 6,9 m2

8.35 10,3 m2

8.36 7,3 m2

8.38 12,8 m2

8.39 39,5 m2

8.40 12,3 m2

8.44 5,7 m2

8.41 19,3 m2

8.42 20,7 m2

8.37 2,8 m2

8.45 10,3 m2

8.46 7,3 m2

8.48 12,8 m2

8.49 39,5 m2

8.50 12,3 m2

8.53 15,2 m2

8.51 24,4 m2

8.52 16,0 m2

8.47 2,8 m2

8.56 3,4 m2

8.57 4,6 m2

8.58 9,0 m2

8.59 50,5 m2

8.60 23,0 m2

8.61 14,2 m2

8.62 17,0 m2

8.63 11,0 m2

8.64 11,0 m2

8.68 10,0 m2

8.65 21,3 m2

8.66 20,1 m2

8.67 14,0 m2

8.71 30,6 m2

8.69 25,7 m2

8.70 59,5 m2

8.55 30,5 m2

9.17

9.18

25,9 m2

3,3 m2

9.19 12,0 m2

9.20 7,5 m2

9.23 12,0 m2

9.24 7,5 m2

9.25 1012,0 m2

9.22 3,3 m2

9.21 25,9 m2

1947,0 m2

50,5 m2

43,3 m2

3,3 m2

26,9 m2

10,0 m2

7,8 m2

59,7 m2

19,2 m2

19,2 m2

7,8 m2

10,0 m2



-1.13

-1.14

26,9 m2

3,3 m2

komunikačné jadro 1

-1.15 49,5 m2technická miestnosť 3

-1.16 45,6 m2sklad kaviarne 1

-1.17 19,6 m2predsieň a vstup pre zamestnancov

-1.18 18,2 m2šatňa

-1.19 15,3 m2technická miestnosť 4

-1.20 3,1 m2šachta bezbariérového výťahu

-1.21 11,1 m2wc zamestnanci kaviarne

-1.22

-1.23

4,1 m2

22,1 m2

kúpelňa zamestnanci kaviarne

kominukačné jadro pre zamestnancov kaviarne

-1.24 19,2 m2technická miestnosť 5 - vzt kaviarne

-1.25 21,9 m2sklad nábytku

-1.26 49,3 m2sklad kaviarne 2

-1.27 40,9 m2sklad kaviarne 3

-1.28 88,2 m2výmenníková stanica prípojky teplovodu

-1.29 30,0 m2technická miestnosť radnica 1

-1.30 169,6 m2archív radnica 1

-1.31 54,5 m2archív radnica 2

-1.42 technická miestnosť radnica 2 - sek. okruh

-1.43 komunikačné jadro

-1.44 šachta bezbariérového výťahu

-1.45 miesnosť pre údržbu garáže

-1.32 55,2 m2archív radnica matrika

-1.33 21,5 m2chodba

-1.34 20,5 m2schodiskové jadro a sklad odpadu

-1.35 23,2 m2chodba 2 

-1.36 5,9 m2sklad upratovanie

-1.37 5,7 m2šachta bezbariérového výťahu

-1.38 9,2 m2

-1.39 9,4 m2strojovňa nákladného výťahu

-1.40 19,3 m2

16,2 m2

15,0 m2

29,6 m2

3,4 m2

5,4 m2

sklad bicyklov 1

-1.41 sklad bicyklov 2

šachta bezbariérového výťahu

tabuľky plôch04

šachta malého nákladného výťahu + jadro



rezy04
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03
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03

radnica tvár, som 
premýšlala naozaj dlho. 

sa v budove odohráva 
a napriek 

inštitúciu, mala by 

. Fasády 

viac ako univerzálna - 

aby zásadne zmenili ráz 

je stavba
sa a tým

 obalu, ktorý ju 

z posuvných

sa rozhodnete panely 

na výkrese? Pod ich 

z vizualizácie
, 

pre lepšiu predstavu 
na ktorú len 

01 02

03 04









pôdorysy spoločenskej haly03

2.1
2.2

231 m2
3,2 m2

ihrisko

1.1 3,2 m2
1.2 4,3 m2
1.3 5,0 m2
1.4 7,0 m2
1.5 7,0 m2
1.6 8,5 m2

-1.1 159,5 m2
-1.2 99,2 m2
-1.3 7,7 m2
-1.4 4,5 m2
-1.5 7,0 m2
-1.6 7,0 m2
-1.7 3,6 m2
-1.8 166,0 m2
-1.9 3,2 m2
-1.10 4,3 m2



0 1 2 5 10

-1.1

-1.2

-1.3-1.4

-1.5 -1.6

-1.7

-1.8

-1.10-1.9



0 1 2 5 10

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6



0 1 2 5 100 1 2 5 10

2.1

2.2



pôdorysy  garáže03



0 1 2 5 10



návrh interiéru a použité materiály03

Rendre a vizualizácie sú síce klamlivé, 
no dokážu vytvoriť aspoň čiastočnú predstavu o 
interiéri a jeho atmosfére. Rozhodla som sa 
vytvoriť tri vizualizácie, aby som Vám 
priblížila to, ako si predstavujem interiér 
v radnici. Na obrázku vedľa ide o návrh 
kancelárie pre 4 osoby.

dubové drevo

pohladový betón

antacitové rámy okien

pôdorysy a rezy kancelárie pre 1 a dve osoby a možné rozloženie nábytku

1500 750

450

0 1 3 6





pohľad na jedno z podlaží radnice - 
spoločesnký priestor s kuchynkou

pohľad na vstup a foyer

kuchynka inštalačne napojená k jadru 
ukrytá za posuvnou stenou

priehlad v chodbách skrz celú dispozíciu
radnice

čakacia alebo oddychová zóna

vretenové kovové schodisko

podlaha z hladeného betónu

skice a možné usporiadanie podlažia 04

vyosený vstup smerujúci k recepcii
je jednodnačným navigačným prvkom

prevýšený priestor umocňuje pôsobenie 
vretenového chodiska

pohľad do átria

stena jadra slúžiaca na umiestnenie 
indormačného systému

podlaha z hladeného betónu



príklad usporiadania vnútorného priestoru 
radnice - sleketový systém umožňuje rôzne 

varianty delenia kancelárii

4.NP

5.NP

pohľad na konzulačnú bunku

pohľad na schodisko

skice a možné usporiadanie podlažia 04



pohľad na vstup a foyer

návrh interiéru a použité materiály03

KANCELÁRIE
materiálovo a farebne 
jednoduchý interiér radnice 
pôsobí svetlo a vďaka 
skleneným priečkam 
nevyznikajú temné chodbové 
trakty

LÁVKA
budovu A s budovou B spájajú 
tri exteriérové lávky, 
ktorých zábradlie bude plné 
a z červeného ťahokovu - 
budú to tepny po ktorých 
ludú prúdiť ľudia z miesta 
na miesto

DRUHY PRIEČOK
murované priečky sa 
striedajú so sklenenými, 
kancelárie je možné vzájomne 
prepojiť či oddeliť 
a vytvoriť tak viac súkromia

POTREBUJEM BYŤ SÁM
v radnici sa striedajú 
samostatné, ale aj spoločné 
kancelárie pre viac osôb - 
práve tým sú určené malé 
bunky na súkromné hovory 
či styk s občanmi

SOCHA
jednoduchý interiér dá 
vyniknút vretenovému 
schodisku červenej farby, je 
viditeľné z kancelárii 
rovnako ako z chodieb 
a točitý pohyb po ňom 
predstavuje priehliadku 
radnice o 360-tich stupňoch

STREŠNÉ ZÁHRADY
skladba strechy na terasách 
je navrhnutá ako pochodzia 
strecha s terasovými 
fošnami, zeleň na nej bude 
rásť z vyvýšených záhonov 
aby sa výraz terasy mohol 
časom meniť

MÁM BYT, ALE MÁM AJ ZÁHRADKU
komunitná strešná záhrada 
budovy B patrí všetkým 
rezidentom rovnako - dá sa 
tu variť, grilovať, pestovať 
zeleninu či len relaxovať 
a užívať si výhľad 
na mesto, zároveň bude 
pohľadovo dominantná 
z vyšších budov v centre 
mesta

TRANSPARENTNÁ HALA
aby objekt haly nenarúšal 
park, je kladený dôraz 
na výber materiálov, ktoré 
by mali pôsobiť čo najviac 
transparentne - ihrisko je 
obalené kovovým pletivom 
a pôsobí akoby sa vznášalo 
na sklenenom podstavci 
spoločenského sálu



návrh interiéru a použité materiály03

IHRISKÁ
dobré športovisko nie je 
nikdy zlé - po práci môže 
byť fajn zahrať si basketbal 
či volejbal na radničnom 
ihrisku v korunách stromov 

SOM VIDIEŤ
parky a ihriská majú 
charakteristickú farebnosť - 
ružová betónová dlažba, 
ružový mlat a pogumované 
plochy ihriska v červenej 
farbe - ako kontrast 
k bielym fasádam radnice

OSTROVČEKY
tam, kde to skladba strechy 
nedovolí, sú vytovrené 
vyvýšené zelené ostrovčeky 
určené na založenie výsadby 
- tieto ostrovčeky narúšajú 
rovinný tvar parku a pôsobia 
hravo

SOM PRÍRODNÝ
park nie je len spevnená 
plocha ale aj sad - trávnaté 
plochy a chodníkové záhony 
s výsadbou trvalkami či 
rôznymi druhmi tráv poslúžia 
aj ako vsakovacia plocha, 
sme zároveň v meste ale aj 
v prírode, ktorú nájdeme na 
každom mieste na pozemku

ZMENY 
farby parku sa počas roka 
menia - od zelenej až 
po žltú, oranžovú a červenú 
- má to na svedomí hlavne 
výsadba javormi a stromami 
gynka, obľúbenými parkovými 
drevinami

ŽIVOT NA FASÁDE
posúvné fasádne panely 
zo zliatiny hliníka 
s perforáciou vytvárajú 
známu hru svetla a tieňa - 
na pavlači, v radnici a 
všade inde, kde sa panely 
nachádzajú, naviac, na 
fasádu sú situované 
verejnosti prístupné zóny 
radnice

HÝBEM SA
flexibilita je kľúčovým 
slovom - tomu odpovedá až 
verejný mobiliár, ktorý sa 
dá presúvať podľa potreby

pozn.: referenčné obrázky sú 
príkladmi realizácií, ktoré 
fungujú technicky, esteticky, ale 
aj sociálne - spoločnosť ich 
prijala za svoje a stali sa 
oblúbenými časťami mesta: to, aby 
sa človek cítil dobre vo verejnom 
priestore je rovnako dôležité ako 
to, že sa človek cíti dobre vo 
vnútri budovy - jedno bez druhého 
nemá zmysel, účelný priestor ktorý 
slúži je aj krásny a má svoj 
charakter, ideový aj materiálový



cieľ návrhu a udržateľnosť04

UDRŽATEĽNOSŤ

Môžem povedať, že pojem “udržateľnosť” bol tento semester 
skloňovaný za všetky spôsoby. Stal sa jednou z hlavných 
zásad návrhu radnice avšetkých jej ďalších funkcií. 
Udržateľnosť chápem v zmysle bezproblémového užívania 
a fungovania budovy po celú dobu jej konštrukčnej 
a morálnej schopnosti plniť svoju funkciu a tiež jej 
možné premeny v čase.

Práve tieto aspekty som sa snažila docieliť vhodným 
výberom a usporiadaním konštrukčného systému a najmä 
vytvorením fuknčných celkov, ktoré fungujú nezávisle 
na tom druhom. Nevieme aký osud radnice a úradnícke 
činnosti v nadližších desaťročiach čaká - možno sa 
funkcie zredukujú do virtuálne reality, alebo práve 
naopak.
Systém budoby umožňuje rozšírenie ako radnice, tak opačne 
- funkcie bývania, komercie, administratívnej činnosti 
firiem a podobne.

Hoc je výstavba nákladná a náročná, trvácnosť 
a návratnosť investície vďaka premiešaniu funkcií môže 
pokryť nemalú čiastku z investovaných nákladov a budova 
bude účelne slúžiť mestu po celú jej životnosť.
Zároveň si myslím, že výrazná výška investície je 
adekvátna kvalite materiálov, bohatosti funkcií, konceptu 
ktorý ctí myšlienku udržateľnosti a výrazu budovy, ktorá 
bude reprezentačným symbolom mesta Brna.

Budovy taktiež spĺňajú moderné kritériá hodpodárenia 
s energiami, dažďovou vodou a ich strechy sú navrhnuté 
ako terasy so zelenými záhonmi alebo ako extenzívne 
zelené strechy. Technické zázemie objektu mu umožňuje 
použitie a umiestnenie moderných technológii.

ARCHITEKTONICKÉ A IDEOVÉ RIEŠENIE

Projekt nerieši len samotnú novostavbu radnice, ale mieša 
v sebe viacero funkcií. Hoc prevládajú kancelárske, 
spoločenské a archívne plochy radnice, nájdeme tu aj 
coworking, kaviareň, detský oddiel, komerciu, parkovanie 
a bývanie. Objekt je navrhnutý ako tri samostatné celky - 
dve veže a budova uzatvárajúca blok. Budovy vyrastajú 
z platformy, ktorá slúži niekoľkým fukciám ako kaviareň, 
komercia a parkovanie.

K radnici prináleží aj verejná podzemná trojpodlažná 
garáž pod parkom Malej Ameriky a tiež spoločenská hala 
pri Mestských lázních od Bohuslava Fuchse. Ako bolo 
v predošlých kapitolách spomínané, objekty tvoria jeden 
celok previazaný ideovo - kompozične - technicky 
a účelovo, a nadväzujú a charakter mestskej zástavby 
a na kontext okolia, hoc sú výrazné svojim objemom. 
Nebolo hlavným cieľom vytvoriť monumentálny objekt 
a konkurovať iným mestským dominantám, ale výškou 
a hmotou vytvoriť dôstojnú budovu správy mestskej časti 
Brno - stred. Budovy sú navrhnuté ako jednoduché 
kompaktné tvary, ktoré sú ale bohaté účelom, materialitou 
a flexibilitou.

Radnica má pozývať, má zveľaďovať, jej činnosť má byť 
pre občanov transparentná. Jej fungovanie má byť 
spispôsobivé času, jej priestory majú byť jednoduché 
na orientáciu a malo by to byť miesto živé 24 hodín 
denne. Radnica by mala byť srdcom, miestom dôležitých 
udalostí, strážcom mesta, miestom ktoré budú mať ľudia 
radi. Má byť reprezentatívnou, dôstojnou, účelnou 
a priateľskou inštitúciou. K tomuto všetkému som sa 
snažila návrh smerovať. Radnica ako organizmus, 
ako tepna, srdce rozhodujúce s rozumom.
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RADNICA
Charakter budovy pripomína vež - 
ide o najvyšší objekt na pozemku 
čnejúci nad mesto, nie však tak, 
aby zatienil ostatné mestské 
dominanty
hlavným prvkom interiéru sa stalo 
vretenové schodisko s kruhovým 
pôdorysom priemeru až 4,5m - nosnú 
konštrukciu tvorí ocelová pásovina 
v podobe zábradlia z vonkajšej 
strany schodiskového ramena, ako aj 
zo strany schodiskového zrkadla. 
Ocelové pásy sú pomocou hlavnej 
podesty podlažia kotvené do 
naväzujúceho prievlaku stĺpového 
poľa.

KNIŽNICA
Knižnicu nájdeme v posledných troch 
podlažiach radničnej veže - tu sa 
pozícia vretenového schodiska mení 
a dostáva sa do stredu dispozície 
otvoreného priestoru knižnice.
Knižnica je zároveň miestom 
z ktorého sú prístupné strešné 
terasy.

KOMERCIA
Priestory komercie sú navrhnuté ako 
tri jednotky s vlastným vstupom, 
skladmi a parkovaním 
pre zamestancov v rovnakej výškovej 
úrovni 1.NP. Jednotlivé priestory 
a sklady sú takmer totožné svojou 
rozlohou. Zo strany ulice sú 
zasklené veľkoformátovým fixným 
zasklením s bezpečnostným tvrdeným 
sklom.

BÝVANIE
V posledných troch podlažiach 
Lkovej budovy nájdeme byty dvoch 
druhov dispozíc. Ich rozmiestnenie 
nenarúša skeletovú konštrukciu  - 
práve tá je v mieste prievlakov 
doplnená o medzibytové priečky 
a tiež o konštrukciu pavlače. 
Bývanie je komfortným pre rodiny 
s deťmi.

HOSTEL
Hostel patriaci radnici dopĺňa tri 
bytové podlažia. Každé podlažie má 
kapacitu 10 osôb a je navrhnuté 
ako zdieľané dočasné bývanie - 
jednotlivé izby o rôznej kapacite 
majú spoločné sociálne zázemie, 
kuchyňu a spoločenskú miestnosť. 
Hostel je tiež prepojený 
s pavlačou. Hlavným vstupom je ale 
schodiskové jadro na konci budovy.

SPOLOČENSKÉ CENTRUM
V radnici by mal byť tiež 
spoločenský sál, kde sa môžu konať 
obrady, konferencie a iné 
podujatia. V mňa v radnici ho tak 
celkom nenájdete - nachádza sa 
oproti v parku - doslova v koreňoch 
a korunách stromov - má jedno 
podzemné a dve nadzemné podlažia, 
ktoré ale vzhľadom splývajú 
s výsadbou parku.

RANDICA
Malá trafostanica na pozemku ostala 
zachovaná, jej konštrukcia sa 
nemení, dostáva však nový vzhľad 
v podobe opláštenia, ktoré tvoria 
otočné panely s drážkami 
na zamykanie bicyklov a tiež slúžia 
ako výstavná plocha.

DETSKÝ ODDIEL
Vstup do detského oddielu je 
situovaný do novovzniknutej ulice 
a parku pri Malej Amerike. Táto 
funkcia vznikla ako doplnok 
k úradu, môžu ju využiť rovnako 
zamestnanci ako návštevníci. Oddiel 
je dvojpodlažný, na každom podlaží 
je sociálne zariadenie a šatňa 
a podlažia sú prepojené 
jednoranennými schodiskami vo forme 
“labyrintu” pripomínajúcom detskú 
preliezačku - je však dimenzované 
ako pomocné schodisko prístupné 
rovnako aj dospelým.

PARKOVANIE
Hoc má radnica parkovanie 
v podzemí, pre spádové územie Brno 
stred to nestačí. Parkovanie 
pod radnicou v je určené 
rezidentom, zamestnancom 
a nájomníkom komerčných priestorov 
a obsluhujú ho dva prejazdné 
výťahy. Doplnkové verejné 
parkovanie sa nachádza pod parkom 
Malej Ameriky. Je trojpodlažné 
a prístupné nonstop. S kapacitou 
252 miest doplní vypočítanú potrebu 
parkovacích stáni vzhľadom 
na návštevnosť radnice. 

KAVIAREŇ
Kaviareň nájdeme v prízemnom 
podlaží, konkrétne prístupnú 
z ulice Nové sady ale rovbako aj 
od Malej Ameriky. Je jednopodlažná 
a v podzemní sa nachádza jej 
veškeré zázemie, rovnako 
aj parkovanie a služobný vstup 
pre zamestnancov. Strechu kaviarne 
tvorí pochodzia terasa, ktorá 
sprístupňuje zelený vnútroblok. 
Skladba strechy je navrhnutá tak, 
aby tejto záťaži odolávala, preto 
má celá stropná konštrukcia parteru 
rôznu svetlú výšku jednotlivých 
miestností. 
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FASÁDA

Fasáda radnice je jej tvárou. Na tejto tvári 
vidno, čo sa odohráva vo vnútri, vďaka možnosti 
fasádou pohybovať. Všetky objekty vizálne 
prepájajú posuvné fasádne panely z hliníku 
ošetreného práškovou bielou farbou- je ľahký a 
nekoroduje - navyše panely majú krúžkovú 
perforáciou troch rozličných polomerov. (viď. 
detail fasády). Tieto otvory vytvárajú hru svetla 
a tieňa a vo večerných hodinách prepúšťajú svetlo 
z interiéru do exteriéru, cez deň poslúžia ako 
tienenie, spolu s vnútornými žalúziami, pre 
maximálny komfort svetelných podmienok v 
interiéri. Posuv panelov do rozličných strán mení 
vzhľad budovy každý deň a robí jednoduchý tvar 
budovy zaujímavejším a mierne členitým. Jedinou 
budovou, na ktorej sa fasáda hýbe formou harmoniky 
je radničná veža, na zvyšku budov sa panely 
posúvajú v koľajničke do strán.
Pre predstavu som vybrala ukážky fasád stavby 
študentského domu od ateliéru bevk perović.

detail kotvenia fasády v 3.NP
1:20

technické riešenie a materiály04
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Brněnské komunikace a.s., 2025 m2

České dráhy, a.s.,   958 m2

JRA Property, a.s.,   1726 m2

Statutární město Brno,  194 m2

Havlík Tomáš JUDr.,
Stančev Petr Ing.arch.,  89 m2

PROPERITY NS sever s.r.o., 1672 m2

Česká republika,   186 m2

Malá Amerika, a.s.,   1152 m2

Využitelné parcely   4032 m2

POZEMOK

Parcela sa nachádza v katastrálnom 
území Staré Brno a jej majetkové 
pomery sú znázornené v grafe. 
Na stavbu radnice je využívaná časť 
orámovaná červenou, ide teda o majetky 
brnenských komunikácii, mesta 
a Českých dráh.
Pozemok má rovinný charakter a môžeme 
ho považovať za jeden z mestských 
brownfieldow, vďaka jeho chakakteru 
zástavby a jeho využitia. V predošlých 
kapitolách bol spomínaný územný plán 
a vypracovaná územná štúdia, ktoré 
určujú charakter, výšku, a účel 
zástavby.
Okrem vyznačeného pozemku využívame aj 
predpriestor Malej Ameriky 
na založenie podzemnej garáže 
a priestoru pre zeleň a kultúru 
nad garážou.

CHAKARTER MIESTA

- Nové Sady, Staré Brno
49°11'20.3"N 16°36'29.4"E

- miesto so silnou väzbou na mestské 
centrum, pozemok je priamým susedom 
mestkých architektonických dominánt 
a chránených objektov
(Malá Amerika, Mestské lázne)

V rámci návrhu radnice sa bolo treba 
vysporiadať s majetkovými pomermi 
na okolitých pozemkoch a tiež 
s priľahlou zástavbou, ktorej 
najväčším objektom je administratívne 
centrum Titanium, ktoré z veľkej časti 
ovplyvnilo následné doplnenie bloku 
a šírky jednotlivých objektov. V 
súčasnoti je miesto využívané najmä 
ako sklady a parkovacie plochy.
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INFRAŠTRUKTÚRA

Miesto, na ktorom bude radnica stáť 
je výborne dopravne napojiteľné 
a obslúžené mestskou dopravou, 
rovnako aj pre peších. Je v tesnej 
náväznosti na centrum mesta 
a dochádzkou teda menej ako 10 minút 
z hlavného námestia. Objekt lemuje 
ulica Nové Sady, Hybešova a Úzka, 
ktoré sú významnými mestskými ťahmi.
Vzajd do parkovania pod radnicou je 
určený rezidentom a zamestnancom 
radnice a je situovaný do ulice Nové 
sady, zatiaľ co vjazd do verejného 
parkovania nájdeme prístupný z ulice 
Úzka. Rampy do garáže sú jednosmerné 
a tým pádom je výjazd situovaný 
do novovzniknutej obojsmernej 
komunikácie vedúcej popri radnici 
zo strany Malej Ameriky. Táto cesta 
bude vedená ako komunikácia 
so zníženou rýchlosťou jazdy 
a materiálovo prispôsobená priľahlému 
parku. Cestu lemuje alej. S miestom 
susedí cyklotrasa ktorej smer 
je viditeľný v kapitole analýzy - 
analýza dopravy.
Pred Malou Amerikou je ponechaná 
spevnená plocha s minimálnou šírkou 
3 metre v mieste vjazdu do garáže, 
ktorá sa potom rozširuje a slúži ako 
bezpečný príležitostný vjazd 
za účelom zásobovania či vzajdu 
vozidiel hasičov či iných jednotiek. 
Je to komunikácia typu D.

ZALOŽENIE STAVBY

Miestne geologické pomery nám žiaľ 
nie sú známe, návrh základov sa teda 
odvíjal z predpokladov, zo zistených 
faktov o záplavovom území a objemu 
stavby. Celý pozemok, ako už bolo 
spomenuté je v záplavovom území, tiež 
bude veľmi hmotný a teda náročný na 
prenesenie všetkých vzniknutých síl, 
zaťažení a samotnej hmotnosti stavby 
ako stáleho zaťaženia do zeminy. 
Budova má jedno podzemné podlažie 
v podobe bielej vane z 
hydroizolačného betónu hrúbky 600 mm  

DILATAČNÉ CELKY A NOSNÝ SYSTÉM

Budovy sú navrhnuté ako 
železobetónové skelety kombinujúce 
priečny a pozdĺžny rámový systém. 
Vertikálne konštrukcie sú tvorené 
železobetónovými stĺpmi rozmerov 500 
x 500 mm a na fasáde s pomocnými 
železobetónovými stĺpikmi 250 x 500 
mm. Horozintálne konštrukcie tvoria 
železobetónové dosky po obvode 
stužené železobetónovými vencami 
hrúbky 500 a výšky 700 mm, vnútorné 
polia sú previazané prievlakmi hrúbky 
500 a výšky 450 mm konštrukčne 
previazané spojite so stropnou 
doskou. Celou výškou budov 
prechádzajú železobetónové jadrá ako 
hlavné komunikačné prvky, ktoré 
obsahujú aj inštajačné šachty. Ich 
poloha čiastočne nahrádza niekoľko 
stĺpov a zabezpečuje tuhosť celej 
konštrukcie. Vo vyšších podlažiach 
v mieste knižnice a bytov je systém 
doplnený a nosné steny, akustické 
medzibytové priečky a obvodové bytové 
steny ohraničujúce pavlač (viď. 
rez1). Zastrešenie je navrhnuté ako 
intenzívne využívané ploché strechy  
- terasy, ktorých skladba odpovedá  

HOSPODÁRENIE S DAŽĎOVOU VODOU

Spevnené plochy tvoria viac ako 80% 
pozemku. Plocha striech je tak isto 
veľmi veľká a zelené átrium skrývy 
pod vrstvou zeminy garáž - množstvo 
vody, ktoré tu za rok naprší tento 
pozemok nebude schopný obsiahnuť 
vsakom. Kedže Brno sa nachádza 
v oblasti s ročným úhrnom zrážok 531 
mm.
Na pozemku ktorý je nezastavaný, 
a teda jeho hĺbka je dostatočná, sú 
navrhnuté retenčné nádrže na 
zachytávanie a následné spätné 
využívanie dažďovej vody, 
s prislúchajúcim objemom. Toto 
riešenie sa javí postačujúce pre 
budovy tvaru L a odvodnenie strechy 
garáže pod terénom zeleného 
vnútrobloku. Pre objekt coworkingu 
a radnice je uvažované s návrhom 
retenčných a vsakovacích zariadení 

(viď. detail) a založená 
na podkladnom betóne vyrovnávajúcom 
stavebnú jamu. Pod bielou vaňou sa 
v mieste obvodových stien a tým pádom 
aj stĺpov nachádzajú vŕtané piloty 
do hĺbky únosného podložia. 
Jednotlivé sladby sú popísané 
v detailnom reze fasádou.
V podzemnom podlaží sa nachádzajú 
veškeré technické priestory - 
technické miestnosti jednotlivých 
úsekov, výmenníková stanica, 
miestnosť strojovne vzduchotechniky 
menšej z veží, skladovacie priestory 
bytov, zázemie kaviarne, parkovanie 
a archívy radnice. Tie sú navrhnuté 
bez akéhokolvek prístupu z 
extreriéru, jediný prístup tvorí 
schodisko a výťah z radničnej veže 
a jednotlivé miestnosti archívu sú 
požiarne a hydroizolačne chránené.

účelu (viď. rez 1:50). Strechy, ktoré 
sú verejnosti neprístupné sú 
navrhnuté ako ploché strechy 
extenzívnej zelene a využité na
umiestnenie vývodov a strojovien 
vzduchotektniky.
Dilatačné celky tvoria veže samotné, 
najzložitejším objektom z hľadiska 
dilatácie je Lkový blok. Tu nájdeme 
tri dilatačné celky tvorené zloženým 
doskovými poliami, ktorých schéma je 
zakreslená pri celkovej axonometrii 
nosného systému. 
Vnútorné priestory sú delené 
nenosnými murovanými alebo 
sádrokartonovými priečkami. ktoré 
umožňujú interiér premeniť podľa 
potreby. V celom objekte je navrhnutá 
dostatočná svetlá výška (2700 mm) 
a podstropný podhľad výšku 500 mm 
na vedenie potrebných technických 
inštalácii vrátane vzduchotechniky. 
Podlahy v administratíve sú navrhnuté 
ako dutinové s priestorom vedení 
inštalácií. K popisu inžinierskych 
sietí sa dostaneme o pár odstavcov 
nižšie.
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TEPELNÁ TECHNIKA A OSVETLENIE, HLUK

Celková koncepcia objektu vychádza 
z predpokladu minimalizovania 
tepelných strát objektu. Stavebné 
konštrukcie sú navrhnuté tak, aby 
plne zodpovedali tepelno technickým 
požiadavkám. Všetky konštrukcie 
dosahujú z hľadiska súčiniteľa 
prestupu tepla hodnoty lepšie ako 
odporúčané. Rovnako konštrukcie sú 
navrhnuté tak, aby nedochádzalo 
k riziku povrchovej kondenzácie či 
kondenzácie v konštrukcii, ktorá by 
mohla ohroziť jej funkciu alebo 
životnosť. Obálka budovy je zateplená 
minerálnou vlnou, v konštrukciách 
podlahy a stropov je použitý 
expandovaný polystyrén. Extrudovaný 
polystyrén je použitý v mieste 
napojenia obálky na terén a zeminu 
a je vytiahnutý 400 mm nad terén, 
tiež sa nachádza na strešných 
konštrukciách napojených na terén.  
V miestach stĺpov pavlače, kde 
interiérová konštrukcia prechádza 
do exteriérovej, bolo dôležité 
zachovať jednotný vzhľad otvorov 
na fasáde, čo by sa obalením stĺpov 
do telepnje izolácie negatívne 
ovplivnilo. Preto je konštrukcia 
pavlače upravená nasledovne: 
pôdorysný rozmer stĺpov pavlačí je 
upravený na 400 x 400 mm a na hrúbku 
500 mm je doplnený izoláciou PIR - 
izolácia s veľmi veľkým tepelným 
odporom pri minimálnej hrúbke.

Fasádne panely z hliníku sú kotvené 
pomocou iso nosníkov na prerušenie 
tepelného mostu a sú opatrené zátkou 
z tepelnej izolácie z penového skla, 
vhodnej na obvodové namáhané 
konštrukcie. 
 
Dostatočné osvetlenie a svetelná 
pohoda je zabezpečená okennými 
 

otvormi od konštrukcie podlahy až 
po konštrukciu prievlaku po obvode - 
právena odvod budov sú situované 
kancelárske priestory. Možnosť 
vytvoriť si individuálne svetelné 
podmienky zabezpečujú posuvné či 
harmonikové fasádne hliníkové panely 
s perforáciou (viď. detail fasády) 
a tiež vnútorné žalúzie.

Proti hluku z vonka sú budovy 
chránené obalovými konštrukciami, 
ktoré sú hmotné, teda zaisťujú vhodný 
útlm, okná sú navrhnuté tepelno 
aj zvukovo izolačné. 

v priľahlom parku Malej Ameriky, 
v mieste kde sa nenachádza garáž. 
Zelené miesta v parku tiež prirodzene 
poslúžia ako vsakovacie plochy.

TECHNICKÉ VYBAVENIE

Budovy by mali vytvárať zdravé 
vnútorné prostredie, mali by byť 
chránené pred účinkami prostredia 
a navrhnuté tak, aby svojim 
technickým vybavením slúžili počas 
celej životnosti konštrukcie. Celý 
objekt je pretkaný inštalačnými 
šachtami, umiestnenými v jadrách 
s centrálnych polohách v dispozícii 
a napojených na technické miestnosti 
v podzemnom podlaží. V šachtách sú 
vedené inštalácie elektriny, plynu, 
vody, teplej vykurovacej vody 
a vzduchotekniky.

Objekt je zásobovaný teplom centrálne 
z prípojky mestského v špici pozemku 
v blízkosti trafostanice. Prípojka je 
vedená do miestnosti v 1.PP (viď. 
pôdorys 1.PP), kde sa nachádza 
ústredná výmenníková stanica 
s tepelným čerpadlom a zásobníkmi 
teplej úžitkovej vody. Tejto primárny 
okruh je napojený na sekundárne 
okruhy - technická miestnosť zvlášt 
pre každú z budov, na ktorú sú 
napojené vyššie spomínané inštalačné 
jadrá - sekundárny okruh. Okruhy sú 
prepojené podlahovým krytým kanálom 
v podzemnom podlaží. Bytové jednotky 
majú každá svoj malý bytový výmenník, 
ktorého výhoda je stanovenie presného 
odberu energie už v primárnom okruhu. 
V bytoch sa nachádza vykurovanie 

podlahové doplnené o riadiátory, 
zatiaľ čo v radnici je kvoli značným 
preskleneným plochám navrhnuté 
vykurovanie podokennými konvektormi.
Fancoil jednotky môžu byť lokálne 
doplnené o stenové vykurovanie, 
prípadne chladenie zabudované 
v priečkach kancelárií. 

Kancelárske podlahy sú navrhnuté 
dutinové na vedenie inštalácii 
vykurovacieho média a elektriny, 
podlaha je ľahko rozoberateľná vďala 
roštu a podlahovým dielcom.

V neposlednom rade: v zdravom tele 
zdravý duch, v zdravej budove zdravý 
vzduch. Vzduchotechnické jednotky, 
výmenníkové stanice na strechách 
a vedenie v jednotlivých podlažiach 
je vzájomne previazané v inštalačných 
šachtách a znížené prievlaky 
vnútorných stĺpových polí kryté 
podhľadom umožnujú vedenie 
vzduchotechniky do všetkých 
miestností bez potreby priestupu 
nosnými konštrukciami.Inštalované sú 
aj zariadenia na filtráciu a úpravu 
vzduhu a je využívané odpadné teplo 
znehodnoteného vzduchu vďaka 
výmenníkom. Odvod vzduchu je 
pre správne fungovanie a vytvorenie 
zdravého vnútorného prostredia 
zabezpečený podtlakom. Všetky časti 
vzduchotechniky sú izolované tak, aby 
svojou hlučkou prevádzkou nenarúšali 
chod úradu a život v bytoch.

Pôdorysné schématá znázorňujú možné 
rozmiestenie prívodov a odvodov 
čerstvého a znehodnoteného vzduchu.



schéma rozvodov vzduchotechniky04

verejná garáž:
strojovne a rekuperačné stanice spolu 
s filtračnými zariadeniami sú 
umiestnené v najnižšom podlaží garáže 
pod rampami - z nich sú vedené 
prívody a odvody vzduchu cez 
inštalačné šachty v komunikačnom 
jadre a sú vyústené nad strechy 
jadier, odkiaľ je privádzaný čerstvý 
vzduch

odvod znehodnoteného vzduchu

prívod čerstvého upraveného vzduchu

inštalačné jadro

strojovňa

strojovňa

inštalačné jadro

nosný systém radnice a v ňom 
schematicky naznačení vedenia prívodu 
a odvodu vzduchu, ktoré ústia 
do dvoch samostatných inštalačných 
jadier a ich hlavné vetvy vedú 
chodbovými priestormi pozdĺžne 
naprieč objektom - dostatočným 
rozvetvením sa zabezpečia pohodové 
podmienky v každej kancelárii, ale 
aj v spoločenských priestoroch
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bilančné údaje o stavbe:

ODHAD INVESTIČNÝCH NÁKLADOV

Obor pozemné stavby: 801 - Budovy občianskej výstavby
Skupina objektov: 801.6 Budovy pre riadenie, správu a 
administratívu
Konstrukčne materiálová charakteristika: zvislá nosná 
konštrukcie monolitická betónová skeletová
Jednotková cena podľa stavebných štandardov (RTS): 
8265 Kč/m³

Pozemok a ďalšie vedlajšie investičné náklady
Percento zastavanosti: 84%
Jednotková cena za m²: 2500 Kč/m²

ODHAD CENY STAVBY:  323 339 000 Kč

Obor pozemné stavby: 801 - Budovy občianskej výstavby
Skupina objektov: 801.6 Budovy pre vedu, kultúru a 
osvetu
Konstrukčne materiálová charakteristika: zvislá nosná 
konštrukcie monolitická betónová plošná
Jednotková cena podľa stavebných štandardov (RTS): 
13210 Kč/m³

Pozemok a ďalšie vedlajšie investičné náklady
Percento zastavanosti: 22%
Jednotková cena za m²: 1300 Kč/m²

ODHAD CENY STAVBY:   54 859 000 Kč

Obor pozemné stavby: 801 - Budovy pre výrobu a služby
Skupina objektov: 801.6 Budovy pre garážovanie
Konstrukčne materiálová charakteristika: zvislá nosná 
konštrukcie monolitická betónová skeletová
Jednotková cena podľa stavebných štandardov (RTS): 
7150 Kč/m³

Pozemok a ďalšie vedlajšie investičné náklady
Percento zastavanosti: 49%
Jednotková cena za m²: 1700 Kč/m²

ODHAD CENY STAVBY:    243 194 000 Kč

RADNICA
veľkosť pozemku:      4042 m2    
celková zastavná plocha stavby:   3405,4 m2
celkový obstavaný priestor:    38 929 m3   
celková hrubá podlažná plocha (HPP):  22 865 m2

HPP administratíva:     8587 m2  37,5 %
HPP komercia:      642,5 m2  2,8 %
HPP detský oddiel:     344 m2  1,5 %  
HPP kaviareň s átriom:    546,5 m2  2,4 %
HPP parkovanie a technické zázemie:  4602,5 m2  20 %
HPP coworking s terasou:    687,5 m2  3 %
HPP bytové jednotky s terasou:   3599 m2  15,7 %
HPP hostel:      890 m2  3,9 %
HPP knižnica:      1885 m2  8,3 %
HPP strecha platformy a vnútroblok:  1334 m2  5,8 %

súvisejúce investície:

PODZEMNÉ PARKOVANIE
veľkosť pozemku:      6332,5 m2
celková zastavná plocha stavby:   3122,7 m2
celkový obstavaný priestor:    33 250,2 m3
celková hrubá podlažná plocha:   9448,1 m2

SPOLOČENSKÁ HALA
veľkosť pozemku:      2353,8 m2
celková zastavná plocha stavby:   536,0 m2
celkový obstavaný priestor:    3974 m3
celková hrubá podlažná plocha:   1043,6 m2

HPP ihrisko:      265,3 m2  25,4 % 
HPP spoločenská hala so zázemím:   353,8 m2  34 %
HPP dvor:       180,2 m2  17,3 %
HPP verejné wc a zázemie:    55,3 m2  5,3 %



odkazy

01 história radníc

https://issuu.com/eliskarimalova/docs/final_3?fbclid=IwAR2pK2Z6aAjYtoow1vnoM6lz5y_vgyV_6Zv3P5Tp2zn3aSQ7NeE4JLS
Q6Uk

01 referencia radnice v Komíne

https://www.archiweb.cz/b/radnice-mestske-casti-komin

01 historické zábery Brna - Nové sady

Archivu města Brna, fond U 5 – Sbírka fotografií, Brno [1800] 1850-2020
https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_ulice&load=3869

Ďakujem pani Mgr. Markéte Jančíkovej za jej súhlas s uverejnením fotografíí z archívu Encyklopédie mesta Brna.

02 plány rozvoja mesta Brna

https://kambrno.cz/uzemniplan/
https://upmb.brno.cz/pripravovany-uzemni-plan/navrh-2/

04 články časopisu ERA

http://www.eramedia.cz/7x41a/era21_4_2015.htm?fbclid=IwAR1fXHtegfbTcWf2A_n8Qg4ejzcgPnamExCcSOcsLr8ZGlwWMDPr1LH
BXQk

http://www.eramedia.cz/7x41a/era21_5_2011.htm?fbclid=IwAR09fm5skZyXyGngyBWKVYG9KS4D9kdldfqtZZ2TkMoZj-amd34Gcsn
OULU

05 článok z časopisu Zlatý řez

http://www.unitarch.eu/aktuality/clanek-michala-kohouta-tvorba-a-vnimani-mist-v-casopisu-zlaty-rez/?fbclid=IwA
R1BVXHgXJG2e0OrY_xUFVZ6ygLwEu0ROQU3qnEvSJmAW1L5u4rzEzJyOCw

pozn.:
fotografie mesta Brna, jeho súčasný stav a ostatné obrazové materiály, mapové podklady a dwg katastrálne mapy 
sú stiahnuté z verejne dostupných portálov a ich použitie v bakalárskej práci nie je porušením autorského 
práva 

04
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ďakujem za prečítanie :-)

FA VUTBP
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