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Na velmi atraktivním místě přilehlém centru Brna – v erných Polích, se nachází 
zchátralý areál kasáren. kolem bylo vytvořit v z tohoto areálu novou obytnou 

tvrť, s vybaveností, kterousi tvrť žádá. erné pole spadají pod městskou ást 
Brno – Sever, pro tuto oblast bylo vhodné vytvořit novou budovu radnice právě 
zde. 

URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ 

zemí se rozkládá mezi dvěma důležitými osami – ulicemi Provazníkova a 
třídou Generála Píky. Třída Generála Píky je zajímavá svou geografickou 
polohou, je zde vytvořena jistá hranice, díky které vzniká unikátní atmosféra – 

vrcholí tady svah ulice Drobného a zároveň je ohrani ena botanickou zahradou 
Mendelovy univerzity. Ulice Merhautova je rušná třída, která je zásadní pro 
dopravní napojení areálu. Severovýchodní cíp území se již noří do příjemné 
zástavby řadových domků. Tyto důvody mne vedly k tvorbě kompaktní obytné 
zástavby v celém území, které drží hladinu okolní zástavby, ale v hrani ním 
pásu podél tř. Generála píky se nacházejí budovy s vybaveností pro území 
(koleje, škola a radnice).  

Radnice pro Brno sever je umístěna na nejexponovanějším místě, které má 
zajímavou zapamatovatelnou polohu na vrcholu kopce. če zde možnost vytvořit 
nové centrum dnes velmi rozdrobené a nekompaktní městské ásti. Zároveň je 
toto místo nejlépe dopravně dostupné. 

čak již název diplomové práce napovídá, snažili jsme se navrhovat radnici, která 
bude věcí veřejnou. Tato myšlenka se promítá již do urbanismu. Radnici tvoří 
prostupná platforma, která obsahuje, funkce, které patří k životu městské ásti a 
tvoří nové centrum Brna - Sever.  

Radnice jako stavební druh  prošla dlouhým vývojem, který zapsal do 
podvědomí lidí jisté charakteristické poznávací znaky- hlavním je věž 
s hodinami. Tento prvek v návrhu využívám, věž zde slouží jako dominanta, jako 
orienta ní bod, který ještě znásobuje zajímavou lokaci na hranici botanické 
zahrady a svahu.  

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 

Budovu tvoří deska plující na proskleném parteru, probodnutá radni ní věží. 
Prosklený parter je prostupný ze všech směrů, rozšiřuje tak veřejný prostor a 
v některých ástech tvoří kryté náměstí, které se rozšiřuje i do druhého patra 
platformy. Fasáda desky je obtažena cortenovým tahokovem, který je zároveň 
stínicím prvkem. Věž je prosklená a umožňuje panoramatický výhled na Brno. 

PROVOZNÍ ŘEŠENÍ 

Budova je rozdělena na tyři funk ními ástmi, které tvoří městský život- výroba, 
obchod, bydlení a rekreace-  všechny tyto funkce města spravuje úřednický 
aparát, na který dohlíží veřejnost. Deska leží na tyřech skleněných soklech, 

které mají organický tvar, ur ený pohybem lidí. V severozápadním rohu se 

nachází úřednická ást radnice. Ve věži se nacházejí veřejné prostory (obřadní 
síň, výstavní a přednáškové místnosti). V jihozápadním rohu se nacházejí 
restaura ní prostory, v jihovýchodním obchody a sportoviště a severovýchodní 

ást je ur ena mladým podnikavým lidem- jsou zde vytvořeny tzv. „work and 
live“ jednotky, které slouží v parteru jako provozovna a v druhém patře jsou 
bytové jednotky. Celý objekt je podsklepen, v podzemním podlaží se nachází 
garáže, technické zařízení, archívy a sklady. 

Stejně jako je prostupný parter je prostupné druhé patro, které je napojené 
širokými schodišti. V druhém patře je možno vstoupit do kancelářských prostor 
a do jídelny, která slouží veřejnosti i zaměstnancům radnice.  

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

Stavba je založena na základových patkách, je tvořena železobetonovým 
skeletem, který je oddilatovaný ve tyřech celcích. Konstrukce věže je tvořena 
ocelovými HEB profily a je zavětrovaná ocelovými ztužidly. Fasáda je dvojitá 
prosklená. Fasáda desky je izolovaná minerální vlnou a je obložena cortenovými 
tahokovovými panely, z kterých je zároveň tvořen systém stínění. 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

Plocha pozemku : 5 810 m2 

Obestavěný prostor: 67 452 m3 

Celkový po et parkovacích stání: 91 (z toho 7 pro invalidy) 


