




PRŮVODNÍ ZPRÁVA

URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ

Budova radnice městské části Brno – sever je součástí urbanistického projektu nové městské struktury
navržené  v  místě  kasáren  v  Brně-Černých  polích.  Lokalita  je  poměrně  rozlehlá,  vymezená  ulicemi
Provazníkovou, Mathonovou a třídou Generála Píky.  Dopravně je docela dobře obsloužena, dostupná
MHD. Nachází se na terénním zlomu nad městem, což ji činí spolu s blízkostí centra města poměrně
lukrativní. 

Navržená zástavba spolupracuje s okolní zástavbou a navazuje na starší bloky a osy, zároveň vytváří
nové  prostory  a  potenciálně  se  stává  novým  centrem  městské  části.  Struktura  je  jednoduchá
s pravidelnými bloky prořízlými průhledy pro podpoření prostupnosti území. 

Území  je  definováno  několika  odlišnými  plochami.  Jeho  západní  linie  je  tvořena  pásem  zeleně
s veřejnými budovami, který parkovým charakterem navazuje na přilehlé arboretum  a zároveň tvoří
hlukovou bariéru k přilehlé  komunikaci.  Dále území  dělí  východo-západní  komunikační  páteř,  jakýsi
bulvár s živým parterem, na oblast privátní pro bydlení a oblast veřejnou pro vybavenost a služby.
Podlažnost se pohybuje od tří do šesti pater. Bytové domy jsou typu pavlačového nebo s bodovými
jádry. V jejich parteru hlavní třídy jsou obchodní jednotky. Mimo radniční budovu jsou veřejné funkce
zastoupeny polyfunkčním domem s obchody,  menším supermarketem, restaurací  a kancelářemi  ve
vyšších podlažích. K dvěma stávajícím budovám vysoké školy jsou navrženy nové koleje s menzou. 

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

Řešení nové radnice pro Brno – sever se neomezuje pouze na návrh radnice jako takové dle daného
stavebního programu, ale hledá nové možnosti v pojetí radnice dneška. Radnice rozhodně vždy byla a
bude patřit mezi přední budovy ve městě, což se projevuje jak soustředěním významných funkcí, tak
její dominancí v hmotné a prostorové struktuře města. Radnice včera a dnes však rozhodně není tou
stejnou  radnicí,  protože  její  vývoj  reaguje  na  vývoj  a  potřeby  společnosti.  Historická  radnice
představovala symbol samosprávy, vyjadřovala míru nabytých svobod občanů a zároveň poskytovala
záruku a útočiště jejich právní bezpečnosti.  Kromě toho mohla soustřeďovat jiné náplně důležité v
celoměstském měřítku, jako soudní, trhovní, věznici, solnici, městské váhy nebo se na ní konaly různé
slavnosti.  Vždy  byla  centrem  městského  života.  A  takovou  by  měla  zůstat  i  nadále.  Protože  však
společnost prošla jistým vývojem, tak i  radnice musí reagovat na tyto změny. Pro nás pak vyvstává
otázka, jaká radnice musí být, co v sobě musí koncentrovat a co občanům poskytovat, aby si i nadále
vysloužila  výsadní  postavení,  aby  byla  živoucí  v  městském  organismu  a  nebyla  jen  prostou
administrativní budovou, kam si půjdeme vyřídit rutinní úřední záležitosti.

Prvním  úkolem  tohoto  problému  je  stanovení  jejího  využití,  které  podle  mě  směřuje  k  dalším
možnostem,  k  propojení  funkce  administrativní  s  potřebami  komunity,  možnostmi  kulturními  a
vzdělávacími, případně návratu funkce trhovní, dnes bychom řekli komerční. Pokud má být i nadále
radnice symbolem města, musí demokraticky naplňovat potřeby jeho obyvatel, a to všech, bez rozdílu
věku,  zaměření  nebo sociálního  zázemí.  Jako  centrum města  by  měla  být  centrem společenského
života. V dnešní době rozvinutých a dále se rozvíjejících informačních technologií  může být radnice
místem, které přispěje k posilování sociálních vazeb a rozvoji společnosti.

Druhou stránkou věci je charakter budovy samotné a její přístup a vztah k lidem, kteří ji užívají a kteří v
ní pobývají. V první řadě, její důležitost by měla být podpořena jistou dominancí a umístěním v ohnisku



struktury. Stavba by měla vyjadřovat důstojnost a vážnost svého poslání, ale zároveň by měla být civilní
a lehce čitelná pro jednotlivce. Pocit jistoty, který zde uživatelé hledají, se promítá do přehledného,
logického a funkčního dispozičního uspořádání. 

Základním rysem je otevřenost. Otevřenost ve smyslu transparentnosti samotné úřednické činnosti a
participace  veřejnosti,  otevřenost  jako  demokracie,  rovné  možnosti  pro  všechny,  otevřenost  jako
základní  schema  vnitřního  prostoru.  Prostředí  je  přátelské  a  nevyvolává  v  návštěvníkovi  pocit,
že zaklepáním na dveře někoho obtěžuje a vyrušuje. 

Vycházejíc z těchto předpokladů, navrhuji radnici jako výraznou, dominantní hmotu v pohledové ose
celého nového areálu. Stavba se otevírá směrem k volnému prostoru na město a zároveň se neobrací
zády  ke  svému  spádovému  území,  naopak  vytváří  pomyslnou  bránu  do  celého  území  a  svoji
prostupností  a  otevřeností  láká  k  návštěvě  či  průchodu.  Hmotu  tvoří  dva  základní  objekty,  které
vymezují krytý veřejný prostor, provozně otevřené vnitřní atrium, které nahrazuje radniční náměstí a
poskytuje útočiště   v provozně rušném území. Tyto dvě hmoty definují a určují celek, jsou to budovy
samotné radnice, obsahují kanceláře v klasickém striktním uspořádání a jejich celkové pojetí je statické,
jasné, vyjadřující řád a pořádek. Prostor, který mezi sebou svírají a chrání, představuje místo veřejnosti,
otevřenosti.  Je  utvářen  několika  samostatnými  hmotami  v  dynamické  kompozici,  které  slouží  k
zasedáním  či  dalším  veřejným  kulturním  nebo  vzdělávacím  aktivitám.  Představují  živost  a  hravost
společenského života. Všechny objekty v jeden celek spojuje  skleněná obálka představující křehkost
společenské demokracie. 

PROVOZNÍ ŘEŠENÍ

Hlavní vstupy do objektu se nachází v ose celé hmoty a jsou utvářeny betonovou bránou, která vytváří
závětří i zádveří. Hned za západním vstupem se nachází informační pult a šatna, v přímé návaznosti na
oba vstupy jsou hlavní schodiště do druhého podlaží. V centru prostoru se nachází vertikální jádro s
výtahy a wc pro veřejnost. Volný prostor je doplněn jednotlivými prostory pro posezení různého typu
dle  účelu  (kavárna,  čekání,  pracovní  s  veřejným  internetem).  Volné  plochy  lze  využít  jako  „galerii
pod širým nebem“. V jižním křídle se nachází přepážková pracoviště se zázemím zaměstnanců, dětský
koutek a menší  knihovna se skladem sloužící  pro potřeby komunity.    V severním křídle najdeme
zařízení pro stravování, které slouží jako jídelna s přípravnou a kavárna. Dále je zde menší obchod s
potravinami nebo pekárna. V rozích dvou křídel jsou situována čtyři úniková schodiště. 

Od druhého nadzemního podlaží jsou v severním a jižním křídle rozmístěny jednotlivé odbory radnice.
Pracovníci jednotlivých odborů jsou situováni na jedno podlaží,           v případě většího množství
pracovníků rozděleni na navazující podlaží a dle charakteru práce a návštěvnosti úředníků veřejností. V
pátém  podlaží  se  v  severním  křídle  nachází  místnosti  politických  klubů  a  v  jižním  vedení  úřadu.
Prostorově  jsou  hmoty  dvojtrakty  s  ochozy  orientovanými  do  atria  a  kancelářemi  situovanými  na
fasádách. Kanceláře jsou navržené jako buňkové, většinou pro jednoho zaměstnance, nebo sdružené v
případě referentů maximálně výjimečně pro čtyři pracovníky. Myslím,                že pro takový druh
úřednické činnosti je tento typ vhodnější než forma otevřených pracovišť. Protože se nejedná o běžnou
uniformní administrativní budovu, ale radnici, která má jasně danou pevnou pracovní strukturu, jsou
kancelářská pracoviště navržena přesně pro požadovaný i  doporučený rezervní  stavební  program s
kancelářemi odpovídajícími postavení pracovníka, nejmenší kanceláře pro referenty, dále pro vedoucí
oddělení, právníky, vedoucí odboru až po místostarosty, tajemníka a starostu. Přesto si díky podélnému
konstrukčnímu systému a lehkým příčkám prostor ponechává možnost pro jistou variabilitu a jednotlivé
kanceláře můžou být spojovány nebo děleny při zachování prostorových požadavků pro pracovní místo.
Obě křídla mají technické šesté podlaží pro zařízení vzduchotechniky a retenci dešťové vody. 



V centrálním prostoru jsou umístěny jednotlivé samostatné funkce okolo vertikálního jádra. Z přízemí
vedou dvě přímá reprezentativnější schodiště na lávku druhého podlaží. Lávky vždy spojují severní a
jižní křídlo a vzájemně jsou od druhého podlaží nahoru propojeny dvojramennými schodišti. V druhém
podlaží se nachází obřadní síň orientována k západu s možností regulace a otevření dřevěných lamel v
průčelí. Obřadní síň má galerii přístupnou z třetího podlaží. Tamtéž se dále nachází víceúčelový sál se
skladem, především pro vzdělávací akce, který lze rozdělit skládacími příčkami na dvě jednací místnosti
nebo učebny. Ve čtvrtém podlaží se nachází třetí menší  jednací místnost a hlavně zasedací místnost
pro jednání zastupitelstva s možností účasti veřejnosti. Veřejnost může využít také galerie přístupné z
pátého podlaží. 

Radnice má jedno podzemní podlaží, kde se nachází technické místnosti a sklady, v přímé návaznosti na
výtahy a schodiště jsou archívy a údržba.  Většinu podlaží  tvoří  hromadné garáže s 37 parkovacími
stáními. Vjezd a výjezd je při severní straně straně stavby. Další odstavná stání jsou rozmístěna kolem
radnice podél přilehlých komunikací, jejich počet splňuje normové hodnoty.

KONSTRUKČNÍ A TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Konstrukčně je stavba dosti atypická a využívá několika druhů nosného systému. Severní a jižní křídlo
budovy jsou kombinací stěnového nosného systému, který představují železobetonové obvodové stěny
tloušťky  250 mm, které také vynáší  betonové fasádní  dílce a ocelové pochozí  rošty,  a  sloupového
systému tvořeného železobetonovými sloupy 400x400 mm s překlady. Železobetonové je také centrální
jádro, které se podílí na nosné funkci centrálních hmot, stropní desky, ochozy s lávkami a schodiště.
V rozích hmot jsou navíc umístěna ztužující jádra. „Levitující“ hmoty jsou ocelové, tvořené ocelovými I
profily se zavětrováním a nesené ocelovými kruhovými sloupy               o průměru 200 a 250 mm.
Stavba je založena na železobetonových pasech a patkách, podzemní podlaží je provedeno konvenčním
způsobem s hydroizolací asfaltovými pásy.

Specifické je řešení vynášení proskleného pláště. Zasklení je strukturální s trvale pružnými spárami, skla
jsou kotvena kloubově bodově v rozích, konzoly zasklení nesou ocelové T konzoly. Západní a východní
celoprosklená  fasáda  je  vynášena  prostorovým  systémem  lanových  spínadel,  jedním  lanem  v
horizontálním směru a dvěma ve směru vertikálním. Lanová spínadla nesou také skleněné zastřešení, v
tomto případě tvoří primární nosnou konstrukci na rozpětí 32 metrů tři prostorové příhradové vazníky. 

Stavba je navržena jako částečně dvouplášťová s průchozím meziprostorem 600 mm a této skutečnosti
využívá systém nuceného větrání a teplovzdušného vytápění. Systém funguje jako uzavřený v zimním
období s výškou sekce shodnou s výškou stavby, kdy odebírá teplo nakumulované v meziprostoru. V
létě je systém otevřený, studený čerstvý vzduch je nasáván z anglického dvorku a přehřátý odváděn
otevřenou klapkou ve střešní atice. V meziprostoru jsou před okny kanceláří instalované žaluzie pro
zamezení průniku tepla do interiéru. Stínění atria je vnitřními textilními roletami kotvenými na lanech k
ocelovým  vazníkům.  Západní  a  východní  fasáda  atria  je  opatřena  sítotiskovým  potiskem.
Vzduchotechnické jednotky jsou umístěny v šestém technickém podlaží  a  v  suterénu,  rozvody jsou
vedeny šachtami a podhledy. 

V horním šestém technickém podlaží jsou umístěny zásobníky na dešťovou vodu, která je využívána
na splachování wc.   


