
 



 

 



Radnice Brno – Sever 
 
Cílem této práce bylo dospět k radnici městské části Brno – Sever. Tomu v uplynulých semestrech 
předcházela prve analýza širší oblasti města a posléze až urbanistický návrh nové městské struktury 
na místě černopolských kasáren. Právě o této lokalitě dlouhodobě uvažuje vedení městské části jako 
o místu pro novou radnici. A stejně tak toto zadání. Schůdnost této varianty umístění úřadu 
verifikovala práce v prvním semestru magisterského modulu.  

Urbanistické souvislosti 
Je v povaze našeho zadání, že radnici zasazujeme do mantinelů námi stanovených v předešlém 
semestru, a tedy do dosud neexistujícího kontextu. Výhodou může být relativní volnost, příkořím 
obtížná uchopitelnost okolí a jeho vlivu. 
Urbanistický plán zimního semestru pracuje s oživením/aktivací lokality ve fázích podle „scénáře“ a 
vstup ze strany veřejného sektoru (završen výstavbou nové radnice) v něm tvoří jeden z prvních 
kroků. Parcelu pro tento krok jsem lokalizoval do, dle mého soudu, spádového bodu vytyčené oblasti 
– ke křižovatce dvou městských radiál - Provazníkovy a Gen. Píky. Toto nároží tvoří jeden z jakýchsi 
vjezdů do Černých Polí. Je to také místo největšího pohybu, největšího potenciálu, a svou 
exponovanou polohou místo nejlépe schopné aktivovat dané území. Zmíním zde i prostorový 
koncept urbanistické studie – pravoúhlý grid vycházející ze stopy kasáren – neboť v jistém smyslu na 
něj navazuje i další utváření samotné radnice. Bližší informace k urbanistické části se nacházejí v paré 
a zprávě minulého semestru.  

Koncept 
Konceptuálním vzorem mého uvažování byla agora - kolébka protodemokracie. Tvorbou jakéhosi 
okrsku seskládaného z veřejných funkcí - úředních, kulturních, ale i komerčních - se daří skloubit 
několik principů. Funkce jsou v dostatečném kontaktu, aby ze sebe navzájem těžily a byly 
životaschopné. Současně by jejich provoz měl být jednoduše oddělitelný, např. provoz víceúčelového 
sálu nemá narušovat úřední běh kancelářské části radnice.  Styčným prvkem všech je pak náměstí / 
dvorana radnice / piazzeta, která má potenciál stát se těžištěm veřejného prostoru v oblasti. A to 
těžištěm aktivním - místem konání trhů, mítinků a vystoupení. 

Hmotový vývoj 
1) Parcela – RÁMEC, do jehož perimetru zasazuji hmoty a funkce (radnici, sál, obchody, stravování, 
tržiště...), konfigurované s ohledem na výsledný veřejný prostor. 
2) Hledání rozložení objektů, především samotné radnice. 
Vítězí varianta jejího odsunutí od hlavních ulic (směrů příchodu). Návštěvník tak přichází k radnici 
postupně, vnímá ji.  Budova má „záda“, zohledňují se pěší tahy. Také se tímto formuje skutečně 
PŘEDprostor radnice. 
3) Hmota radnice - konstrukční trojtrakt, dispoziční pětitrakt s krytým atriem. Pragmatická tektonika 
stavby navazuje na územní členění a osvojuje si jednotný modul (povahou jsou radnice hlavně 
kancelářské stavby). Struktura je vzdálenou reminiscencí na světské baziliky antického fóra. Sloupová 
loď. V parteru místo volného pohybu. V patrech jasná orientace a jednoduchá variabilita. 
 
4) Zvednutím západní hrany získáme nově definovanou stranu třídy Gen. Píky, hravěji pojatý prostor 
piazzety a působivý výhled na vedutu města přes terénní zlom a stromoví arboreta na druhé straně 
ulice. A také  zakončení linie veřejných prostorů, parku a náměstí, v ose východ-západ. 
5) Otevření prostoru k třídě Gen. Píky a pěšímu přechodu k novému vstupu do arboreta. Obě hmoty 
(A a B) tak získávají vlastní charakter, nejsou slepencem. 
6) Posílení exponovaného nároží a jeho reakce na okolní hmoty. Tento nárůst probíhá v souladu s 
vnitřními požadavky - vložením sálů. 



7) Pokračující modelace střešní krajiny jednak opět vychází z úvah nad vnitřním i prostory, ale také 
dále rozvíjí nový rekreační typ prostoru s výhledem orientovaným na jihozápad. 
8) Uzavření rámce - do kolonády, držící se modulu hlavních hmot, vkládám volné tržiště s malým 
zázemím, kavárnu, menší obchodní jednotky a jeden ze vstupů do podzemních garáží. 

Budova A - principy vnitřního členění radnice  
Civilnost - parter má otevřenou, neinstitucionální povahu, klasická návštěva úřadu v kancelářích 
probíhá až v dalších patrech. V parteru probíhají rutinní základní úkony (evidence obyvatel, 
podatelna, pokladna, etc) u přepážek.  Vstup z delší strany a skrze podloubí (postupné krytí prostoru) 
evokuje již výše řečený pravzor světské baziliky. 
Transparentnost - otevřený prostor přepážek a kanceláře vizuálně spojené s atriem - člověk získává 
jakýsi přehled/dohled nad chodem úřadu. 
Jasná orientace - pro návštěvníka jasně uchopitelný a přehledný prostor dispozičního pětitraktu. 
Variabilita - modul 8,1m dělitelný po třetinách nabízí různé možné velikosti kanceláří. Příčky jsou 
demontovatelné, rozvody vedeny ve zdvojené podlaze a nad dřevěným perforovaným laťováním 
podhledu. Zde navrhnutá konfigurace místností vychází ze současných požadavků. U velké části 
agendy je třeba přiřknout 1 úředníkovi 1 kancelář. Vložené menší zasedací místnosti, pronajímatelné i 
nad rámec stavebního programu, jsou možnou rezervou v případě zvýšení počtu zaměstnanců. 
 

Budova A – fasáda 
Tektonika a onyx. Hlavním výrazovým motivem se stala tektonicky jasná struktura. Ta vychází z rastru 
modulu. Konstrukčním detailem je zvýrazněná plasticita vystupující figury - betonových sloupů a 
horizontálních překladů. Ustupující plochy jsou dále jemně proporčně členěny trojicí rámů oken v 
každém segmentu modulu. Tato okna jsou ovšem osazena na vnějším líci izolace, pro dosažení 
souvislejšího vnímání textury obkladu - onyxového motivu na skleněných fasádních panelech. Na 
sklech samotných oken aplikují stejný grafický dekor, ale s užitím technologie umožňující z vnitřní 
strany volný transparentní pohled. Tato technologie navíc zajišťuje snížení nechtěných tepelných 
zisků. Onyxový motiv je reminiscencí na blízkou architektonickou devízu (nejen) této čtvrti a dodává 
stavbě jakýsi punc vyššího veřejného významu.  

 

Budova B - prostorové pojetí 
Středobodem tohoto objektu se stává víceúčelový sál. Slouží k zasedání zastupitelstva, ale hlavně 
k rozličným veřejným událostem.  Vnitřní koncepce utváří kolem sálu sérií prostorů, „slupku“, a to v 
různých výškových úrovních. Vztah sál-foyer-ulice resp. sál-bar-náměstí vnímám jako postupný 
přechod demokratických prostorů. Tyto prostory (sál, foyer, bar, balkón sálu, galerie, obřadní síň) 
jsou navíc rozličně vizuálně propojovány. Tento „Raumplan“ je v přímém vztahu se střešní modelací, 
vzešlé z hmotového vývoje. Střešní krajina tvoří živější alternativu k archetypu radniční věže – je 
rozhlednou, ale také hledištěm, místem relaxace a setkávání. 

Konstrukční a materiálové řešení 
Projekt byl vypracováván také s premisou jasného nosného řádu – rozumějme nikoliv předem pevně 
daných konstrukčních materiálů, ale určeného modulového systému, který umožní výstavbu jak 
podzemních parkovacích ploch, tak hmot na povrchu, a to bez konstrukčních komplikací, anomálií, 
odchýlených sloupů a podobně. Tohoto bylo dosaženo, rastrem sloupů 8,1m, typickým pro 
administrativní budovy, čímž koneckonců radnice do velké míry je. Ve finále jsou objekty neseny ŽB 
kombinovaným systémem sloupů a stěn a křížem armovaných monolitických stropních desek se 
skrytými průvlaky. Střechy jsou řešeny jako jednoplášťové. Sál o rozponu 16 m zastřešuje pochozí 
střecha na příhradových ocelových nosnících. Střechu nejvyšší hmoty budovy B tvoří souvrství 
s extenzivní zelení. Pod celým perimetrem parcely se rozprostírá podzemní podlaží s jádry, archívy a 
parkovacími místy. Jedná se o tzv. bílou vanu založenou na pilotách. Atypickým prvkem je zakončení 
vnitřního traktu budovy A v nejvyšším podlaží obloukovým rámem. 



Obálky budov jsou opatřeny izolací. Vnější líc budovy A pak halí betonové prefabrikované prvky a 
fasádní panely na bázi skla s grafickým motivem. Budovu B obkládá lícové zdivo z plných cihel 
v šedých odstínech. Budovu C pak identické bet. prefabrikáty jako u A, ovšem fasádní panely 
nahrazuje silikonová omítka. Výplně otvorů jsou navrženy hliníkové s izolačními dvojskly. Vnitřní 
stínění střešního světlíku budovy A tvoří dřevěné trámy. Zavěšené podhledy dřevěné latě se 
vzájemnými odstupy (mřížovaný vzor). Podlahy jsou navrženy jako betondekorová stěrka (přízemí 
budovy A, části budovy B, budova C), dřevěné vlysy (sál, obřadní síň a galerie budovy B), či v patrech 
radnice jako dvojitá podlaha se systémovými dílci. V interiérech obecně hraje prim dialog světlých 
dřevin a jemných kreseb pohledového betonu a bílých omítek. Umírněnou kompozici pak doplňuje 
nábytek (dřevo, transparentní či černý nátěr) a zámečnické výrobky (černý nátěr rámů a detailů). 
Venkovní mobiliář kombinuje dřevo, beton a na střechách také v menší míře Corten. 

Energetické a environmentální aspekty 
Návrh míří ke splnění požadavků nízkoenergetického standardu. Primárním zdrojem vytápění je 
parovod napojený výměníkem na systém teplovzdušných rozvodů. Větrání probíhá jak přirozeně, tak 
skrze odtahy v podhledech a přívody v dvojitých podlahách. V budově A pohyb vzduchových hmot 
podporuje komínový efekt atria, kde jsou střešní světlíky opatřeny elektronicky řízenými větracími 
klapkami. Chlazení stavby projekt řeší také technologií aktivovaného betonu ve spodní straně 
stropních desek. Spotřebu elektrické energie úřadu z notné části kryjí fotovoltaické panely 
nainstalované na střeše objektu A. Dešťové vody ze střech a náměstí jsou schraňovány do nádrží 
v 1.PP a dále využívány jako vody šedé. V betonových dílcích užitých v projektu se nachází příměs TX 
Aktiv, která anihiluje škodlivé dusičnany v ovzduší.   
 

Tabulka bilancí 
  

Bilance zastavěných ploch   

Zastavěná plocha nadzemních podlaží (m
2
) 3200 

Zastavěná plocha podzemních podlaží (m
2
) 6336 

    

Bilance HPP   

HPP nadzemních podlaží  7286 

HPP podzemních podlaží 6336 

HPP zástavby celkem 13621 

    

Bilance obestavěného prostoru   

Obestavěný prostor nadzemních podlaží 29140 

Obestavěný prostor podzemních podlaží 22176 

Obestavěný prostor celkem 51316 

Předpokládaná cena stavby (8000,-kč/1m
3
)     410 528 000 

 

Kapacity   

Počet parkovacích stání celkem / z toho pro imobilní 159/7 



 


