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PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 
 
Urbanistické souvislosti 

 

Osnova návrhu 
Ze stávajícího fondu území nebyla žádná část shledána hodnotnou 

natolik, aby se zachovávala. To platí i pro způsob rozložení vnitřní 
struktury. Kasárny z počátku 20. století jsou tělesem, které nejeví zájem o 
své bezprostřední okolí a naopak. Proto je na území nahlíženo jako na 
čistou plochu vhodnou k zastavění. 

Území kasáren je ze čtyř stran obklopeno různými strukturami.  
Z jihu a východu blokovou, ze severu sídlištní a ze západu zelení – 
arboretem. Návrh adekvátně reaguje na tyto čtyři specifické strany osami, 
výškovostí, odstupy a zelení.  
1 ) Do území se propisují osy stávajících ulic z jihovýchodní struktury. 
Ulice Krkoškova pokračuje jako pěší třída která navazuje na již existující 
alej. Tato pěší třída se postupně zalamuje a ústí ve veřejný prostor, resp. 
radnici. 
2 ) Do této sítě je radnice situována na nejvíce exponovaném nároží – 
křížení rušných ulic Provazníkova a Tř.Generála Píky.  
3 ) Dále je do území vtažena zeleň ze strany arboreta, vytvářející park a 
přechod od sídlištní struktury do řešeného území. 
4 ) Území proplétají pěší trasy jako 

- Reakce na okolní průchozí blokové struktury jako sjednocující 
prvek 

- Kontrast s dřívějším nepropustným superblokem kasáren 
- Zlepšení průchodnosti území 
- Prostředek pro diferenciaci vařejného a poloveřejného prostoru 

5 ) Dále jsou dle propsané uliční sítě vytvořeny bloky - s průchody pěších 
tras. Na první pohled méně nápadné průchody vysoké přes jedno podlaží 
slouží především místním obyvatelům. Vnitrobloky získávají díky pěším 
trasám a jejich křížení vlastní identitu. Vzniká zde poloveřejný prostor. 
6) Zalamování pěší třídy je podpořeno ustupováním jedné části ulice, 
které dává vyniknout částím nároží (resp. radnice), které při pohledu 



z ulice vystupuje z uliční struktury. Tímto způsobem je dosaženo akcentu 
na nároží. 
7 ) Křivky formující pěší trasy se propisují do výškovosti tak, že vytváří 
harmonickou výškovou protiváhu okolním strukturám. 
 

Funkce 
Převážnou funkcí v území je bydlení. Vyjímkou je parter pěší třídy 

(pokračování ulice Krkoškova) a ulice Provazníkova. Komerce plní obě 
strany parteru pěší třídy s výjimkou akcentovaných vystupujících nároží, 
která poskytují prostory pro občanskou vybavenost. Na ulici 
provazníkova v parteru komerce, v 2-5NP administrativa, možné prostory 
pro Univerzitu obrany. 

 
Doprava 
Hlavní komunikační tepnou se v řešeném území stává pěší třída 

spojující severovýchodní část Černých polí s novým náměstím (resp. 
radnicí). Tento pěší tah podporují tři pěší trasy umožňující snadný 
průchod celým zastavěným územím. Silniční doprava je řešena 
obslužnými komunikacemi – osy ulic A. Staška, Babičkova, Břenkova a 
novou ulicí paralelní s řadou panelových domů na severní straně. 
Parkování je řešeno podél těchto komunikací s podzemními garážemi 
v severní části území. Parkování pro samotnou radnici je zajištěno podél 
západní strany ulice Antala Staška, přiléhající k parku. 

 
 

Architektonický výraz 

 

Dochází k otočení doposud zvyklého způsobu umístění budovy 
městské samosprávy. Nejedná se o výškovou stavbu reprezentující moc a 
nadvládu. Pojetí je opačné – Radnice jako součást veřejného prostoru. 
Stává se bežným prvkem v každodenním životě občana.  

Vše se odehrává pod úrovní terénu parku, jehož je radnice součástí. 
Obklopuje zapuštěné nádvoří, které je vyústěním pěší třídy ulice 
Krkoškova. Tímto nádvořím procházejí pěší trasy ze směrů pěších 
průchodů skrz vnitrobloky východní zástavby a pěší trasy ze směrů 
zastávek MHD. Radnice sama sestává ze čtyř různých, navzájem se 



funkčně i kompozičně doplňujících prvků – Terasovité schodiště, 
Administrativa, Sál a Vedení.  

Schodiště umožňuje přístup z pěší třídy a svými terasami podporuje 
možnost pobytu na vyvýšeném místě nad nádvořím. V schodišti se střídá 
prvek krátkého resp. dlouhého schodišťového stupně, prvek terasy a 
prvek stromu. 

Jednopodlažní administrativní část s konstantí výškou v sobě 
obsahuje veškeré odbory dané stavebním programem. Rozsáhlá úřední 
platforma je prosvětlována po celé své ploše atrii. 

Sál pro zasedání zastupitelstva je více zahloubený a překrytý 
zeminou. Tímto vzniká jednak velkorysý prostor sálu a jednak kompoziční 
část parku, která se zapouští směrem k nádvoří a vytváří tak zatravněnou 
pobytovou plochu ve sklonu.  

Vedení vystupuje ve srovnání s protějším sálem do výšky – reaguje 
tak na princip akcentu v podobě vystupujícího nároží v urbanistické 
struktuře a působí jako orientační bod signalizující přítomnost radnice.  

 

 

Dispoziční řešení 

 

 Administrativní část 
Hlavní vstup situovaný v čele nádvoří se vstupní halou s přepážkami 

a prezentačními prostory funguje jako centrální bod, ze kterého vedou tři 
komunikační tahy. Dva skrz administrativní budovu a třetí ji propojuje 
s vedením. Budova je prosvětlována atrii, která osvětlují kanceláře a 
chodby. Základní funkční schema atrií je vytvořené tak, že k jeho delším 
stranám jsou přidruženy kanceláře, k jeho neosvětleným rohům 
hygienická zázemí a čela fungují jako zasedací místnosti. Vněkterých 
místech nastává změna a atria prosvětlují chodby. Toto schema je 
upraveno pro daný stavební program. Atria zároveň fungují jako 
orientační prvek. Při pohybu směrem dovnitř budovy, je chodba 
zakončena atriem se stromem. Při opačném pohybu – z budovy ven, již 
nikoliv. Do atrií je vždy jeden přístup z chodby, dále pak z dílčích 
kanceláří. Pro snadnější orientaci v prostoru jsou dána tato pravidla – 
prosklené stěny jsou stěny atrií, která umožňují průhled do dalších částí 
budovy. Plné stěny signalizují přítomnost technického nebo hygienického 
zázemí. Částečně prosklené stěny znamenají přítomnost administrativy. 



Stěny jednotlivých odborů jsou barevně odlišeny, čímž je ponechán 
prostor pro případné změny, kdy je možné stěny pouze přetřít v rámci 
jiného (nového) systému organizace prostorů.   

 
 Vedení 

Vedení je přístupné jednak z nádvoří, jednak z administrativní části. 
Je rozděleno na dvě podlaží. Vprvním podlaží se nachází vstupní hala a 
místnost pro zasedání rady, situovaná v exponovaném nároží. V druhém 
podlaží se kolem galerie nachází kanceláře pro vedení úřadu. U západní 
fasády jsou umístěny kanceláře pro pracovníka vztahů k veřejnosti, 
auditorku, tajemníka a asistentku, u jižní fasády (směrem do nádvoří) pak 
tři kanceláře pro místostarosty. V křížení těchto dvou směrů a tedy na 
exponovaném nároží má svou kancelář starosta městské části Brno – 
sever. 
 

Sál 
Sál slouží primárně jako místo pro zasedání zastupitelstva. Je to ale 

samostatný objekt, který umožňuje oddělení provozů – slouží i veřejnosti 
pro různé kulturní akce. Vstupuje se z nádvoří do foyer se zázemím, 
barem a šatnou. Dále z foyer do samotného sálu s kapacitou 150 diváků, 
který je opticky propojen s jihozápadní pěší trasou ústící do nádvoří. 
Jeviště má své vlastní zázemí přístupné ze vstupní haly. 

 
 

Konstrukční řešení 

 

 Díky podzemnímu charakteru radnice jsou objekty řešeny jako 
železobetonové hydroizolační vany. Tepelné odizolování je řešeno 
vrstvami XPS. Tloušťka vrstvy zeminy na stropní konstrukci všech objektů 
je 0,5m a zajišťuje tak dostatečné podmínky pro travnatý porost. U 
budovy vedení a administrativy je užit skeletový nosný systém. Ocelové 
sloupy založené na patkách nesoucí železobetonový strop se zelenou 
střechou se v interieru projevují jako subtilní tektonické prvky. Budova 
sálu je založena na železobetonové desce jako skořepina zasypaná 
zeminou. Díky hlubšímu zapuštění vzniká velkorysý prostor. V objektu 
jsou užity opěrné zdi jak pro budovy, tak pro pochozí šikmé plochy 
umožňující přístup do centrálního nádvoří. 



 Vytěžená zemina se užije pro úpravy střech a okolí stavby. Zbylá 
zemina bude užita pro modifikaci terénu parku v severní části. 
 
 

Technické řešení 

 

 Větrání objektu je zajištěno přirozenou cestou přes atria. S výjimkou 
sálu a vedení, kde je zajištěno nucené větrání, každý s vlastní strojovnou 
VZT. Ohřev teplé vody je řešen vzhledem k plošné rozloze objektu 
lokálně. Vytápění podlahové. Pro odvod kanalizace je užito vzhledem 
k podzemnímu charakteru čerpadla pro překonání výškových rozdílů.  
 

 

Energeticky úsporná řešení 

 
 Dům zasazený v zemi s sebou přináší zvýšené náklady v počáteční 
fázi výstavby. Díky stabilitě podzemního prostředí (cca 9°C) je ovšem 
náročnost na zvýšení/snížení teploty oproti okolnímu prostředí mnohem 
nižší než u venkovních staveb. Další výhodou je zvuková izolace od okolí. 

Dešťová voda ze zpevněných ploch bude akumulována v 
retenčních nádrží a bude využívána k údržbě parku. 


