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DIPLOMOVÁ PRÁCE
RADNICE BRNO - SEVER

PRŮVODNÍ ZPRÁVA



Urbanistické souvislosti a historie území

Černá Pole byla v době vzniku Československa opravdu jen zemědělskou oblasti 
se souvislým pásem vinic a sadů podél cest, které vedly z Brna na sever.  

Nejstarší výstavba se soustředila zejména do atraktivní lokality ve svahu nad 
parkem Lužánky, kde vznikla první vilová kolonie v Brně a též i světoznámá vila 
Tugendhat. Na vrcholcích černopolních svahů bylo postupně vybudováno několik 
lékařských a sociálních zařízení (dnešní Mendlova univerzita). Další důležitým 
objektem je cihelna, která se nacházela v záhybu řeky Ponávky (dnešní oblast 
okolo obchodního domu Tesco). 

V roce 1919 se sloučily obce okolo původního Brna a vzniklo tzv. Velké Brno a 
od této doby se začala původní zemědělská půda černých polí intenzivně 
zastavovat. Stavěli se rodinné domy, vily a drobné nájemní objekty. Pod druhé 
světové válce došlo k úplnému propojení dříve jednotlivých shluků zástavby.  

Převážně individuální bydlení doplnil areál jezdeckých kasáren, který pak přešel 
pod brněnskou Univerzitu obrany. Areál je umístěn na hraně terénního zlomu 
nad lesním arboretem Mendelovy univerzity a má výhled na centrum Brna. Po 
revoluci byl areál ještě několik let využíván, ale dnes už je areál patrně jen 
zakonzervován. Další osud areálu je v rukou ministra obrany, který může 
rozhodnout o jejím prodeji do rukou města, případně Univerzity  obrany či 
Mendelovy univerzity. 

Městská část Brno-sever se rozkládá na okraji brněnské kotliny, z její níže 
položené části území stoupá až po terasu Lesné. Městská část má velice 
nesourodou strukturu a s výjimkou Soběšic, které mají charakter velké vesnice, 
má zbytek městské části výrazně městský charakter. 

Řešené území se nachází na terénním zlomu nad přírodním amfiteátrem 
fotbalového stadionu. Okolní zástavba je ze severu panelové sídliště, z východu 
a jihu bloková zástavba uzavřená a ze západu je areál arboreta Mendlovy 
univerzity. 

Urbanismus

Původní areál kasáren se snažil dodržovat pravidelnou blokovou zástavbu 
odkazující se na půdorys římského táboru Castro. Stávající budovy jsou bohužel 
ve stavu neumožňující dalšího využití. Ale pro udržení obrazu původního místa 
jsem se rozhodl zachovat tři nejstarší budovy a dodržet návaznost mřížky na tyto 



budovy. Příčné dělení mřížky navazuje na osy okolních ulic a zároveň si udržuje 
odstup od panelových věžáků.  

Funkčně jsou bloky promísené a na ulici Provazníkova jsou orientované kanceláře 
naopak v návaznosti na ulici Gen. Píky jsou tři budovy původního majitele areálu 
Univerzity Obrany. Zbytek bloků je už věnován bydlení a na severu je v půlce 
jeden blok vynechán a na jeho místě zbudován park. 

Podélné osy mřížky jsou umocněny alejemi a jižnější osa je ukončena jezdeckou 
sochou gen. Píky malým parčíkem, který navazuje na světelnou křižovatku 
Provazníkova-Jugoslávská. Nové budovy jsou výškově laděny, aby zapadaly do 
okolní zástavby. Obytné budovy jsou převážně čtyř a pětipodlažní a kancelářské 
budovy jsou až šestiposchoďový. Obytné budovy mají obytné zvýšené přízemí s 
předzahrádkou, aby nová část svým rázem navazovala na část Černých polí v 
okolí Schreberovy zahrádky. 

Návrh radnice

Radnice v tomto místě využije výhodnou pozici vzhledem k návaznosti na 
městkou hromadnou dopravu a dobré dostupnosti autem a též využije 
nejexponovanější místo z celého areálu. 

Klasická symetrie kompozice původních budov dominuje prostoru nad terénním 
zlomem. Budovy jsou orientovány směrem ke zlomu a určují povahu prostoru. V 
této konstelaci nelze na tomto místě postavit klasickou budovu, která by 
nenarušovala tento řád. Objem budovy musí být dostatečně subtilní, aby byla 
harmonie původních budov zachována. 

Hlavní objem budovy je umístěn pod plochu náměstí ovšem budova je otevřena 
směrem k nejexponovanějšímu nároží. Spádnice šikmé plochy směřuje na 
centrum města a hrad Špilberk. Sklon je jen mírný 8°, tak aby umožňoval 
bezpečný pohyb a opravdu byl zachován původní prostor.  

Půdorysně budova zachovává v nároží uliční čáry okolních bloků, ale šikmá 
plocha přesahuje v nároží přes obě uliční čáry a poutá tak na sebe pozornost.  

Části budovy, které vyžadují denní osvětlení bylo nutné umístit nad zem, ale pro 
zachování původního prostoru musí být nový objem budovy co nejsubtilnější. 



Do symetrie a ortogonality okolí je problém přidat nový objem, tak aby tato 
symetrie byla stále čitelná a proto nový objem je pootočen a není pravoúhlý. 
Takto je nový prvek vnímán separátně a ne jako prvek původní kompozice. 

Vyvážené proporce obou celků jsou podpořeny vertikálním zvýrazněním fasády 
objemu nad šikmou plochou. Podobný rastr fasády je použit i jako podpora 
šikmé plochy na nároží. 

Zastávka tramvaje ve směru na Lesnou může být přesunuta za křižovatku blíže k 
nové radnici a ještě tak zdůraznit význam radnice a zároveň zachovat přestup na 
trolejbus. 

Dispoziční řešení

Budova je provozně jednoduše řešená. Z pohledu návštěvníka, který potřebuje 
na úřadě něco vyřídit, tak může vstoupit do budovy z nového náměstí a nebo z 
nároží. Vstoupí do vestibulu, který je částečně zapuštěn o jedno patro pod zem. 
Přímo u vchodu se nachází informace a podatelna, tímto je zamezeno 
zbytečnému pendlování návštěvníků. Jednotlivé  přepážky jsou viditelně umístěny 
o patro níž, kam se návštěvník může dostat schody a nebo výtahem. O patro níž 
naproti přepážkám jsou umístěny malé zasedací místnosti do kterých je 
návštěvník uveden, pokud je potřeba něco řešit déle či by to rušilo ostatní.  

V návaznosti na vestibul je umístěn za jižní fasádou sál zastupitelstva s kapacitou 
160 lidí a rady. Sál pro zasedání rady je umístěn naopak u západní fasády a má 
převýšený strop. Sál opticky navázány jak na vestibul tak i ven.  

Kanceláře zastupitelů jsou umístěny v prvním nadzemním patře a v následujících 
patrech jsou umístěny jednotlivé odbory. Půdorys typického patra umožní 
variabilní uspořádaní pracovních míst jednotlivých odborů od jednoho velkého 
openspace obklopující jádro až po malé kanceláře. V každém patře je umístěna 
velká zasedačka pro 15 osob a tři malé pro 4 osoby. Protože se všechen styk s 
veřejností může (ovšem nemusí) odehrávat ve vestibulu nemusí pak mít každý 
úředník vlastní kancelář s přijímacím místem.  

V přízemí v návaznosti na náměstí je umístěno Café, kde se dá sedět uvnitř v 
podloubí a nebo přímo na náměstí. 

Pod plochou náměstí je umístěno parkovaní pro zaměstnance i pro veřejnost. 
Rampa pro vjezd je umístěna na protějším rohu náměstí. Výstup z garáží je 
umožněn skrz vestibul radnice. V 1.PP jsou též umístěny všechny technické 



místnosti, sklady a archívy. V každém patře jsou umístěny záchody s 
bezbariérovými kabinkami. Jádro je vybaveno dvěma výtahy a schody. V 
návaznosti na parkování jsou i umístěny stojany na parkování kol pro 
zaměstnance a šatny se sprchami. 

Konstrukční řešení

Budova může být rozdělena do čtyř celků, které jsou řešeny samostatně. Hlavní 
objem šikminy je zastřešen předpnutou monolitickou železobetonovou deskou 
tloušťky 350 mm, která je vynášena žb sloupy po obcodu a uprostřed zdí. Žb 
deska bude muset být z lepšího betonu C55/67 s vnitřní výztuží z Fys 550. 
Podpírajicí sloupy mají jednotný obdélníkový průřez jako v celém přízemí 
550x250 mm.  

Věžová část stavby je vynášena nosným žb jádrem, které má stěny s tloušťkou 
300 mm a jednotlivé desky podlaží jsou z předpjatého železobetonu. Po obvodu 
každého patra jsou ještě umístěny prefabrikované žb sloupky o rozměrech 
250x250, které slouží k uchycení konstrukce fasády. Některé sloupky mohou být 
nahrazeny ocelovými sloupky, protože nejsou součástí nosného systému a 
získaný objem může být využit pro vedení sítí apod.  

Podzemní část budovy může být provedena v kombinaci klasického zdění a v 
místech největšího namáhání od předešlých částí bude využit žb nosné zdi. 

Přidružená část podzemního parkování je klasický žb skelet o rozměrech 8,1x8,1 
m a kruhovými sloupy o průměru 300 mm se skrytými hlavicemi.  

Základy jsou navrhnuty jako monolitická deska s jednotnou základovou spárou. 

Budova je umístěna na místě původního panelového domu, který po odstranění 
zanechá vytěžený prostor, který bude moct být využit k založení budovy radnice 
bez zbytečných a drahých zemních prací. 

Budova je tepelně odizolována vrstvami XPS a EPS. Šikmá deska, je vybudována 
jako zelená střecha s prvky schodů pro posezení. Podél západní strany je veden 
zpevněný chodník, který vyhovuje bezbarierovému užívání. Dešťová voda je z 
plochy celého náměstí akumulována v retenčních nádrží a využívaná  

Opláštění je navrhnuto z plechových panelů Dekcassete special v bronzové 
barvě a tmavě šedé. Povrch náměstí je navrhnut z velkoformátové dlažby o 
rozměrech 400x400x50 mm z bílé žuly, která vyvažuje tmavší prvky fasády.  



Fasáda je zastíněna venkovními žaluziemi, které jsou lokálně i centrálně 
ovládány. Fasáda v přízemí je stíněna přesahem šikmé plochy. Klima v budově je 
zajištěno centrální VZT s lokálním a centrálním ovládaní. 

V interieru jsou navrženy tlumené barvy, kde podlahy, stěny a podhledy jsou 
navrženy v bílé barvě a naopak vybavení je v sytých barvách modro fialové. Do 
interiéru též pohledově prochází i vnější opláštění okolo sloupů s bronzovou 
barvou. Podlahy jsou navrhnuty jako vinylové v bílé barvě a vnitřní omítka je též 
bílá.  


