
+ 8000

+ 15000

hydroizolace - horní pás hydroizolační vrstvy - Elastek 40 special
tepelná izolace - polydek EPS 100 G200 S 40, tl. 300mm
stropní ocelobetonová konstrukce se spřaženými nosníky, tl 100mm
ocelový nosník tl. 300mm
vzduchová mezera
akustický podhled - zvuková izolace tl. 90mm, perforovaný sádrokarton tl. 20mm

nášlapná vrstva - Marmoleum 2.5mm
disperzní lepidlo
penetrace
přebroušený anhydritový podklad se stěrkou tl. 50mm
izolační folie
stropní ocelobetonová konstrukce se spřaženými nosníky, tl 100mm
ocelový nosník tl. 300mm
vzduchová mezera
akustický podhled - zvuková izolace tl. 90mm, perforovaný sádrokarton tl. 20mm

B

A

+ 4500
B

E

F

D

A

B

D

E

F

stínící lamela z mléčného skla, š. 250mm kotvena nosným profilem

bezrámové zasklení - izolační dvojsklo

vnitřní stínění

F

F

D

D

E

E

nášlapná vrstva - epoxidová stěrka 2.5mm
roznášecí vrstva - beton s karisítí 150x150, tl. 50mm
separační PE folie
tepelná izolace z EPS, tl. 100mm
PE hydroizolační folie, tl. 2mm
železobetonová stropní deska, tl. 350mm

C

+ 3500
C

3%

2%

G

G nopová folie
XPS, tl. 100mm
hydroizolace
železobetonová konstrukce, tl. 500mm

IH

H

I

fasádní nerezový štěrbinoý žlab, přichycený kotvou

kotvící prvek na ukotvení skleněné fasády

DETAIL 1

DETAIL 2

DETAIL 3

DETAIL 4 TYPICKÝ ŘEZ FASÁDOU 1:10

KONSTRUKČNÍ SCHÉMA OBJEKTU

OCELOVÝ SKELET 

PŘEDSAZENÁ ČÁST STŘECHY 
VYNÁŠENA OCELOVÝMI 

PROLAMOVANÝMI  VAZNÍKY

ŽELEZOBETONOVÝ SKELET

ŽELEZOBETONOVÁ ZÁKLADOVÁ
DESKA

ZTUŽUJÍCÍ BETONOVÁ JÁDRA

RADNICE BRNO SEVER

DIPLOMOVÁ PRÁCE  ŘEZY, POHLEDY, KONSTRUKCE

POHLED SEVEROVÝCHOD M 1:250 POHLED SEVEROZÁPAD M 1:250

POHLED JIHOVÝCHOD M 1:250POHLED JIHOZÁPAD M 1:250

ŘEZ PODÉLNÝ M 1:250 ŘEZ PŘÍČNÝ M 1:250



RADNICE BRNO SEVER

DIPLOMOVÁ PRÁCE  PŮDORYSY, PERSPEKTIVY INTERIÉRU

konferenční sál 250m2

obchod 100m2obchod 56m2

obchod 45m2

obchod 100m2 obchod 55m2 obchod 107m2

kavárna

šatní skříňky

recepce

hala

občerstvení

konferenční sál 250m2

sdružené kanceláře 30m2

kanceláře 18m2

sdružené kanceláře 46m2

elektronická podatelna

kanceláře 18m2

pracoviště 195m2

sdružené kanceláře 30m2 sdružené kanceláře 40m2

kuchyňka

kanceláře 18m2

studovna / politické kluby 160m2

zasedací místnost 95m2kanceláře vedoucích pracovníků 30m2 kancelář starosty 46m2

kuchyňka

PŮDORYS 1.NP M 1:250 PŮDORYS 3.NP M 1:250

PŮDORYS 4.NP M 1:250PŮDORYS 2.NP M 1:250

PŮDORYS 1.PP M 1:250 PŮDORYS 2.PP, PŮDORYS 3.PP M 1:250

88 parkovacích míst

prostory technického vybavení 125m2sklad obchod
30 m2

sklad obchod
30 m2

sklad obchod
60 m2

sklad obchod
60 m2

sklad obchod
60 m2

sklad obchod
80 m2

106 parkovacích míst

sklad sál
60 m2 prostory technického vybavení 125m2sklad kavárna

30 m2
skladové prostory radnice
90 m2

archiv
110 m2

sklad obalů
a odpadků
30 m2



RADNICE BRNO  SEVER

DIPLOMOVÁ PRÁCE  SKICI, SITUACE, PERSPEKTIVY EXTERIÉRU

Provazníkova

Třída Generála Píky

Na jedné straně jsem si kladla otázku, jak by měla vypadat současná radnice 

a na straně druhé jsem hledala vhodný 

objekt pro umístění na náměstí, které má charakter velkorysého otevřeného 

prostoru. 

Radnice se zdá být vhodnou funkcí na dané místo, ale sama o sobě svým 

běžným provozem nezajistí život na náměstí. 

Z tohoto důvodu jsem se rozhodla vytvořit komerční průchozí parter, kde je 

také umístěn konferenční sál, který tak může být využíván i veřejností. 

Koncept hmoty v sobě odráží otevřený charakter místa a 

racionalitu radnice. Směrem do urbanistické zástavby a zároveň na severozá-

padní stranu jsou umístěny pravoúhlé prostory kanceláří a komunikačních 

jader. Naopak na jihozápadní stranu je budova otevřena a prolínájí se zde 

otevřené prostory 

s atrii a schodištěm. 

NÁMĚSTÍ

PARK

NÁMĚSTÍ S 
RADNICÍ

PARK

SITUACE M 1:1000



Provazníkova

Třída Generála Píky

Třída Generála Píky

Na jedné straně jsem si kladla otázku, jak by měla vypadat 

současná radnice a na straně druhé jsem hledala vhodný 

objekt pro umístění na náměstí, které má charakter velkorysého 

otevřeného prostoru. 

Radnice se zdá být vhodnou funkcí na dané místo, ale sama o 

sobě svým běžným provozem nezajistí život na náměstí. 

Z tohoto důvodu jsem se rozhodla vytvořit komerční průchozí 

parter, kde je také umístěn konferenční sál, který tak může být 

využíván i veřejností. 

Koncept hmoty v sobě odráží otevřený charakter místa a 

racionalitu radnice. Směrem do urbanistické zástavby a zároveň 

na severozápadní stranu jsou umístěny pravoúhlé prostory 

kanceláří a komunikačních jader. Naopak na jihozápadní stranu 

je budova otevřena a prolínájí se zde otevřené prostory 

s atrii a schodištěm. 

NÁMĚSTÍ

PARK
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