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Radnice městské části Brno – Sever dlouhodobě zvažuje přemístění budovy svého úřadu,
přičemž jednou z možností je její umístění do prostoru bývalých kasáren v Brně - Černých
polích. To otevírá zásadní téma o podobě objektu radnice jako soudobém centru obecní
samosprávy.
Cílem práce je tedy nalezení představy o současné-budoucí radnici a to při využití aktuálních
poznatků a trendů majících vliv na typologii objektu(ů). Hlavním vnějším faktorem ovlivňujícím
návrh je jeho zasazení do lokality bývalých kasáren v Černých polích, jejíž nová urbanistická
struktura bude vycházet z vámi navrženého urbanistického řešení lokality. 
V rámci navržené urbanistické struktury navrhněte objekt radnice městské části Brno - sever. Při
práci na vlastním diplomním projektu využijte jako podklady veškeré informace a materiály,
které jste získali v průběhu zahraniční studijní cesty či v předchozí práci v rámci modulu Res
Publica.





Brno - sever
Brno-sever, jedna z nejmladších městských částí města Brna, se nachází při pravém břehu řeky 

Svitavy. Pod svou správu zahrnuje katastrální území Husovic, Lesné, většinu Černých Polí a část 

katastru Zábrdovic. Poměrně atypickou součástí je katastrální území Soběšice, které však svými 

provozními i urbanistickými vazbami spadá do Brna-sever spíše formálně.

Městská část Brno-sever má poměrně dramatický charakter vyvolaný polohou na okraji 

brněnské kotliny, najdeme zde tak níže položené roviny v okolí řeky Svitavy, relativně strmé 

svahy v okolí Lesné či náhorní planiny v katastru Soběšic. 

Struktura zástavby je také poměrně rozdílná, nachází se zde rostlá městská zástavba, v 

okrajových částech a zejména v katastru Soběšic pak rostlá venkovská zástavba. Strukturou 

zástavby včetně urbanistických principů se pak výrazně odlišuje oblast Lesné, kde se nachází 

výhradně volná sídlištní zástavba.

V území či v provozní blízkosti Brna-sever se nachází mnoho potenciálních rozvojových ploch, 

které jsou v současné době zejména brownfieldy. Konkrétně se jedná o areál Kasáren v Černých 

Polích, Zbrojovka Brno a areál Královopolská. Mezi další rozvojové plochy lze zařadit území 

Ponavy či lokalitu Sadová/Kociánka. Tyto plochy nabízejí řadu možností pro rozvoj celé městské 

části a mohou nabídnout mnoho i pro celé město.

Kasárny Černá Pole
Řešené území se nachází v severní části města Brna - v městké části Brno-sever. V současnosti 

se na řešeném území nachází prostor vojenských kasáren, které jsou ve značné míře 

nevyužívány, a vytvářeji tak prostor pro potenciální zástavbu. 

Řešené území těchto kasáren zabírá rozlohu okolo 12ha. Oblast skýtá velký potenciál zejména 

svou klíčovou polohou v jádru městské části, avšak současná legislativa není nakloněna jakékoli 

změně. Současný územní plán vede oblast jako stabilizovanou, limity území pak jsou zejména 

v kategorizaci oblasti coby oblast nezbytná pro bezpečnost státu, což prakticky znemožňuje 

jakékoli zásahy do oblasti – výsledkem je tak prázdná oblast ve středu města.



 Charakter území
Ačkoli současná legislativa není nové výstavbě nakloněna, oblast kasáren se nachází na 

urbanisticky cenném místě jak z pohledu napojení na městský organismus, tak z pohledu 

krajinářského – celá oblast se nachází při horní části terénního zlomu, čímž nabízí možnost 

panoramatických výhledů. Společně se skutečností, že ve směru těchto výhledů se nachází 

Botanická zahrada a arboretum Mendelu, je celá tato oblast maximálně výhodná pro zástavbu.

Avšak pro jakoukoli výstavbu v řešené oblasti kasáren hraje zásadní roli přítomnost kapacitních 

komunikací při západním a jižním okraji. Ačkoli tyto komunikace poskytují výborné dopravní 

obsloužení celé oblasti, hluk z automobilové a tramvajové dopravy má zásadní vliv na možnou 

strukturu a funkční využití nové zástavby. Současně vzhledem k vytíženosti jižní komunikace na 

ulici Provazníkově je nutno velmi důkladně zvážit jakékoli nové dopravní křížení, které by mohlo 

zásadně přitížit celému dopravnímu systému.

Zájmové území je také značně rozpolcené z hlediska zástavby – ačkoli samotná oblast je 

zastavěná pouze provizorními stavbami či objekty k demolici, okolní zástavba je poměrně 

kontrastní. Zatímco na severní straně najdeme solitérní monofunkční vysokopodlažní stavby, 

jižnímu okraji dominuje tradiční nízkopodlažní polyfunkční bloková zástavba. Podobný nesoulad 

je pak také patrný ve směru západ-východ, kde opět řadové monofunkční rodinné domy stojí v 

kontrastu k již zmíněné botanické zahradě.

Z hlediska chodce pak oblast trpí podobně jako většina města nedostatkem parkovacích stání 

a neutěšeným stavem uličního prostoru, který je velmi nepříjemný pro pohyb pěších či jakýkoli 

vzájemný sociální kontakt obyvatel. Nicméně velkým pozitivem celé oblasti je velmi dobré 

napojení na městskou hromadnou dopravu (trolejbusovou a tramvajovou), která je již nyní 

schopna obsloužit celé území v docházkové vzdálenosti 5 minut.



Urbanistický návrh
Základní myšlenka urbanistického řešení vychází ze snahy vytvořit maximálně příjemný prostor, 

který se nepodřizuje automobilové dopravě, ale naopak ji bere jako službu, která se podřizuje. 

Současně vzhledem k výbornému napojení na MHD je projekt koncipován dle vzoru amerického 

urbanisty J.H.Crawforda - dle jeho slov se současná města stala otroky automobilové dopravy, 

přitom současné technologie již plně umožňují individuální automobilovou dopravu z měst 

vytlačit či přinejmenším výrazně snížit.

Navržený urbanistický koncept je tak inspirován myšlenkou města s usměrněnou individuální 

automobilovou dopravou.  Řešení usiluje o vytvoření kvalitního prostoru podporující sociální 

interakce obyvatel, zároveň důsledně segreguje prostor na veřejný, polověřejný a soukromý, 

vytváří místa o různé úrovni významu. Současně byl kladen nemalý důraz na snadnou orientaci 

a jedinečnost dané lokality.

Avšak absolutní vyloučení automobilové dopravy není v dnešní společnosti možné  - 

urbanistické řešení tak usiluje o obsloužení celého území automobilovou dopravou, která 

však nezasahuje do veřejného prostoru. Výsledkem je tak koncept podélného domu s funkcí 

veřejné vybavenosti a parkování, jenž se ostře zabodává do území. Tento prvek pak tvoří 

dopravní základ urbanistické struktury, pohyb pěších a prostor pro sociální interakce je pak 

přísně oddělen. Parkovací dům tvoří jakýsi kmen, na který se nabalují jednotlivé “větve s 

listy” obytných domů. Struktura připomínající strom pak splňuje požadavek na velmi krátkou 

pěší vzdálenost do parkovacích domů, zároveň je stavba rozmanitá a postupně se směrem od 

„kmene“ rozvolňuje.

Vzájemná poloha jednotlivých „stromových struktur“ je pak koncipována s ohledem na 

vytvoření výrazných orientačních bodů a os, zároveň jsou však vytvářeny prostory s různou 

významovou kvalitou prostoru.

Celý koncept je samozřejmě také ovlivněn snahou vytvořit prostor maximálně odhlučněný, 

zároveň však průchozí a otevřený. Společně se snahou nevytvořit čistě monofunkční obytný 

blok je výsledkem stavba liniových polyfunkčních, administrativních a veřejných staveb při 

západním okraji řešené oblasti. Výhodná poloha těchto staveb opět plně respektuje požadavek 

na pěší dostupnost. Jižní část situovaná v zeleni je řešena jako oblast pro drobnou komerci, 



polyfunkční a administrativní budovy. Okolí těchto staveb tak tvoří veřejný prostor s množstvím 

zeleně, který tvoří mezičlánek mezi klasickým městem a car-free oblastí.

Celý tento koncept následně graduje v místě křížení ulic Provazníkova a Třída Generála Píky, kde 

vzhledem k největšímu toku obyvatel a kvalitní lokaci na kraji vyvýšené terénní hrany poskytuje 

ideální prostor pro situování náměstí v čele se stavbou nadmístního významu – radnicí.

Výsledný koncept oblasti Kasáren pak vytváří prostor, který je polyfunkční, otevřený a z hlediska 

vnitřního provozu s výrazně omezenou individuální  automobilovou dopravou.

Architektonický výraz
Základní koncept stavby radnice vychází ze snahy o logické doplnění zástavby na přilehlých 

ulicích. Zatímco zástavba na tř. Generála Píky má z důvodu ochrany před hlukem výrazně liniový 

charakter, objekty podél ulice Provazníkova lze popsat jako solitérní výškové objekty v zeleni. 

Hmota radnice tak přirozeně na oba tyto koncepty reaguje plynulým doplněním, což se v 

nárožní parcele projevuje jako průnik dvou hmot - lineární podnože s vertikální věží.

Objekt radnice však záměrně narušuje uliční čáru na přilehlých ulicích, čímž narušuje 

pohledovou monotónnost a jasně definuje významovou odlišnost stavby od svého okolí. 

Současně toto posunutí stavby od uliční čáry dává prostor pro vznik shromažďovacího prostoru, 

který respektuje urbanistické řešení celého konceptu s množstvím zeleně.

Výrazná vertikála stavby v poloze nároží tvoří dominantu prostoru, která souzní s účelem a 

významem stavby. Pohledově výrazné vykonzolování této věže vytváří dramatický prvek, který 

však nijak neomezuje pěší provoz a naopak napomáhá dotvářet architektonický účin hlavního 

vstupu do objektu.



Dispoziční řešení
Stejně jako je stavba ztvárněna jako průnik dvou odlišných hmot, můžeme podobně 

charakterizovat vnitřní provoz radnice - a to průnik státní správy a samosprávy městské části. 

Vnitřní provoz tak plně respektuje toto členění - zatímco nízkopodlažní liniová stavba je určena 

pro funkci přenesené působnosti státní správy, vertikální stavba je prostorem pro vlastní 

samosprávu.

Ačkoli je liniová stavba řešena jako konstrukční trojtrakt, dispozičně se jedná o pětitrakt s 

věncem kanceláří v krajních traktech a sociálním a technickým zázemím v traktu středním. 

Výrazným elementem tohoto objektu je atrium na celou výšku stavby, podél něhož jsou 

situovány nejnavštěvovanější části radnice - a to kanceláře referentů. 

Vertikální hmota je určena zejména pro kanceláře zastupitelů městské části a související 

prostory. Veškeré místnosti zde využívají orientace na pohledově příjemné výhledy. Symbolicky 

je poslední podlaží určeno pro nejvyšší rozhodovací funkce - najdeme zde tedy  kancelář 

starosty městské části a sál rady městské části.

Parter radnice má částečně odlišný charakter - najdeme zde zejména přepážkovou halu, 

kavárnu či sál s foyer. Za účelem maximální provozuschopnosti jsou veškeré tyto provozy 

vzájemně propojeny, lze je však bez omezení užívat i odděleně. Sál s kavárnou tak může 

vytvářet prostor pro různé kulturní akce či představení i v době, kdy je radnice zavřená.

Součástí celé stavby je také podzemní podlaží, které je určeno pro parkování, technické zázemí 

a skladové prostory. Množství parkovacích stání je dimenzováno s ohledem na urbanistické 

řešení a kvalitní napojení na městskou hromadnou dopravu. Koncept parkování rovněž 

podporuje alternativní druhy individuální přepravy - v podzemním podlaží tak také najdeme 

prostor pro parkování kol. S ohledem na okolní zástavbu jsou sjezdy do garáží ve východní části, 

čímž vytvářejí možnost pro napojení podzemního parkoviště přilehlých objektů.



Konstrukční řešení
Nosná konstrukce objektu je tvořena dvěma základními systémy - podélná hmota je řešena jako 

železobetonový skelet, hmota věže je pak řešena jako ocelová konstrukce.

Železobetonový skelet je veden  v pravidelném rastru s roztečemi sloupů 5,4m v podélném 

směru a 8,1m (popř. 4,05m) v příčném směru. Prostorovou tuhost stavby zajišťují dvě průběžná 

železobetnová jádra.

Ocelová konstrukce věže využívá masivní hmotu průběžného jádra, do kterého jsou kotveny 

ocelové konzoly HEB700. Tato hlavní nosná konstrukce je pak doplněna o systém příčných 

ocelových nosníků IPE300. Zavětrování konstrukce je pak zajištěno ocelovými táhly.

Materiálové řešení
Základní myšlenka materiálového řešení v exteriéru je založena na kombinaci pohledového 

betonu a reflexního skla. Pohledový beton v podobě štíhlých vertikálních a horizontálních lamel 

má také funkci stínící a harmonizační. Probarvení lamel v odstínu oficiální barvy městské části 

Brna-sever vytváří dynamickou rovnováhu mezi čitelností váznamu stavby a jejím rytmem 

fasády.


