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Předmětem diplomové práce je návrh objektu radnice městské části Brno – server.  
V současné době je radnice umístěná v nevyhovujícím objektu na ulici Bratislavská a 
dále na několika decentralizovaných pracovištích (převážná většina v městské části 
Lesná). Kromě nevyhovujících prostor se jedná také o nevhodné umístění úřadu 
vzhledem k rozloze městské části, nehledě na neadekvátní charakter okolí - ať už 
mluvíme o jeho sociálně nechvalné pověsti, absenci parkovacích míst či dostupnosti 
městskou hromadnou dopravou (v blízkosti není ani jedna bezbariérová zastávka). 
Objekt nově navržené radnice by měl řešit problémy současného stavu, ale zároveň 
zohledňovat nové trendy v navrhování tohoto typologického druhu. 
Radnice dneška zastávají nejen fukci centra obecní samosprávy, ale také centra 
obce jako takové, její kultury, ekonomiky, služeb. 
 

1. URBANISTICKÉ SOUVISLOSTI 
 
KASÁRNA ČERNÁ POLE 
 
ZÁKLADNÍ INFORMACE: 
Rok výstavby:   1927 
Rozloha celkem:  121 400 m2 12ha 
Procento zastavění:  40% 
Výměra podlahové plochy objektů: 48 560 m2 
Vlastnické vztahy:  ČR 
Způsob využití lokality:  armáda 
Stávající ÚPD:   plochy veřejné vybavenosti 

plochy smíšené - návrh 
Počet objektů na pozemku celkem:  40 
Existence ekologických zátěží:   ano 
Dopravní dostupnost - dálnice:   D1, D2 - Brno - 8 km 
Dopravní dostupnost - silnice:   I/ 42 - 1 km 
Dopravní dostupnost - železnice:  250 - Brno-Lesná - 1 km 
Dopravní dostupnost - letiště:   Brno-Tuřany - 11 km 
Elektrická energie: ano 
Pitná voda:   ano 
Užitková voda:   ano 
Kanalizace:   ano 
Plyn:   ano 
Kvalitativní hodnocení: Pravděpodobně velmi kontaminované s budovami 
Areál je z větší části nevyužíván, jinak slouží jako ubytovna. Dříve byla lokalita využívána pro 
skladování a servis vojenské techniky. Dnes je držen MO, záměrem Brna je jeho převod/odkup a 
rozvoj ve prospěch bydlení, příp. jako administrativní zázemí. 
(zdroj: http://www.risy.cz/cs/vyhledavace/brownfields/detail?id=6408) 
 
URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ KASÁREN: 
Řešená parcela je situována do prostoru Černých polí, která jsou velmi žádanou  
rezidenční lokalitou. Kvalita bydlení je dána příjemným prostředím s lidským 
měřítkem, snadnou dostupností do centra i do městského extravilánu. V sousedství 
vily Tugendhat se dobře žije, což se odráží i na poptávce po bydlení v této lokaci. 
Nedostatečný fond bytů nabízených do soukromého vlastnictví je možné vyřešit 
právě na řešené parcele. Rezidenční charakter Černých polí je doplněn areálem 
Vysoké školy zemědělské. Černopolní kasárny jsou největším potenciálem a zároveň 
nejvíce odosobnělou částí Brna-sever. Tento brownfield byl předmětem řešení 



předešlé semestrální práce. V její jihozápadní části se logicky vyčleňuje parcela pro 
stavbu radnice a bezprostředně přiléhající veřejný prostor. 
V okolí kasáren je významný nedostatek občanského vybavení. Chybí zde prodejní 
plochy pro denní nákupy, ale uplatnily by se zde jistě i prostornější showroomy, 
restaurace, kavárny, hotel, místa pro pracovní příležitosti, sídla firem, parkování… 
Tyto nedostatečně naplněné hodnoty by měla vyřešit právě urbanistická koncepce 
řešených kasáren a tedy i samotný objekt nově vzniklé radnice. 
Navržené urbanistické řešení zohledňuje postavení areálu v území i veškeré hodnoty 
swot analýzy. Velkým potenciálem je množství pasantů využívající komunikace 
kolem naší parcely. Navázáním na současnou uliční síť a propojení pro pěší do 
Štefánikovy čtvrti ze zastávek MHD aktivujeme území nenásilným způsobem. Nalézt 
identitu místa, se kterou by se lidé mohli ztotožnit, je nejzásadnější úkol. Maximální 
koncentrace lidí je na křížení ulic Provazníkova a tř. Generála Píky. Toto místo je 
proto vhodné pro úmístění zájmově významného objektu. 
Nové centrum Černých polí je nyní směřováno blíže jeho rovnovážnému středu, 
vytváříme si prostor vhoný pro společenské akce, denní život, nákupy, administrativní 
centrum… Proto v tomto bodě vzniká náměstí s novou radnicí Brno – Sever. 
Hlavní náplní vymezeného území je bydlení, které se zde objevuje v mnoha formách 
– řadové domky na ulici Mathonova navazují na stávající architektonicky hodnotnou 
zástavbu. Bytové domy volně stojící v zeleni v severní části odpovídají na otázku 
propojení s panelovou výstavbou. Bytové domy a viladomy řazené do bloku doplňují 
kompletně nabídku bytového fondu. Problém s hlukem od kolejové dopravy – tramvaj 
souběžná s třídou Generála Píky – je řešen odcloněním průběžným zeleným pásem 
s cyklostezkou, ale především radnicí a dvěmi bloky administrativních budov, které 
uspokojí poptávku po kancelářských pronájmech. Rovněž na ulici Provazníkova tvoří 
hlukovou bariéru administrativní budovy s komerčním využitím.  
 
ŘEŠENÁ PARCELA PRO UMÍSTĚNÍ RADNICE: 
Zjednodušeně můžeme říci, že se tato parcela nachází na nároží křížení ulic 
Provazníkova a tř. Generála Píky. Jejím největším kladem je zároveň její největší 
hrozba – neutuchající ruch právě při zmiňované křížovatce. 
Tento neusměrněný ruch můžeme koncentrovat a zklidnit právě na naší parcele a 
vytvořit tak vyšší hodnotu pro vstup do celého území. V současné době se jedná o 
místo bez urbanistického rámce na hraně krásného výhledu na město a rozsáhlé 
arboretum. Tento ničím nerušený výhled si můžeme vychutnat již od 2. nadzemního 
podlaží. Objekt by tedy neměl tvořit bariéru pro výhled na toto krásné panorama, ale 
jakousi nižší základnu pro budoucí zástavbu. Zvolená parcela je jakýmsi přestupním 
bodem z původní historické zástavby a hluku dopravy do klidného areálu 
s převážnou funkcí bydlení. Je bodem aktivace, bodem stabilizace, těžištěm. 
Radnice by proto měla poskytovat platformu pro navázání urbanistické struktury, ať 
už to bude návrh z předchozí práce, či jakákoliv jiná zvolená struktura. Měla by být 
jasným bodem, který nebude vytvářet žádné další limity a zároveň by měla být 
zájmovým prvkem celého nového areálu. 
 
DOPRAVNÍ NAPOJENÍ 
Parcela je velmi dobře dostupá všemi způsoby dopravy. Individuální doprava je 
možná po stávajících i nově navržených komunikacích dostaečně kapacitních na to, 
aby pojaly intenzivní dopravní zátěž, kterou bude nová struktura vytvářet. 
Městská hromadná doprava obsluhuje území rovnou ze třech zastávek – na křížení 
ulic je to tramvaj a trolejbus, na ulici Bieblova (hranice areálu) je to tramvaj. Cyklistům 



bude umožněn průjezd rovnoběžně s tramvajovým pásem, mezi tramvajovým 
kolejištěm a nově navrženým objektem. Chodcům bude celé území zpřístupněno 
maximální možnou měrou na úrovni parteru. 
Parkování je řešeno v okolí řešené parcely na terénu pouze ve formě několika 
odstavných míst pro krátkodobé parkování, hlavní jádro parkovacích kapacit se 
nachází v podzemním patře pod celým areálem. Vjezdy do podzemních parkování 
jsou realizovány v rámci vnitrobloků. 
 

2. ARCHITEKTONICKÝ VÝRAZ, OBJEMOVÉ ŘEŠENÍ 
Vzhledem k tomu, že okolní nesourodá zástavba a také nová zástavba, jejíž 
charakter není jistě dán, neposkytuje jasný výchozí bod pro architektonický návrh 
řešení, navrhuji na místě samostatně stojící introvertní stavbu. Návrh radnice v území 
zaujímá status, který může v budoucnu plnit funkci jak tradičně pojatého bloku 
doplňující blokovou zástavbu, tak solitéru při jiném volném či kombinovaném 
schématu urbanistické struktury. 
Objekt je navržen na základě okolních vlivů, výchozích hodnot, které jsou trvalého 
charakteru. Z vlivů urbanistických na objekt nejvíce působí okolní dopravní napojení 
na městský okruh do Husovického tunelu po třídě Generála Píky. Vysoká prašnost a 
hlučnost v kombinaci s tramvají, jejíž trasa lemuje zvolenou parcelu, vnáší limity, 
další hluk a vibrace, je zvláště v parteru řešení tohoto velmi významným prvkem 
ovlivňující koncept. Přístup odsunutí objektu dále od zdrojů ruchu není vhodným 
řešením z hlediska špatné využitelnosti právě tohoto pásu. Zachování zastavovací 
linie navržené v urbanismu předchozího semestru však vyžaduje v parteru zvolit 
pevnou bariéru, stěnu odolávající a ochraňující stavbu. 
Díky použití bariéry přímo v rámci objektu se stavba obrací sama do sebe sama, 
svého jádra a stává se tak introvertním objektem. Odolnou vůči nepříznivým vlivům 
okolí, měnící se uvnitř v klidnou oázu, v jádro. Jádro sebe sama, jádro společensko 
kulturního významu, v jádro městské části. Pevné a stabilní – tak jako samospráva 
městské části – základní jednotka obce a její střed. Umístěný nyní skutečně ve 
středu. Pevné jádro parteru se stává základnou pro administrativní činnosti. 
V patře je umístěna kancelářská část městské samosprávy. Objekt zde pracuje 
s výhledem na město a na zeleň arboreta Mendelovy univerzity, která je od 
stavebního pozemku oddělena komunikací, kolejištěm a naneštěstí i plotem 
upozorňujícím na jeho soukromý a uzavřený charakter. S panoramatem pracuje 
objekt v plošném zasklení, které charakterizuje celé 2.nadzemní podlaží. Nalézáme 
se již nad rušivými vlivy úrovně terénu s můžeme tak plně nechat působit vzduch a 
otevřenost. Ke zkvalitnění této hodnoty napomáhají stavbě dvě horizontální římsy 
uložené v úrovni podlahy patra a nad úrovní podhledu. Ze země je eliminován pohled 
do kanceláří až do úrovně pasu a rovněž je římsy užíváno jako pevného stínícího 
prvku. Sřecha je řešena jako částečně pobytová. Pokrývá tak potřebu kuřárny a 
denního odpočinku administrativních pracovníků i návštěvníků radnice. Zbytek 
střechy je řešen jako zelená střecha, která zlepšuje pobytové klima i klima interiérů 
patra pod touto střechou. 
 

3. DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ 
Objekt je řešen jako třípodlažní s jedním podzemním a dvěma nadzemními patry a 
částečně pobytovou střechou. Konstrukční skeletový systém umožňuje volné 
zacházení s dispozicemi objektu. V suterénu je prostor zcela otevřen a je využíván 
k parkování. V rámci tohoto podlaží je umístěno 171 parkovacích míst, včetně 10míst 
vyhrazených pro pracovníky radnice, 10 míst pro handicapované a veškeré technické 



zázemí pro celý objekt, kromě strojovny vzduchotechniky, která je umístěna na 
střeše a zmenšuje tak požadavky na vedení. Množství parkovacích míst pokrývá 
požadavky na provoz radnice a na navržené provozovny (knihovnu, restauraci, 
kavárnu, obchod s potravinami a dalších 6obchodních jednotek) tak, aby zde 
zústávala rezerva na případné změny v užívání, které by vyžadovaly více 
parkovacích kapacit. 
V přízemí je i přes koncepci bariérové stěny zachována prostupnost pro pěší. Po 
obvodu plná betonová stěna je přerušena průchody. Tyto průchody jsou umístěny do 
bodů – průsečíků objektu a spojnice zájmových bodů okolí. Toto jsou místa, která 
mají největší potenciál k užívání a teké učiní parter v těchto bodech ekonomicky 
zajímavý pro komerci díky vysokému food flow. Parter navrhované radnice by měl 
tvořit základnu služeb a obchodu, která bude zlepšovat ekonomickou bilanci budovy, 
jejíž provoz by v jiném případě bylo nutno financovat zcela z obecního rozpočtu, tedy 
z peněz obyvatel Brna - sever. Průchozí charakter, ke kterému je přízemí objektu 
předurčeno, přímo souvisí s vytvořením obchodní pasáže. Ta sestává z proměnlivých 
prostor - krytých, otevrených k nebi, zúžených, rozšířených.. Nabízející růné zážitky a 
různé příležitosti pobytu. Ve středu objektu, nad volnou plochou, vzniklo v patře 
atrium, kolem něhož jsou rozmístěny kanceláře vedení radnice. Toto atrium 
upozorňuje na důležitost jádra, středu, jeho ideologickou podstatu i na významnost 
umístění kanceláří starosty a místostarostů, kteří namísto běžné pozice v patrech 
„nad“ zbylými podřízenými úředníky, jsou na jejich úrovni a zároveň v možném 
kontaktu s běžnými lidmi, obyvateli městské části, kteří denně prochází pod nimi. 
V parteru je tato významnost demonstrována umístěním kulturního centra se sálem. 
Na úrovni parteru se nachází pouze vstup do radnice s informačním centrem a 
podatelnou, což jsou nejčastěji navštěvované místa radnice. Tento vstup se nachází 
na straně jediného otevření stavby do okolí – do náměstí, které se rozprostírá mezi 
zastávkami MHD, na vyústění navrhovaného prodloužení ulice Krkoškovy. Tato 
jediná obvodová stěna, která je v parteru s přímým kontaktem s okolím, tento 
charakter nabývá právě kvůli konečnosti řešení veřejného prostoru, kde již 
v budoucnu nemůže být stavebně zasaženo.  
V patře se nachází veškeré kancelářšké plochy radnice. Jsou umístěny většinou po 
obvodu stavby. Částečně kolem atrií. Jednací místnosti jsou situovány nejblíže 
k veřejnosti a jsou otevřeny do náměstí. V dispozici jsou rovněž patrné instalační 
jádra se sociálním zázemím a prostupy pro vedení instalací, které jsou sekupovány a 
odsunuty od celoprosklené fasády patra. 
 

4. KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 
Hlavním konstrukčním systémem objektu je železobetonový skelet založený na 
úrovní prvního podzemního podlaží. Základová spára na kótě - 4,45 metrů je 
v únosné zemině. Základy pod skeletovým systémem tvoří železobetonové patky. 
V prvním podzemním podlaží umístěné garáže s volnou dispozicí jsou děleny šesti 
ztužujícími jádry, ve kterých jsou umístěny vertikální komunikace - schodiště, výtahy 
a šachty. 
Stropní konstrukce podzemních garáží je zarovnána pod hranu terénu (±0,000) a 
umožňuje tak bezbariérové řešení přístupu do provozoven umístěných v parteru při 
použití zdvojené podlahy, která se zde jeví jako výhodnější řešení skladby podlahy. 
Parter je vymezen železobetonovými stěnami po obvodu stavby, které určují 
venkovní objem stavby a plní ztužující funkci. Nad parterem je umístěno kancelářské 
patro naplňující požadavky radnice, kterému nejvíce vyhovuje zvolený rozpon sloupů 



8,100 metrů. Horizontální konstrukce jsou provedeny jako železobetonové, křížem 
vyztužené desky s prostupy. Konstrukce lehkého obvodového pláště je systémová od 
firmy Wicona. Výplň tvoří dvojité zasklení, které je na většině plochy pevné. 
Střecha je provedena jako jednoplášťová s extenzivní zelení. Na stropní desce nad 
druhým NP je umístěna tepelná izolace a roznášení vrstva, která tvoří spádování této 
ploché střechy. Pro zlepšení odtokových podmínek v území je na střeše použito 
extenzivní zeleně s drenážní a akumulační vrstvou. Atika je provedena do výšky 
500mm nad úroveň střešní roviny a z pohledu chodce je skryta za vyloženou římsou. 
Dvojice říms je kotvena do vodorovných konstrukcí pomocí izokotev. Římsy jsou 
provedeny ze železového betonu. 
Podlahy v objektu jsou pro zjednodušení vedení instalací a umožnění dispozičních 
proměn kanceláří provedeny jako zdvojené. V podlahách je vedena převážná většina 
kabeláže a dalších rozvodů. Pod stropní konstrukcí je podvěšen sádrokartonový 
podhled zakončený hliníkovým krytem interiérové žaluzie. V tomto podhledu jsou 
vedeny rozvody vzduchotechniky. Odvádění vody od stavby je umožněno drenážním 
výkopem. Při základové spáře není předpokládaná zvýšená hladina podzemní vody, 
proto je zvolena běžná skladba. 
 

5. ENERGETICKÉ ŘEŠENÍ 
Objekt reaguje na otázku energetické úspornosti použitím současných materiálů a 
kvalitním provedením konstrukčních detailů, které jsou předpokladem jak 
bezporuchovosti stavby, tak i jeho energetické úspornosti. Otevření do vnitřních atrií 
umožňuje snazší udržování vnitřního klimatu bez nutnosti náročnějšího stínění. 
Obvodová stěna provedená celoplošným strukturálním zasklením je volena 
s ohledem na velikost ochlazované plochy a je použito tepelně izolační dvojsklo.  
Vnitřní klima je udržováno systémem vzduchotechniky, která zajišťuje větrání a 
chlazení objektu. Strojovna vzduchotechniky je umístěna na úrovni střechy. Nasávání 
čerstvého vzduchu je realizováno ze severní fasády, nad úrovní lehké zelené 
střechy. Tímto umístěním strojovny dochází k úsporám vedení instalací a zároveň je 
řešena otázka hluku a vibrací uvnitř budovy. Vzduchotechnika je řešena centrálně 
s rozvody v sádrokartonových podhledech.  
Rozdílná potřeba tepla v jednotlivých částech objektu je pokryta teplovodním 
vytápěním. Podlahové konvektory jsou umístěny v blízkosti prosklených ploch tak, 
aby nedocházelo k jejich velkému ochlazování. Vytápění je napojeno na centrální 
systém, technická místnost pro dálkové vytápění je umístěna v suterénu. 
V jednotlivých místech objektu je možno regulovat stupeň výkonu, což je výhodné 
zejména v jednotlivých kancelářích s pravidelným provozem. Obvodový plášť je 
řešen v nízkoenergetickém standardu. Stínění je řešeno dvěma horizontálními 
římsami vyloženými nad celoprosklenými stěnami.  Toto pevné částečné stínění je 
doplněno interiérovými žaluziemi, které umožňují individuální regulaci pro dosažení 
optimální vnitřní pohody prostředí.  
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 FAKULTA ARCHITEKTURY VUT V BRNĚ, 2014/2015 
 DIPLOMOVÁ PRÁCE – RADNICE BRNO - SEVER 
 

TABULKA  BILANCÍ   
    

  BILANCE ZASTAVĚNÝCH PLOCH   

ZASTAVĚNÁ PLOCHA NADZEMNÍCH PODLAŽÍ (m2) 3541,1 

ZASTAVĚNÁ PLOCHA PODZEMNÍCH PODLAŽÍ (m2) 6837,5 

    

BILANCE HPP   

HPP NADZEMNÍCH PODLAŽÍ  5553,9 

HPP PODZEMNÍCH PODLAŽÍ 6837,5 

HPP ZÁSTAVBY CELKEM 12135,9 

    

BILANCE OBESTAVĚNÉHO PROSTORU   

OBESTAVĚNÝ PROSTOR NADZEMNÍCH PODLAŽÍ 24601,7 

OBESTAVĚNÝ PROSTOR PODZEMNÍCH PODLAŽÍ 27349,8 

OBESTAVĚNÝ PROSTOR CELKEM 51951,5 

PŘEDPOKLÁDANÁ CENA STAVBY (5000,-kč/1m3)     259 757 700,- 

    

BILANCE FUNKČNÍHO VYUŽITÍ    

HPP RADNICE 3259,9 

HPP Z TOHO KANCELÁŘE 2149,2 

HPP FUNKCE KULTURNÍ CENTRUM 372,3 

HPP FUNKCE KAVÁRNA 141,1 

HPP FUNKCE KNIHOVNA 289,0 

HPP FUNKCE OBCHODNÍ JEDNOTKY 524,6 

HPP FUNKCE RESTAURACE 278,8 

HPP FUNKCE SAMOOBSLUHA 426,7 

HPP FUNKCE TECHNOLOGICKÉ ZÁZEMÍ 380,8 

HPP GARÁŽÍ (PARK. PLOCHY VČ. KOMUNIKACÍ) 280,81 

KAPACITY   

POČET PARKOVACÍCH STÁNÍ CELKEM / Z TOHO PRO IMOBILNÍ 171/10 

   




