
 



 



 



Urbanistické souvislosti 

Návrh nové budovy Magistrátu města Brna je koncipován na parcelu rozkládající se 

mezi ulicemi Benešova a Koliště. Toto místo se nachází v blízkosti historického jádra 

města a je součástí brněnské okružní třídy. V současné době na tomto území 

zaujímá většinu plochy dopravní využití a železniční trať a zbylá plocha je nevyužitá. 

Charakter okolí spočívá v návaznosti na historické události 19. století – rušení 

hradeb a vznik okružní třídy. 

 

Architektonické řešení 

Snaha návrhu bylo dotvořit strukturu ringu, jeho zdejší zalomení a navázání na okolní 

zástavbu se vzájemným respektem – jak půdorysným, tak výškovým.  Provozně je 

objekt v souladu se stavebním programem MMB, z čehož vyplynulo dispoziční řešení 

objektu. Exteriér domu je v pojetí travertinového obkladu v kombinaci s klasickou 

omítkou v jemném bílém odstínu. V návrhu je také zahrnuto urbanistické přetvoření 

ulice Divadelní, kde je sjednocen tramvajový a automobilový pruh. Tím je získána 

návaznost na bulvár, který tvoří ulice Benešova a zároveň také větší předprostor 

samotné budovy, který umocňuje její významnou městskou funkci. Celkový koncept 

je navržen tak, aby svojí funkčností, dispozicí a vnitřní komunikací dosahoval 

efektivity, jak z pohledu vnitřního, tak i vnějšího. Zároveň snaha tvorby je v souladu 

s kompozičními principy ringu a vzájemnou reakcí k okolnímu prostředí. Tento objekt, 

který zastává funkci metropolitní radnice a ač jeho typologické předpoklady vyjadřují 

spíše monumentální pojetí, tak svými proporcemi a celkovým řešením se potvrzuje 

jeho přívětivost a otevřenost. 

V tomto návrhu je uvažováno s odsunutou polohou nádraží, a proto se jedním 

ze zásadních prvků v tomto řešení stává viadukt, který je díky tomu možno 

rehabilitovat pro použití pěší trasy či cyklostezky. Je tak jednou z lukrativní 

návaznosti na centrum města, z kterého je tato oblast schopna silně čerpat. 

Základem okolního urbanistického návrhu je celková rehabilitace struktury a 

navazujících prostorů. Hlavní tezí v tomto případě je, aby se místo stalo příjemné pro 

pěší a vtiskl se do této lokality život. Proto je v tomto návrhu v současnosti 

neuspořádaná volná zástavba s množstvím proluk nahrazena tradiční kompaktní 



blokovou zástavbou, která umožňuje vznik ulic, promenád, bulvárů, cest, zelených 

pásů i podélných parkovacích stání.  

 

Dispoziční řešení 

Celkově je dům rozvržen do 9 podlaží nadzemních a 2 podlaží podzemních. 

Průčelí odpovídá funkčnímu využití vnitřních prostor. V přízemí objektu se nachází 

otevřený prostor přepážkové haly, která volně přechází i do prvního podzemního 

podlaží. V přízemí věže je umístěno Urban centrum s prezentačním sálem a 

výstavním prostorem s modelem města Brna, který je propojený prolomeným 

stropem do 2.NP. V druhém podzemním podlaží jsou dále umístěna parkovací stání 

s dalšími příslušnými provozy, jako jsou plochy technických místností, 

vzduchotechnického zařízení, archivů a skladu jak potravin pro provoz kuchyně, tak i 

odpadu pro souhrnný odvoz z budovy. V druhém nadzemním podlaží je situován 

velkolepý sál zastupitelstva města Brna, který je přístupný z otevřeného foyer 

propojeného s vnitřním prostorem celé haly otevřeným ochozem. Odtud je potom 

dále přístup do zasedacích místností a i dalších interních kanceláří. Ty jsou ovšem 

především obsaženy v následujících patrech, kde jsou primárně situovány odbory 

příslušných úseků vždy s návazností na kancelář náměstka, která je v hmotě věže. 

Ta má již zmiňovaných 9 nadzemních podlaží. V nejvyšším patře je umístěn úsek 

vedení města a kancelář primátora města. Sedmé podlaží poté patří sálu rady města 

Brna a v osmém podlaží je umístěna kancelář 1. náměstka a tajemníka. V přízemí 

jsou ještě dále obsaženy prostory jako kavárna, copy centrum, pronajímatelné 

prostory ze strany parku, jídelna, z které je volný přístup do vnitrobloku, 

Konstrukční řešení 

Z konstrukčního hlediska je dům založen na železobetonové bílé vaně 

(milánské stěně tl. 600mm, kotvena pilotami do okolního terénu) a opatřen tak o 

nepřízeň vyšší podzemní vody v podzemních podlažích díky vodostavebnímu 

betonu. Nosný systém domu je dále tvořen skeletem železobetonových sloupů 

s patřičným zateplením v pravidelném rozponu na modul kancelářské osy 1,35m a 

následným rozdělením příčkami a dalším možným členěním. Jedním z důležitých 

prvků konstrukce je zdvojená systémová podlaha výšky 200mm s patřičným 

rozložením technických provozních rozvodů.  Stropní konstrukci tvoří železobetonové 



desky se skrytými průvlaky. Desky jsou řešeny jako aktivní s vedením chlazením. 

Objektem prochází ztužená železobetonová jádra s vertikálními komunikacemi.  

Exteriér domu nese dominantní fasádní prvek, kterým je velkoformátový 

travertinový lepený obklad, tvořící profilovanou strukturu v pravidelném rastru pomocí 

odstupů na jednotlivých sloupech s držením celkové horizontální linie. Okna jsou 

s nízkým parapetem z čirého skla v kovovém rámu a vnějším systémem stínění 

pomocí screen zastínění, které nejsou díky aplikaci obkladu v pohledu přiznány. 

Vedlejší fasády domu přechází z obkladu do neutrálního pojetí klasické omítky 

v bílém lomeném odstínu. Celý objekt je zakončen plochou pochozí zelenou střechou 

s doplňující vyvýšenou atikou.  

Budova splňuje požadavky na požární únikové cesty. Vzhledem k větší výšce 

budovy, která má více než 22,5m, je zde vyřešeno přetlakové větrání se strojovnou 

v 2.PP. Jsou zde splněny požární pásy s rozvinutou šířku 1200mm. 

Po 40m je v objektu řešená dilatace 

Energeticky úsporné řešení 

Stavba je v souladu s požadavky na tepelnou skladbu obálky budovy. Střecha 

je opatřena extenzivní zelenou střechou s případným umístěním solárních panelů. 

Dům je opatřen stíněním proti přehřívání v létě a chlazení konstrukce a vnitřních 

prostor je řešen vedením ve stropní konstrukci. Zeleň vytváří patřičné mikroklima a 

pomáhá ochlazovat dům. 

 

 

 

 

 

 

 



Tabulka bilancí 

 


