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URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ

Návrh citlivě doplňuje zmíněnou zástavbu na 
pomezí historické struktury a zástavby bloko-
vého typu 19. Století. Území protnuté frekven-
tovanou třídou Svobody tvoří přirozenou bránu 
do města ve směru od hlavního nádraží a velko-
rysým začleněním občanského vybavení magist-
rátu města oblasti dodává významnou hodnotu. 
Řešení záměrně konfrontuje blízkou novostavbu 
obchodního centra Šantovky dotvořením sta-
vební hmoty v návaznosti na stávající objemy bu-
dov. Navržené objekty respektují stavební čáry, 
orientují obyvatele města, umožňují mu se identi-
fikovat s prostorem.

Návrh usiluje o hierarchizaci veřejných prostran-
ství do čitelných struktur, ve kterých by moh-
ly probíhat přirozené městské aktivity jako je 
komerční, kulturní i rekreační vyžití. Důležitou 
součástí konceptu je severojižní propojení dvou 
rozsáhlých sadů – Bezručových a Smetanových, 
které společně tvoří takzvaný prstenec kolem 
centra, ale dosud nebyly reálně propojeny. Schá-
zející slepý prostor je řešen jako lineární propo-
jení obou parků a stává se jejich plnohodnotnou 
součástí, ale i důstojné reprezentační místo před 
samotným magistrátem.

V návaznosti na budovu magistrátu na místě bý-
valého autobusového nádraží návrh záměrně v 
severním a východním předprostoru neumisťuje 
žádnou zástavbu. Fasádní průčelí této významné 
instituce celoměstského významu tak má mož-
nost vizuálně komunikovat jak s budovami tržni-
ce a prostranstvím tržiště přes ulici, tak s navr-
ženým lineárním parkem. Budova magistrátu se 
tak stává vizuálním těžištěm už od třídy 
17. Listopadu a zastává potenciál dlouhodobé-
ho rozvoje celé přiléhající lokality jako budoucího 
polycentra města.

ARCHITEKTONICKÉ  ŘEŠENÍ

Objekt magistrátu je podstatným prvkem v nově 
vznikající zástavbě, držící uliční čáru na ulici 
Třídy Svobody vedoucí do centra. Hlavní vstup 
je situován na ulici tř. Svobody, jakožto hlavním 
dopravním tahem mezi rušným obchodním 
centrem a historickým jádrem města. 

Vstup je situován na osu původní tržnice a nově 
vzniklý bosket, vytvářející tak protipól hlavního 
čela magistrátu. Druhý vstup je situován z par-
ku, nabízející tak nejen alternativní vstup do ob-
jektu, ale také oddělený vstup pro akce různého 
charakteru, kde by příchod přes hlavní vstup byl 
nevhodný a mohl by narušovat běžný provoz. 
Příkladem tak může být příjezd delegace. Sva-
tební obřady jsou předpokládány zejména mimo 
úřední hodiny, nicméně vstup do sálu je propojen 
z této jihovýchodní části s výhledem do nového 
atraktivního parku, se kterým radnice v těsné 
návaznosti sousedí a atraktivními výhledy těží z 
jeho patřičných kvalit. Kromě svatebního sálu se 
v parteru nachází další dvě veřejné funkce, a to 
konkrétně knihovna a prostor kavárny, oboje 
situováno do aktivní ulice třídy Svobody. Funkce 
kavárny tak nabízí další možnost aktivního využití 
objektu i mimo jeho úřední provoz. Poslední ta-
kovou funkcí je městské infocentrum, situováno 
hned u hlavního vstupu a vedle kavárny. Po vstu-
pu do objektu se návštěvník ocitne v prostorném 
atraktivním atriu působícím čistým, transparent-
ním dojmem. Prostoru atria silně dominuje dře-
věné pobytové schodiště s knihovnou vedoucí 
do druhého podlaží. Hlavní komunikační verti-
kální jádro je umístěno naproti hlavnímu vstupu, 
což umožňuje okamžitou a efektivní orientaci v 
prostoru pro návštěvníka. Je zde umístěno re-
prezentativní schodiště a čtveřice výtahů. Nedíl-
nou součástí atria je prostor recepce kruhového 
tvaru a podatelny úřadu samotného. 

Nejvíce dominujícím prvkem objektu magistrátu 
je ale zcela jistě zastupitelský sál. Vede k němu 
most přes samotné atrium s kiosky, propojující 
tak hlavní komunikační jádro s předprostorem 
zastupitelského sálu. Samotný sál je členěn do 
dvou podlaží, samotné zasedání probíhá dole. V 
okolí je umístěna šatna, WC a zázemí pro novi-
náře a lobby. Na dalším podlaží se pak nachází 
ochoz pro přihlížející. Samotný sál je vykonzolo-
ván do ulice, díky LOP pak nabízí nejen atraktivní 
výhled na tržnici a komunikační uzel, ale podpo-
ruje myšlenku transparentnosti instituce. Sál a 
jeho obsah je tak viditelný i pro kolemjdoucí. 
Radniční jídelna je pak dále umístěna na druhém 
poschodí, včetně kuchyně. Zbylý prostor objektu 
je variabilní a určen pro samotný provoz kanceláří 
a jím přidruženým prostorům. 

Vjezd do podzemního parkování je ze západní 
strany z ulice Aksamitova. V podzemí se nachází 
parkování pro zaměstnance radnice a radniční 
archiv. Nabízí také možnost zásobování pro rad-
niční kuchyň, případně pro velkoformátové ob-
jekty, jelikož je zde umístěn i velkokapacitní prů-
jezdný výtah. Rastr 2,7 m umožňuje maximální 
variabilitu kancelářského prostoru. Konstrukční 
systém je železobetonový skelet v modulu 8,1 
m x 8,1 m, kromě krajních modulů o šíři 5,4m. 
Konstrukční výška podlaží 3,5 m.Fasáda objektu 
zvenčí podporuje historii lokality a je tvořena s 
cihlovým dekorem, působícím dojmem jasného 
řádu a čitelnosti, který by měl reflektovat místní 
fungování samosprávy
Interiér je pak v kontrastu z materiálů bílé, skla a 
dřeva. Střecha objektu je tvořena jako zelená s 
možností retence vody. Tradiční funkce radnič-
ních hodin je pak umístěna na rohu severní a vý-
chodní strany, kde informuje okolní návštěvníky 
města z co nejvíce úhlů. 
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01 atrium
02 hlavní schodiště + výtahy
03 únikové schodiště
04 toalety
05 kuchyňka
06 administrativní zázemí přepážek
07 přepážky, podatelna, pokladna
08 sklad
09 knihovna
10 hlavní vstup
11 infocentrum
12 recepce
13 kavárna
14 zázemí kavárny
15 sekundární vstup
16 foyer
17 šatna
18 svatební síň
19 ostraha garáží
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01 atrium
02 hlavní schodiště + výtahy
03 únikové schodiště
04 toalety
05 kuchyňka
06 zasedací místnost
07 kancelář
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05 kuchyňka
06 zasedací místnost
07 kancelář
08 sklad
09 foyer
10 šatna
11 zastupitelský sál
12 učebna
13 čekací hala
14 kanceláře starosty 
     a tajemníka
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01 atrium
02 hlavní schodiště + výtahy
03 únikové schodiště
04 toalety
05 kuchyňka
06 zasedací místnost
07 kancelář
08 sklad
09 foyer
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02 hlavní schodiště +výtah
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01

02

04

06

05

07

05

03

POHLED SEVERNÍ 1:2500 2 5 10m POHLED JIŽNÍ 1:2500 2 5 10m

POHLED VÝCHODNÍ 1:2500 2 5 10mPOHLED ZÁPADNÍ 1:2500 2 5 10m

ŘEZ PODÉLNÝ B-B 1:2500 2 5 10m

ŘEZ PŘÍČNÝ A-A 1:2500 2 5 10m


