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Průvodní zpráva
Stavební program
V okolí Koliště je velké množství kulturních institucí různých měřítek, které pak ve velké míře jsou umístěny v pros-
torách, které často neodpovídají jejich potřebám. Moji snahou tak bylo tuto kulturní infrastrukturu doplnit a nabíd-
nout další možnosti pro realizaci umělecké tvorby v centru města Brna. Po rozsáhlých analýzách města Brna 
celkem jednoznačně vyplynula funkční náplň navrhovaného objektu. V zadání které zní LABORARTORY bylo 
vymezena 1/3 plochy pro samotnou galerii architektury pro kterou jsem vyčlenil samostatnou hmotu na nároží. 
Další 2/3 plochy jsem se rozhodl doplnit o Multifunkční prostory jakými jsou Velký konferenční sál, posluchárny, 
ateliery v jedné hmotě. Kavárnou, officy pro grafiky, designéry a administrativu celku. Jako celek tak tvoří shluk 
různorodých funkcí a možností pro tvůrčí rozvoj jedinců i skupin.
1. URBANISTICKÉ SOUVISLOSTI
Navržený soubor tří objektů se nachází na parcele, kterou od historického jádra města odděluje široký pás 
zeleně táhnoucí se od dolní části koliště až pomoravské náměstí. V Této oblasti se nachází velké množství kul-
turních institucí od divadel, přes drobné galerie a menší alternativní scény. Samotná parcela je orientovaná do 
dopravně velmi zatížené křižovatky. Ulicí koliště prochází čtyřproudová komunikace, ul. Milady Horákové pak 
dvouproudová komunikace se středovým tramvajovým pásem. Okolní Doprava tak vytváří překážku pro přesun, 
nebo  pouhé zastavení na tomto místě. Důležitým momentem je pohledová osa směřující ulicí 28. Října, která 
přináší na toto místo jisté z klidnění. V souvislosti s vytvořením důstojného prostoru pro pohyb kolemjdoucích 
chodců a lepší navázání na zástavbu přiléhající k parcele navrhuji zrušení odbočovacího pruhu vedoucí z ulice 
koliště, do ul. Milady Horákové. Ostrůvek pro chodce zůstane zachován a dojde tak zmenšení poměru mezi 
plochami pro automobilovou dopravu a komunikací pro pěší, ve prospěch chodců. 
Mým závěrem z urbanistických souvislostí tak byla snaha dostat do středu parcely a odtud řešit nástupy do jed-
notlivých objektů.
2. ARCHITEKTONICKÝ VÝRAZ
Tři hmoty tvoří celek. Dvě z hmot navazují na okolní zástavbu a respektují její uliční profil a výšku. Vztah hmot je 
postaven na principu tak aby kolemjdoucí stále jen vnímal celistvou hmotu a vnímal kompozici a vzájemné vz-
tahy hmot vůči sobě. Natočení hmot umožnuje průchod do vnitřního dvorku který tak může sloužit jako centrální 
nástupní prostor, do tohoto dvoru jsou pak orientovány jednotlivé vstupy.  Domy jsou členěny pravidelným ras-
trem sloupů a stejnými konstrukčními výškami, občas prostoupeny celistvými plochami které uzavírají před vnějším 
světem výstavní prostory a multifunkční sál.
3. FUNKČNÍ ŘEŠENÍ, DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ
Vstupy do objektů jsou orientovány do vnitřního prostranství. Nachází se zde foayer pro galerii, multifunkční objekt 
a kavárna. Ve vnitřních dispozicích přiléhají k vnitřním foaye sociální zázemí a vertikální komunikace. V nejvyšší 
nárožní hmotě pak následuje pět podlaží výstavních prostor, které jsou založeny jak na principu uzavřených pros-
tor s minimálním přísunem venkovního světla tak v nejvyšších podlažích se zapojením exterieru na vnitřní atmosféru. 
V hmotě multifunkčního objektu se nad foayerem nachází dvoupodlažní výceúčelový sál. Nad ním se nacházejí 
posluchárny se zázemím pro celodenní provoz a v posledním podlaží je pak velký atelier, který může sloužit 
účelům, tance, divadla, výtvarné tvorbě. V nejnišší hmotě se v přízemí nachází kavárna. V následujících dvou 
podlažích jsou pronajímatelné kanceláře, které by měli sloužit účelům především mladým grafikům a designerům. 
V posledním podlaží je pak administrativa celého souboru budov.
4. KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
Objekt je založen na pilotech, které jsou vrtány do hloubky únosné zeminy. Na nich stojí bílá vana schopná odolat 
vysoké hladině zdejší podzemní vody. Nadzemní objekty mají obvodovou nosnou konstrukci, která je dána ras-
trem sloupů v kombinaci se stěnami.  V místech větších rozponů je systém kombinován s jednou či více řadami 
sloupů, které mají za úkol přenášet zatížení větších rozpon. Vyjímkou je víceúčelový sál, který je zastro-
pen žebrovou železobetonovou deskou. V její polovině pak v následujícím podlaží vede železobetonová 
stěna vynášející stropní desku posledního podlaží. 
5. ENERGETICKY ÚSPORNÉ ŘEŠENÍ
Objekt bude částečně využívat energie ze solárních kolektorů umístěných na střechách. Deštová voda 
bude sbírána do zásobníků a využita pro potřeby objektu.   V letních měsících bude objekt chlazen vz-
duchem nasávaným na sevrních stranách fasád.–––
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