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VYPRACOVALA_LENA TRPĚLKOVÁ_2012/2013 



1. URBANISTICKÉ SOUVISLOSTI 
Parcela se nachází na rohu ulic Milady Horákové a Koliště v centru Brna u velmi 

frekventované dopravní tepny na hranici brněnského malého okruhu v přímém dosahu 

parku Koliště. 

Hlavní vjezd do podzemních garáží je z ulice Koliště pomocí zdvihací plošiny pro 

osobní automobily značky Ares model REX 40 na úroveň - 2,900 m. Mezi objekty 

v proluce vzniká prostor o šířce 5,000 m pro zásobování komerčních prostor a galerie 

většími nákladními vozidly. 

Hlavní vstup do galerie je situován na severozápadní stranu do odkloněného, 

bezpečného před-prostoru. Vedlejší vstup pro zaměstnance a manipulaci s instalacemi 

je situován do vzniklé proluky mezi budovami. Vstup do Laborartory centra je 

orientován na sever do vzniklého malého náměstí stejně jako vstupy do komerčních 

objektů, kavárny a galerie. Únikový východ galerie vyúsťuje do závětří hlavního vstupu, 

tak aby nedošlo k estetickému narušení pohledu na fasádu. Únikový východ 

Laborartory je situován na jižní stranu do otevřeného prostranství vnitrobloku. 
 

2. ARCHITEKTONICKÝ VÝRAZ 
Základní objem je rozdělen na dvě hmoty, z nichž jedna uzavírá městský blok a 

druhá akcentuje nároží. Akcentace není docílena vertikálou, nýbrž horizontálou ve 

smyslu HMOTA HMOTA POMLKA HMOTA! 

Na základě analýz vznik menších ploch GALERIE na nároží a větších ploch 

LABORARTORY centra pro rozvoj umění. Umělecká laboratoř vytváří tzv. pozadí pro 

menší hmotu GALERIE.  

Fasády jsou materiálově sjednoceny ušlechtilým vápencem. Kontrast spočívá v 

odlišné dynamice rastru řezospáry budov. 
 

3. DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ JEDNOTLIVÝCH OBJEKTŮ 
Galerie: Veškerá nadzemní podlaží slouží pro výstavní účely. Na vstupní prostor 

navazuje informační pult spolu s šatnou. V pravé dolní části se nachází zázemí a vstup 

pro zaměstnance. Sociální zázemí návštěvníků i zaměstnanců spolu se skladem a TZB 

je umístěno v 1.PP. Patra spojuje komunikační jádro, které slouží jako požární úniková 

cesta. Druhé a třetí nadzemní podlaží je zmenšeno o plochu prostupu v podlaze, díky 

kterým vzniká zajímavý průhled mezi jednotlivými patry. 
Laborartory: Všechna podlaží jsou spojena komunikačním jádrem, ze kterého se 

vstupuje do halového prostoru a zároveň slouží jako požární úniková cesta. Každé 



jednotlivé podlaží má svojí danou funkci. 1.NP slouží pro komerční účely, kavárnu a 

recepci. 2.NP funguje jako multifunkční prostor k pořádání např. amatérských výstav, 

módních přehlídek, workshopů apod. Ve 3.NP se nachází kulturní vzdělávací centrum 

s auditoriem o kapacitě 136 míst. 4.NP obsahuje pronajímatelnou plochu kanceláří o 

různých výměrách včetně potřebného zázemí pro např. architekty, designéry, návrháře, 

grafiky apod. Poslední dvě podlaží jsou konstrukčně propojené a slouží jako 

mezonetové umělecké ateliéry. Zázemí v těchto podlažích je doplněno o sprchy pro 

uživatele. 
 

4. KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 
Podzemní podlaží je založeno milánskou stěnou v kombinaci s hydroizolační bílou 

vanou na železobetonových pilotách. Je tvořeno kombinací skeletového a stěnového 

systému.  

Galerie: Objekt galerie je řešen za pomoci stěnového systému. Nosné části jsou 

obvod, komunikační jádro a nosná stěna procházející z 1.PP do 3.NP. Stropní 

konstrukce nad 4.NP je řešena jako samonosná – lomenice. 
Laborartory: Objekt Laborartory je řešen v kombinaci stěnového a skeletového 

systému. Nosné části stěnového systému jsou obvod a komunikační jádro.  
 

5. ENERGETICKY ÚSPORNÉ ŘEŠENÍ NÁVRHU GALERIE 
Osvětlení: Galerie je osvětlena denním přímým i nepřímým světlem. V určitých 

zákoutí galerie dochází  k americkému typu osvětlení a to díky eliminaci okenních 

otvorů ve fasádě. Ve 4.NP je použito nepřímé difúzní osvětlení, které prochází ze 

severní strany skrz lomenici. Jako umělé osvětlení bude použito bodových světel 

umístěných v prostoru na zavěšených rámech. 
Tepelné a obnovitelné zdroje: Deset slunečních kolektorů umístěné na lomenici, 

zajišťují ohřev užitkové vody a v zimním období za pomoci rekuperační jednotky 

přihřívají vzduch, který je vháněn čerpadlem do prostor galerie. Při nižších teplotách 

bude objekt vytápěn za pomoci podlahového výtápění.  Za letního provozu se kolektory 

využívají k ohřevu teplé užitkové vody a prostor galerie je ochlazován přívodem 

čerstvého studeného vzduchu. 
Dešťová voda: Dešťová voda je zachycena a svedena do 1.PP do retenční 

nádrže, odkud je druhotně využita ke splachování WC a úklidu.   

  



Jméno autora: TRPĚLKOVÁ LENA
FAKULTA ARCHITEKTURY VUT V BRNĚ, 2012/2013
BAKALÁ ŘSKÁ PRÁCE - LABORARTORY BRNO

TABULKA  BILANCÍ

BILANCE ZASTAVĚNÝCH PLOCH

ZASTAVĚNÁ PLOCHA NADZEMNÍCH PODLAŽÍ (m2) 879,7

ZASTAVĚNÁ PLOCHA PODZEMNÍCH PODLAŽÍ (m2) 1259,5

BILANCE HPP

HPP NADZEMNÍCH PODLAŽÍ 4275,2

HPP PODZEMNÍCH PODLAŽÍ 1259,5

HPP ZÁSTAVBY CELKEM 5534,7

BILANCE OBESTAVĚNÉHO PROSTORU

OBESTAVĚNÝ PROSTOR NADZEMNÍCH PODLAŽÍ 19559,9

OBESTAVĚNÝ PROSTOR PODZEMNÍCH PODLAŽÍ 4471,225

OBESTAVĚNÝ PROSTOR CELKEM 24031,125

PŘEDPOKLÁDANÁ CENA STAVBY (8000,-kč/1m3)    192 249 000 Kč

BILANCE FUNKČNÍHO VYUŽITÍ 

HPP VÝSTAVNÍ PLOCHY 1960,8

HPP FUNKCE (KAVÁRNA) 239,5

HPP FUNKCE (KOMERČNÍ PLOCHA) 136,5

HPP FUNKCE (VSTUPNÍ PROSTOR + RECEPCE) 172,1

HPP FUNKCE (VZDĚLÁVACÍ/KREATIVNÍ CENTRUM) 573,4

HPP FUNKCE (PRONAJÍMATELNÉ KANCELÁŘE (ARCHITEKTI, 
DESIGNÉŘI, GRAFICI, NÁVRHÁŘI)) 573,4
HPP FUNKCE (UMĚLECKÉ DVOUPATROVÉ ATELIÉRY) 831,8

HPP FUNKCE (TECHNICKÉ ZÁZEMÍ) 155,2

UŽITNÁ HPP CELKEM 4642,7

HPP GARÁŽÍ (PARK. PLOCHY VČ. KOMUNIKACÍ) 892

KAPACITY

POČET PARKOVACÍCH STÁNÍ CELKEM / Z TOHO PRO IMOBILNÍ 21/1
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