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Urbanistické řešení 

 

Řešené území se nachází na nárožní poloze brněnského městského okruhu 

mezi ulicemi Koliště a Milady Horákové. Pozemek je významný svou polohou 

v blízkosti městského centra, významných budov Janáčkova divadla, Mahenova 

divadla a Domu umění, Moravského náměstí a v ose třídy Kapitána Jaroše. 

Urbanistické řešení vychází z koncepčního pokračování třídy Kapitána Jaroše 

k parku Koliště. Navrženy jsou dva objekty – galerie na nároží pozemku a objekt se 

zázemím galerie, kavárnou, mediatékou, obchodem a ateliéry. Plocha mezi nimi je 

využita jako veřejný městský prostor umožňující průchod z Milady Horákové na 

Koliště. Vstupy do obou objektů jsou z tohoto prostoru, vjezd do podzemních garáží 

je řešen z ulice Milady Horákové.  

 

 

Architektonické řešení 

 

Pozemek je obklopen dopravou – rušným provozem na Kolišti a Milady Horákové a 

parkovištěm v přilehlém vnitrobloku. Z toho vychází koncepční řešení obou hmot. 

Komunikace galerie jsou umístěny ve vnějším plášti a vytváří tak hlukovou bariéru, 

zároveň však vedle hlavních uzavřených výstavních prostorů fungují jako další 

výstavní prostory, takže galerie nepůsobí navenek jako nepřístupná uzavřená hmota. 

Druhý objekt je otevřen do průchozího meziprostoru, směrem do vnitrobloku jej tvoří 

plná stěna pouze s jedním oknem v nejvyšším podlaží. Plocha vnitrobloku je využita 

pro zásobování, které je řešeno vjezdem přes sousední objekt paláce Stephana 

Haupta von Buchenrode. 

Galerie má lichoběžníkový půdorys vycházející z tvaru pozemku a umístění na 

něm. Je čtyřpodlažní a převýšením sousedních objektů vytváří na nároží výrazný 

akcent. Vstup do foyer v 1.NP je ze dvou stran. Část 1.NP je využita pro interaktivní 

výstavy, další podlaží tvoří čistě výstavní plochy. Sály ve 2.NP a 3.NP jsou osvětleny 

pouze uměle, do 4.NP proudí střešními světlíky rozptýlené denní světlo. Prostory 

jsou navrženy s ohledem na maximální univerzálnost. Ve stropech nad  1.NP a 2.NP 

jsou otvory umožňující instalaci rozměrnějších objektů přes dvě podlaží.  



Druhý třípodlažní objekt svým půdorysným řešením kopíruje tvar pozemku a 

uzavírá celek směrem do vnitrobloku. Je nižší než galerie, což vedle umístění na 

parcele zdůrazňuje hierarchii obou hmot. V parteru je kavárna a design shop, které 

tvoří doplňující funkce ke galerii. V 2.NP je mediatéka a administrativní zázemí 

galerie. Ve 3. NP jsou pronajímatelné ateliéry a výstavnická dílna. Vstupy do objektu 

jsou řešeny zvlášť pro zaměstnance a veřejnost. 

Obě hmoty mají společné podzemní podlaží, které je propojuje a zároveň je 

využito jako parkoviště pro 20 osobních aut, technické zázemí, WC galerie a 

depozitář. 

    

Materiálové a výtvarné řešení 

Výběr materiálu byl proveden s ohledem na účel stavby, ideový návrh a 

konstrukční řešení. Obě hmoty jsou z betonu, v exteriéru a interiéru je využita i jeho 

pohledová funkce. Galerie má dvouplášťovou konstrukci, před vlastní nosnou 

konstrukcí je strukturální fasáda z velkoformátových skleněných desek. Fasáda 

druhého objektu je řešena v kontrastu k transparentní fasádě galerie, kromě 

otevřeného parteru je plná hmota prořezávána pouze úzkými okenními otvory.  

 

Stavebně - technické řešení 

Založení objektu 

Na pozemku je vysoká hladina podzemní vody ve výšce 2,2m, podloží tvoří 

zvodnělé písky, proměnlivé štěrkové lavice a hlinitojílovité čočky. Objekt je založen 

na bílé vaně z vodostavebního betonu (tl. dna 600mm, tl. stěny 500mm) a pažených 

velkoprůměrových pilotách.  

Nosné konstrukce 

Nosnou konstrukci galerie tvoří stěnový systém, stropní konstrukce je vzhledem 

k velkým rozponům řešena jako roštový strop s průvlaky výšky 800mm a ŽB stropní 

deskou tl. 240mm. Konstrukce je pohledově přiznaná v interiéru. Obvodový plášť 

tvoří celostrukturální fasáda systému INTERM SG energy IN s meziskelní tepelnou 

fólií HEAT MIRROR, U=0,86 W/m2K. Nosná konstrukce druhého objektu je 

kombinací stěnového a skeletového systému, obvodové stěny jsou zatepleny 

deskami Puren tl. 140mm. Všechny nosné konstrukce jsou vynášeny skeletovým 

systémem v 1.PP. 

Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 



Objekt je napojen na vodovod, jednotnou kanalizaci, horkovod a elektro vedoucí 

v ulici Milady Horákové. 

Provozní řešení 

Galerie funguje čistě jako výstavní prostor s možností instalace i na 

komunikacích, pohyb po nich zároveň nabízí výhledy na město, takže zde nevznikají 

žádné uzavřené prostory využitelné pouze k přesunu návštěvníků. V druhém objektu 

je oddělen pohyb zaměstnanců galerie od pohybu veřejnosti, které je vyhrazen parter 

s kavárnou a design shopem a mediatéka v 2.NP. Ateliéry ve 3.NP jsou navrženy 

jako univerzální s možností využití pro workshopy nebo architektonické a umělecké 

účely. Kanceláře zaměstnanců galerie, výstavnická dílna i manipulační prostor pro 

zásobování mají přímou vazbu na chodbu v 1.PP, která oba objekty propojuje a 

umožňuje transport exponátů i pohyb zaměstnanců z jedné budovy do druhé.  

 

Energeticky úsporné řešení 

Předpokladem energeticky úsporného řešení budovy je efektivní využívání 

solární energie, obálka budovy s normou doporučenými hodnotami součinitele 

prostupu tepla a rekuperace tepla při výměně vzduchu. Pasivní solární zisky zajišťuje 

prosklená fasáda, která funguje jako vzduchový kolektor. V zimním období je ohřátý 

vzduch využíván k řízenému větrání objektu, v letním období je odváděn z dutiny ven 

a zabraňuje tak přehřívání objektu. Aktivně je solární energie využívána na jižní a 

západní straně prosklené fasády, na které je aplikovaná solární fólie. Ta zároveň 

funguje jako stínění.  

Chlazení galerie je zajištěno nočním provětráním dutiny a akumulací chladného 

vzduchu  do betonové konstrukce. U druhého objektu je chlazení řešeno nočním 

větráním okny. V případě přehřívání je jako alternativní řešení navrženo tepelné 

čerpadlo voda - voda, které využívá vysoké hladiny podzemní vody na pozemku.  

V obou objektech je navrženo řízené větrání s rekuperací tepla.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabulka bilancí 

 

BILANCE ZASTAVĚNÝCH PLOCH   
 

ZASTAVĚNÁ PLOCHA NADZEMNÍCH PODLAŽÍ (m2) 1027 
 

ZASTAVĚNÁ PLOCHA PODZEMNÍCH PODLAŽÍ (m2) 1325 
 

    
 

BILANCE HPP   
 

HPP NADZEMNÍCH PODLAŽÍ  3530 
 

HPP PODZEMNÍCH PODLAŽÍ 1325 
 

HPP ZÁSTAVBY CELKEM 4855 
 

    
 

BILANCE OBESTAVĚNÉHO PROSTORU   
 

OBESTAVĚNÝ PROSTOR NADZEMNÍCH PODLAŽÍ 21967 
 

OBESTAVĚNÝ PROSTOR PODZEMNÍCH PODLAŽÍ 6095 
 

OBESTAVĚNÝ PROSTOR CELKEM 28062 
 

PŘEDPOKLÁDANÁ CENA STAVBY (8000,-kč/1m3)     224 496 000 
 

    
 

BILANCE FUNKČNÍHO VYUŽITÍ    
 

HPP VÝSTAVNÍ PLOCHY 1235 
 

HPP FUNKCE (KOMERCE) 162 
 

HPP FUNKCE (ADMINISTRATIVA) 130 
 

HPP FUNKCE (ATELIÉRY) 195 
 

HPP FUNKCE (PROSTORY PRO VEŘEJNOST) 195 
 

UŽITNÁ HPP CELKEM 1917 
 

HPP GARÁŽÍ (PARK. PLOCHY VČ. KOMUNIKACÍ) 750 
 

KAPACITY   
 

POČET PARKOVACÍCH STÁNÍ CELKEM / Z TOHO PRO IMOBILNÍ 

 

20/1 
 

 

    

 

 

 

 

 


