
 

  



 

  



 

 

 

PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

  



Předmětem návrhu je objekt LABORARTORY - univerzální multifunkční prostor se 

zázemím pro výstavu soudobého umění, designu a architektury a zázemím pro přímou 

tvorbu a jiné akce, které se s kulturní stavbou takovéto náplně snoubí (semináře, 

happeningy, workshopy…) Součástí tohoto objektu je veřejnosti otevřená kavárna 

s bookshopem a multimediální tematická knihovna.   

 

1. URBANISTICKÉ SOUVISLOSTI 

 

Objekt řeší exponované nároží ulic Koliště a Milady Horákové. Jedná se o území 

rámující historické centrum města, jehož hradby stávaly právě na ulici Koliště. Dnes tato 

ulice plní funkci malého městského okruhu.  Ulice Milady Horákové je radiálou přivádějící do 

centra také značnou část městské hromadné dopravy. Významnou součástí tohoto území je 

především přímo sousedící park obklopující Janáčkovo divadlo a ústící do plochy 

Moravského náměstí. Parcela také pohledově ukončuje urbanisticky hodnotnou třídu 

Kapitána Jaroše. 

Uvolněný parter pod navrženým objektem zpříjemňuje průchod pěších a dává rovněž 

příležitost pro propojení cyklotrasy vedoucí z parku Lužánky do parku na Kolišti (trasa 

Lužánky – centrum – hlavní nádraží) Pro tyto trasy projekt řeší místo pro přecházení 

v přímce na třídu Kapitána Jaroše. 

Objekt prodlužuje uliční frontu Milady Horákové v původní rovině historické zástavby. 

Zároveň vytváří poin de vu třídě Kapitána Jaroše, kterou uzavírá. Hmotově navazuje na 

frontu historických budov na ulici Koliště a vstupním průčelím se plně otevírá k zelenému 

pásu na Moravském náměstí a dominantám centra města s hradem Špilberk. Stavba reaguje 

na svoji polohu v dopravně rušném místě s koncentrací osob tak, že mění rušnou špinavou 

situaci nároží na novou urbanistickou hodnotu průchozího, setkávacího a zastavovacího 

bodu. K tomuto přispívá kavárna umístěná při vstupu do objektu. 

 

2. ARCHITEKTONICKÝ VÝRAZ 

 

Hlavní idea návrhu spočívá v zachycení nekoordinovaného toku osob, který navržený 

objekt usměrňuje do spirály postupného objevování umění. Člověk přicházející z komerčně 

řešeného parteru přes místo tvorby a expozice dosahuje postupného zklidnění a usměrnění 

emocí. Až v tomto stavu mysli je schopen náležitě vnímat panorama města s hradem, kterým 

jeho pouť spirálou končí.  

Průchozí spirála je uvnitř jednoduše pojatého objektu stávajícího ze dvou kvádrů, které jsou 

vůči sobě vertikálně pootočeny. Úhel pootočení reaguje na výškovou proměnnost uliční 

fronty na ulici Milady Horákové a rovněž na stoupající terén této ulice. Současně vychází z 

provozně funkční požadavků na užívání spirály. Ona spirála je tvořena kontinuální rampou 

propojující jednotlivé výstavní i jinak funkčně pojaté plochy, které na sebe stupňovitě 

navazují. Jsou tak provozně odděleny, avšak jsou součástí jednoho prostoru. 

Jednotu prostoru udává i materiálové a barevné pojetí veškerých interiérových ploch (podlah, 

stěn a podhledů) ve světlých tónech a bílé. Z tohoto se vyčleňuje nosné jádro v provedení 

pohledového betonu, které tímto jasně definuje svoji podstatu. Celkovému výrazu navenek 

dominuje jednoduché hmotové řešení dvou kvádrů. Toto je umocněno homogenně působící 

fasádou tvořenou vertikálně členěnými cortenovými panely. Celistvé plochy kovových fasád 

kontrastují s otevřeností strukturálního zasklení vstupního průčelí a bočního portálu. Tento 

portál v prodloužené ose třídy Kapitána Jaroše akcentuje průchod pod budovou.   

 



3. DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ 

 

Dispoziční řešení celého objektu vychází stejně jako řešení hmotové z kontinuální 

rampy, na kterou navazují jednotlivé funkční celky. Parter tvoří kavárna - bar umístěná hned 

za vstupem volně provázaná s bookshopem. S prodejnou je spjata recepce galerie a 

prostory šatny a sociálního zázemí, které jsou umístěny v nosném jádře (stejně jako zázemí 

kavárny). Na toto uspořádání navazují plochy pro dočasné výstavy a dále pak specializovaná 

multimediální knihovna. Dále jsou na rampu napojeny open-space pracovny a místo pro 

workshopy a tvořivé dílny.  Na toto uspořádání navazují otevřené multifunkční a výstavní 

plochy. Dispozice je zakončena vyhlídkovou plošinou s výhledem na panorama Brna.  

 

4. KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 

 

Hlavní konstrukční systém objektu je monolitický, železobetonový. Je tvořen jádrem 

vynášejícím konzoly jednotlivých stropů. Tyto železobetonové stropní desky jsou vynášeny 

konzolovitými žebry vetknutých do nosného jádra. Žebra jsou na volných koncích spřaženy 

ztužující zdí a soustavou sloupů. Ve vodorovném směru jsou mezi sebou provázány 

průvlakem. Konstrukce lehkého obvodového pláště je ocelová systémová. Objekt je založen 

na pilotách, které jsou provedeny na únosnou zeminu. Možné působení spodní vody na 

stavbu je řešeno bílou vanou.   

 

  

5. ENERGETICKÉ ŘEŠENÍ OBJEKTU 

 

Objekt reaguje na otázku energetické úspornosti kompaktním uzavřeným tvarem 

s malým podílem prosklených ploch. Díky tomuto řešení je jednodušší udržet stálé vnitřní 

prostředí bez větších nároků na celkovou spotřebu energie. Vnitřní klima je udržováno 

systémem vzduchotechniky, která zajišťuje větrání a chlazení objektu. Nasávání čerstvého 

vzduchu je ze severní fasády nad rovinou zelené střechy. Toto se ukazuje jako výhoda pro 

kvality vzduchu pro úpravu v jednotkách. Vzduchotechnika je řešena centrálně s rozvody 

v podhledech. Rozdílná potřeba tepla v jednotlivých částech objektu je pokryta podlahovým 

vytápěním (systém elektrických topných fólií), které umožňují místní regulaci a akční 

vytápění, které je vhodné zejména pro nejnižší podlaží objektu s cyklickým provozem. 

V galerii jsou udržovány stálé podmínky díky kompaktnosti a uzavřenosti obvodového pláště. 

Obvodový plášť je řešen v nízkoenergetickém standardu. Prosklení fasády orientované na jih 

prosvětluje prostory kancelářského provozu a snižuje požadavky na energetický výdej při 

osvětlování. Prosklený portál na severní straně je zapuštěn za hranici fasády objektu a jsou 

tak ztlumeny následky ochlazování větrem. Vstupní fasáda je stíněna interiérovými roletami, 

které umožňují regulaci dle denní i roční doby.    
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TABULKA  BILANCÍ   
    

  
BILANCE ZASTAVĚNÝCH PLOCH   

ZASTAVĚNÁ PLOCHA NADZEMNÍCH PODLAŽÍ (m2) 1008,58 

ZASTAVĚNÁ PLOCHA PODZEMNÍCH PODLAŽÍ (m2) 1435,81 

    

BILANCE HPP   

HPP NADZEMNÍCH PODLAŽÍ  2749,01 

HPP PODZEMNÍCH PODLAŽÍ 1435,81 

HPP ZÁSTAVBY CELKEM 4184,82 

    

BILANCE OBESTAVĚNÉHO PROSTORU   

OBESTAVĚNÝ PROSTOR NADZEMNÍCH PODLAŽÍ 15 206,02 

OBESTAVĚNÝ PROSTOR PODZEMNÍCH PODLAŽÍ 5168,91 

OBESTAVĚNÝ PROSTOR CELKEM 20 374,93 

PŘEDPOKLÁDANÁ CENA STAVBY (8000,-kč/1m3)     162 999 440,- 

    

BILANCE FUNKČNÍHO VYUŽITÍ    

HPP VÝSTAVNÍ PLOCHY 2128,7 

HPP FUNKCE KAVÁRNA 199,3 

HPP FUNKCE KNIHOVNA 102,5 

HPP FUNKCE KANCELÁŘE 173,2 

HPP FUNKCE WORKSHOPY 137,6 

HPP FUNKCE SAMOSTATNÉ SKLADY/DEPOZITY 168,5 

HPP FUNKCE TECHNOLOGICKÉ ZÁZEMÍ 276 

UŽITNÁ HPP CELKEM 3185,8 

HPP GARÁŽÍ (PARK. PLOCHY VČ. KOMUNIKACÍ) 921 

KAPACITY   

POČET PARKOVACÍCH STÁNÍ CELKEM / Z TOHO PRO IMOBILNÍ 20/1 

      

 


