




1. URBANISTICKÉ SOUVISLOSTI 

Průvodní zpráva 

Řešená parcela se nachází v Brně na nároží mezi ulicí Koliště a ulicí Milady 

Horákové v blízkosti centra města. Je součástí Brněnského městského okruhu. 

 Okolní zástavba je především historická, mezi níž se nachází i několik objektů 

výstavby novější. V bezprostřední blízkosti je umístěn park u Janáčkova divadla, 

který je od parcely oddělen Kolištěm, a také významná brněnská třída – třída 

Kapitána Jaroše, oddělena ulicí Milady Horákové.  

Nároží je v sousedství velmi vytížené křižovatky dvou zmiňovaných ulic. 

Dopravní dostupnost je výborná, jednak díky hlavnímu tahu Koliště, a také díky 

dostupnosti městské hromadné dopravy, jejíž zastávky jsou umístěny naproti parcele 

na Mariánském náměstí.  

 

2. ARCHITEKTONICKÝ VÝRAZ 

Záměrem návrhu bylo vytvořit zástavbu, která blok vhodně doplní a zároveň 

bude respektovat potřeby galerie jako typologického druhu, při čemž svou hmotou 

bude reagovat na své okolí. Komplex je rozdělen do dvou hmot a to z důvodu, aby 

galerie získala samostatné postavení a nezanikla v souboru více funkcí. Navržené 

hmoty pokračují ve stávající zástavbě a na nároží jsou seříznuty tak, aby se svými 

vnějšími plochami orientovaly směrem na tři hlavní body místa – třídu Kapitána 

Jaroše, Moravské náměstí a prostor před Janáčkovým divadlem. Seříznutí je 

provedeno ve směru osy třídy Kapitána Jaroše, čímž se tato ulice jakýmsi způsobem 

propisuje do návrhu, neboť právě zadaná parcela leží v pohledové ose zmíněné 

třídy. 

Výškově budovy odpovídají sousedním, respektují siluetu obou uličních 

zástaveb, ale směrem na nároží dochází ke gradaci hmot. Navržená tělesa na 

parcele vytváří dva prostory, jeden veřejný a jeden soukromý, který je velmi důležitý 

právě pro funkci galerie. Odehrávají se zde nejen exteriérové výstavy, vernisáže, ale 

především zde návštěvníci mohou vstřebávat své dojmy z výstav a podělit se o ně 

s dalšími návštěvníky.  Veřejný prostor udává další seříznutí domů a to v místě, kde 

se v současné době odehrává přirozený pohyb chodců. Jelikož jsou na sobě obě 

hmoty zásvislé a nemůže existovat jedna bez druhé, jakýkoli zásah na hmotě jedné 



se přirozeně projevuje i na hmotě druhé, toto seříznutí je tedy obdobné i u druhého 

tělesa.  

Fasáda je komponována s ohledem na přísun rozptýleného světla do prostoru 

galerie, je tvořena řadami luxfer tří velikostí, jež jsou do fasády vpisovány dle potřeby 

přísunu více či méně světla. Objemy jsou dále proříznuty v několika místech 

obdélníkovými plochami z důvodu umístění velkoplošného zasklení, které umožňuje 

především výhled z galerie směrem na město a z budovy B směrem na Třídu 

kapitána Jaroše. Další výřezy sjednocují vstupy a vjezdy do jednotných ploch, čímž 

tyto otvory nenarušují fasádu na několika místech, ale jsou sdruženy.   

Převažujícím materiálem je sklo a beton. 

 

3. DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU 

U komplexu jsou navrženy podzemní garáže, obsahující 20 parkovacích míst, 

včetně stání pro invalidy. V garážích se dále nacházejí sklady a nutná technická 

zázemí. Vjezd do garáží je zajištěn dvěma autovýtahy, které umožňují průjezdný 

provoz garáže, případně může fungovat obousměrně (dle doporučení dopravního 

inženýra). Z garáží vedou celkem dvě komunikační jádra, jedno do galerie a druhé 

do budovy B.  

V přízemí galerie se nachází vstupní hala s recepcí a šatnou a dále malá 

prodejna, která může sloužit jako drobný designshop. První a druhé nadzemní 

podlaží tvoří výstavní prostory a z druhého nadzemního podlaží je možnost výlezu na 

pobytovou střechu, která je obohacena o sedací schody a která umožňuje nádherný 

výhled na město, včetně hradu Špilberku.  

Přízemí druhého objektu tvoří kavárna a opět drobná prodejna, jejíž funkcí 

může být trafika. Do druhého nadzemního podlaží se můžeme dostat dvěma 

způsoby, buď tradičně komunikačním jádrem, nebo schodištěm, které je umístěno 

v kavárně a které má propojovat tři související provozy domu. Ve druhém 

nadzemním podlaží je umístěna knihovna specializovaná především na architekturu, 

design a umění. Poskytuje také možnost připojení na internet a využívání počítače 

v počítačové místnosti. Do dalšího patra jsou stejné možnosti přístupu, jako u 

přízemí. Třetí nadzemní podlaží obsahuje přednáškový sál a malou zasedací 

místnost. Ve čtvrtém nadzemním podlaží se nachází prostory pro pořádání 

workshopů. Celkem čtyři místnosti jsou pro workshopy uzpůsobeny. Tři se dají 



provozně propojit posuvnými stěnami nebo je možno je užívat odděleně. Čtvrtá, 

největší místnost umožňuje vstup na terasu. V posledním, šestém nadzemním 

podlaží je umístěna správa celého komplexu, tedy kanceláře, včetně archivu a také 

dvou konferenčních místností. 

 

4. KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 

Objekt je založen na hlubinných železobetonových pilotách o rozměrech 

daných geologickým a statickým posudkem. Dále jsou užity Milánské stěny pro 

založení objektu v bezprostřední blízkosti sousedních objektů o tloušťce 600 mm, 

které jsou navrženy z vodostavebného betonu. Při pracích bude nutno stěny kotvit a 

zajistit sousední objekty. Užity jsou také základové stěny a to v místech, kde parcela 

umožňuje vytvoření výkopu pro takovéto práce.  

Celý soubor je řešen jako kombinace stěnového a skeletového monolitického 

žekezobetonového konstrukčního systému. V garážích jsou umístěny sloupy o 

rozměrech 400x400 mm a ztužující jádra probíhající vertikálně celými hmotami. 

Nadzemní část je dále nesena sendvičovými železobetonovými stěnami na obvodu. 

 Objem galerie je tvořen také konzolou, její stabilita je zajištěna pilíři a 

průvlaky, jejichž rozměry jsou dány statickým výpočtem. Průvlaky se dále opakují 

v každém patře, jsou neseny stěnami železobetonového jádra. 

 

5. ENERGETICKY ÚSPORNÉ ŘEŠENÍ NÁVRHU 

Vytápění objektů je řešeno jako teplovzdušné, je doplněno o využívání solární 

energie pomocí solárních kolektorů, které ohřívají vodu, která pak teplo odevzdává 

ve výměníku vzduchu. Výměník pracuje také s principem rekuperace. Dešťová voda 

je zachycována plochou střechy a svedena do retenční nádrže v 1.PP, odkud bude 

čerpadlem rozváděna pro splachování záchodů. 

Část fasády směrované na jihovýchod využívá principu dvojité fasády, tedy 

v létě je otevřena a vnikající vzduch ochlazuje plochy, ohřívá se a stoupá ven, v zimě 

je fasáda uzavřená a ohřívaný vzduch uvnitř fasády je ohříván dopadajícími 

slunečními paprsky, čímž ohřívá také vnitřní plochy.   

Na fasádu je použit beton s technologií TX ACTIVE, jež dokáže spustit 

fotokatalytickou oxidaci oxidů dusíku na neškodný NO3  , tato kontaktní reakce je 

spuštěna světlem. 



TABULKA  BILANCÍ   
     
 

   BILANCE ZASTAVĚNÝCH PLOCH   
 ZASTAVĚNÁ PLOCHA NADZEMNÍCH PODLAŽÍ (m2) 643 
 ZASTAVĚNÁ PLOCHA PODZEMNÍCH PODLAŽÍ (m2) 1080 
     
 BILANCE HPP   
 HPP NADZEMNÍCH PODLAŽÍ  2770 
 HPP PODZEMNÍCH PODLAŽÍ 1080 
 HPP ZÁSTAVBY CELKEM 3850 
     
 BILANCE OBESTAVĚNÉHO PROSTORU   
 OBESTAVĚNÝ PROSTOR NADZEMNÍCH PODLAŽÍ 13215 
 OBESTAVĚNÝ PROSTOR PODZEMNÍCH PODLAŽÍ 4915 
 OBESTAVĚNÝ PROSTOR CELKEM 18130 
 PŘEDPOKLÁDANÁ CENA STAVBY (8000,-kč/1m3)     145 040 000 
     
 BILANCE FUNKČNÍHO VYUŽITÍ    
 HPP VÝSTAVNÍ PLOCHY 1050 
 HPP KAVÁRNA 366 
 HPP KNIHOVNA 366 
 HPP PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL 366 
 HPP WORKSHOP 323 
 HPP KANCELÁŘE 323 
 UŽITNÁ HPP CELKEM 2794 
 HPP GARÁŽÍ (PARK. PLOCHY VČ. KOMUNIKACÍ) 919 
 KAPACITY   
 POČET PARKOVACÍCH STÁNÍ CELKEM / Z TOHO PRO IMOBILNÍ 20/1 
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