




URBANISTICKÉ  SOUVISLOSTI 

Zadaná parcela leží na nároží významné městské okružní třídy – Koliště, se zástavbou převážně 
čtyřpodlažních činžovních domů z devatenáctého století. Okužní třída jako prstenec kolem městského 
jádra nedovoluje narušení své jasné kompaktnosti a navržený objem bude doplněním uličních front 
ulic Koliště i Milady Horákové. Zřejmé návrhové zalomení uliční čáry k ulici Milady Horákové  
rozděluje dlouhou hmotu domu na menší celky, reagujíce na neukončenou Třídu Kapitána Jaroše . 
Takto vzniklá vertikální fasáda skrývající patra s uměleckými ateliery je pohledovým závěrem Třídy 
Kapitána Jaroše, zatímco odkloněná zbylá podlouhlá fasáda otevírá ulici směrem k centru města a 
skrývá galerijní prostory. Nároží je zde pevným hmotným spojením obou ulic.  
 
ARCHITEKTONICKÝ VÝRAZ 
 
Celá budova je prakticky rozdělena na dvě oddilatované části - ateliery pro umělce a samotné 
výstavní prostory, které se potkávají v otevřeném společném atriu procházejícím podélně dispozicí. 
Kolem atria je uvažován volný pruh pro ochoz, který ale z praktických důvodů nespojuje fyzicky galerii 
s chodbami pro rezidenty. Obě části mají rozdílné výšky podlaží. Zdůraznění nároží je v samotné ostré 
špici,  atikou galerie nepřesahuje výšku vedlejší ČSOB tj.22 metrů. Navázání na římsu budovy 
magistrátu je řešeno uskočením části posledního podlaží. Koncepčně je budova schránou na umění , 
do které jsou protlačeny otvory umožňující vizuální kontakt mezi ulicí a vnitřkem budovy. Otvory – 
okna v líci fasády jsou zarámováním, obrazovkou. Těžká hmota galerie leží na proskleném parteru, 
který umožňuje nahlédnout do útrob foyer. Fasáda části s ateliery je tektonická mřížka ve stejném 
materiálu jako zbytek nárožní budovy – z černého leštěného betonu. Fasády odráží změnu funkčního 
využití za nimi a propisují se do nich rozdílné výškové úrovně. Směrem do vnitrobloku je dům 
otevřenější, snížením posledního podlaží vzniká střešní terasa. Betonové fasády jsou členěny velkými 
otvory ,parter je členěn hustším rastrem skleněných tabulí k přiblížení se lidskému měřítku. Lesknoucí 
se fasáda je v každém okamžiku dne jiná. Černá barva jako vymezení se kulturní stavby vůči okolní 
světlé činžovní zástavbě. 
 
DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ 
 
Zásobování galerie exponáty je zamýšleno z vnitrobloku, taktéž vjezd do výtahu do podzemního 
parkování pro umělce a zaměstnance. Rozdělíme budovu na dva celky – ateliery a galerii. Dispozičně 
se nejprve zaměříme na galerijní část. Ve volném parteru ovládají prostor soliterní prvky – schodiště a 
výtahové jádro. Ze schodišťového atria dopadá světlo nad pokladnu a šatnu, vedle schodiště se 
nachází čítárna a v druhém konci parteru při Kolišti kavárna, kterou lze roletou oddělit od foyer 
galerie, například večer po zavírací době. Dále se v parteru nachází sociální zařízení společné pro 
galerii i kavárnu. V části veřejnosti nepřístupné je zázemí pro celou galerii s okny do vnitrobloku.V 
nadzemních podlažích se nacházejí volné výstavní prostory s přímým vztahem k vertikále – atriu. 
Výstavní prostory jsou jsou doplněny o multifunkční sál v druhém nadzemním podlaží, o sociální 
zařízení a zázemí pro kustody ve třetím nadzemním podlaží.  
 Část s ateliery obsahuje dva druhy pronajímatelných ploch. Při Kolišti je část s ateliery pro 
klasická média (malba příp. socha) se severním osvětlením, směrem na jihovýchod do vnitrobloku je 
orientována část s ateliery kancelářskými, vhodnými pro architekty nebo konceptuální umělce 
pracující s novými médii. Tato část je řešena jako open space s připravenými dělícími posuvnými 
stěnami, které mohou zároveň šloužit jako rytmizující dělící prvek ve složeném stavu. Na každém 
patře je společná místnost s kuchyňkou, sociální zařízení se sprchou. V přízemí části pro umělce se 
nacházejí dvě pronajímatelné plochy obchodu a zasedací místnost.Na střešní terasu se je možné 
dostat jak z posledního podlaží galerie, tak z posledního podlaží ateliérů. 
 
 
 



 
KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 
 
Celá budova je řešena v rámci železobetonového skeletu.Vzhledem ke dvěma dilatačním celkům 
s různými požadavky na rozpon sloupů a výšku stropu jsou zde dva různé skelety. Galerijní část, ve 
které stropy překonávají rozpon 11 metrů, je zastropena vylehčovanými stropními deskami U-BOOT 
tloušťky 600mm. Je požadavek na bezpodhledové provedení, které tento strop umožňuje. Atelierová 
část je řešena v klasickém ŽB skeletu na rozpětí cca 6,5 metru s železobetonovou deskou bez 
průvlaků. Skelet bude založen na betonových pilotách, stěny podzemního podlaží jsou navrženy jako 
bílá vana z vodostavebního betonu tloušťky 500mm. 
 
ENERGETICKY ÚSPORNÉ ŘEŠENÍ NÁVRHU   
  
Atrium s prosklenou střechou v zimě využívá sluneční energie k dohřívání prostoru a k dohřívání 
vzduchotechniky přes cirkulační větev. V letním období je zatažena průsvitná roleta. Prosklení 
v parteru situované k jihu je opatřeno roletovými markýzami. Okna do vnitrobloku jsou stíněny od 
vysokého slunce převislými konstrukcemi pavlačí. Vytápění je v části galerie teplovzdušné, v části 
s ateliery jsou stropy s aktivovaným betonovým jádrem. 
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TABULKA  BILANCÍ

BILANCE ZASTAVĚNÝCH PLOCH

ZASTAVĚNÁ PLOCHA NADZEMNÍCH PODLAŽÍ (m2) 1 108

ZASTAVĚNÁ PLOCHA PODZEMNÍCH PODLAŽÍ (m2) 1 282

BILANCE HPP

HPP NADZEMNÍCH PODLAŽÍ 4 437

HPP PODZEMNÍCH PODLAŽÍ 1 282

HPP ZÁSTAVBY CELKEM 5 719

BILANCE OBESTAVĚNÉHO PROSTORU

OBESTAVĚNÝ PROSTOR NADZEMNÍCH PODLAŽÍ 20 410

OBESTAVĚNÝ PROSTOR PODZEMNÍCH PODLAŽÍ 4 230

OBESTAVĚNÝ PROSTOR CELKEM 24 640

PŘEDPOKLÁDANÁ CENA STAVBY (8000,-kč/1m3)    197 120 000

BILANCE FUNKČNÍHO VYUŽITÍ 

HPP VÝSTAVNÍ PLOCHY 1 458

HPP  ATELIERY 591

HPP KOMERČNÍ PLOCHY 317

HPP ZÁZEMÍ GALERIE VČ.SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ 1 028

HPP SÁL 125

HPP FUNKCE (DOPLNIT FUNKČNÍ VYUŽITÍ) 0

HPP FUNKCE (DOPLNIT FUNKČNÍ VYUŽITÍ) 0

HPP FUNKCE (DOPLNIT FUNKČNÍ VYUŽITÍ) 0

HPP FUNKCE (DOPLNIT FUNKČNÍ VYUŽITÍ) 0

HPP FUNKCE (DOPLNIT FUNKČNÍ VYUŽITÍ) 0

UŽITNÁ HPP CELKEM 3519

HPP GARÁŽÍ (PARK. PLOCHY VČ. KOMUNIKACÍ) 877

KAPACITY

POČET PARKOVACÍCH STÁNÍ CELKEM / Z TOHO PRO IMOBILNÍ 22.1


