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Brno, køří�žení ulic Koli�štìě a Milady Horákové 

 
 

Prùůvodní zpráva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Urbanistické souvislosti - �šir�ší vztahy, mìěsto, èčtvr�ť, místo 
 

Zadáním bakaláøřské práce je místo v centru mìěsta Brna. Parcela se nachází na 
pomezí dvou dùůle�žitých mìěstských èčástí, kterými jsou mìěstské centrum, zastoupené 
mìěstským okruhem pomalu vznikajícím ze starých mìěstských hradeb na zaèčátku 19. 
století, a hranice mìěstské èčásti Zábrdovice - Cejl. Nejzajímavìěj�ší je historie 
brnìěnského okruhu, kam se v minulosti, do zeleného pásu vzniklého zboøřením 
hradeb, navrhovaly a posléze stavìěly v�šechny budovy dùůle�žitých institucí Brna. 

Respektive, bìěhem druhého desetiletí 19. století zaèčaly být plochy bastionùů 
sadovìě upravovány, pod Petrovem dokonce vznikl okrasný park (nyní Denisovy sady). 
Pøřed bastiony, na východní stranìě mìěsta, na Koli�šti vznikla promenádní alej. Franti�šek 
Josef I. vydal 25. prosince 1852 naøřízení, podle kterého Brno pøřestalo být vojenským 
mìěstem a zbylé èčásti hradeb byly dále bourány. Bastionový pás byl zbourán bìěhem 
60. let 19. století, èčást kolem vlakového nádra�ží zanikla ji�ž døříve. Na místìě mìěstského 
barokního opevnìění poté vznikla reprezentativní okru�žní tøřída, pozdìěji èčásteèčnìě 
zastavìěná - Janáèčkovým divadlem poèčínaje, pøřes Moravskou Galerii, Zemanovu 
kavárnu, ÈČervený kostel  a mnoho dal�ších...  

Parcela kde má být objekt umístìěn se tedy nachází v tìěsné blízkosti zeleného 
okruhu, kde jsou tyto dùůle�žité budovy umístìěny. Co pova�žuji za chybu je to, �že Brno 
stále je�štìě nedokázalo vytlaèčit dopravu z centra mìěsta, a proto kolem tohoto 
zeleného pásu stále tepe doprava, nejvíce právìě na Koli�šti v tìěsném sousedství se 
zadanou parcelou. Tato dopravní tepna se dá pova�žovat za jakousi pomyslnou 
pohledovou hradbu mìěsta, pøřes kterou se sice dá dostat, ale nikterak to neláká. V 
územním plánu mìěsta Brna se ale v budoucnu poèčíta s odklonem dopravy, tudí�ž by 
koneèčnìě mohlo dojít ke zklidnìění a následné lep�ší prostupnosti. V dùůsledku zklidnìění 
uva�žiji do budoucna s rozvinutím a rozkvìětem parteru na ulici Koli�štìě, na který 
navazuji svojí hmotou.  

 
Architektonický výraz - výtvarný zámìěr, filosofie návrhu 
 
 Parcela se nachází na køři�žovatce ulic Koli�štìě a Milady Horákové.  Místo je 
specifické tím, �že se od køři�žovatky smìěrem do hloubky ulice Milady Horákové zu�žuje 
a vytváøří jakýsi trychtýøř. Této skuteèčnosti jsem vyu�žil a umocnil ji ustoupením hmoty 
tak, aby vznikla je�štìě vìět�ší nálevka do prostoru, která by vábila kolemjdoucí svým 
charakterem.  
 Zadanou parcelu jsem dále rozdìělil na tøři èčásti, a to dle prùůmìěru �šíøřek okolních 
domùů tak, aby navr�žené hmoty nevyboèčovaly z mìěøřítka okolní zástavby. Prostøřední 
èčást jsem vypustil. Vznikl mi prostor sdílený dvìěma budovami - A a B. Tento dvùůr 
slou�ží jako nálevka do obou hmot, láká kolemjdoucí a uklidòňuje je, aby si mohli 
vychutnat umìění. Obìě hmoty jsou seøříznuty rovinou za úèčelem gradace dùůle�žitosti 
umístìěného stavebního programu. Obìě hmoty smìěøřují své vyhlídky do centra Brna. 
Jednak z terasy objemu budovy A (men�šího obejmu) a z posledního patra výstavního 
prostoru budovy B (vìět�šího objemu). Pohledová linie hmoty A z chodníku na Koli�šti 
postupnìě vzrùůstá a navazuje na pøřilehlý dùům, lícuje s jeho øřímsou. Naopak pøři pohledu 
ze tøřídy Kapitána Jaro�še dominuje budova B – výstavními prostory, tedy hmotou 
galerií.  
 V centru mìěsta Brna je ji�ž v souèčasnosti galerií dostatek, proto jsem ve své 
studii splnil 30% výstavních ploch ze závazného zadání a ve zbytku se dále zabýval  
øře�šením, které by mohlo pomoci podhoubí brnìěnského umìění.  Jak se ji�ž sociologové 
ve svých studiích z poslední doby zmiòňují, promìěna trhu práce stojí za vznikem 



nového fenoménu, zvaného coworking. Dále se zmiòňují, �že si doba �žádá více 
flexibility, kreativity a podnikatelé volají po sni�žování nákladùů. Mnohem èčastìěji proto 
prý budeme pracovat nárazovìě a tøřeba pro více zamìěstnavatelùů najednou. 
Nìěkolik tisíc pøříznivcùů - freelancerùů, na�šlo v tomto stylu práce a sdílení oblibu. Pøřed 
prací z domova dávají pøřednost sdílené coworkingové kanceláøři.  
 

Umìělecká platforma, dynamické centrum pro Brno – Laborartory! 

 
  
Dispozièční øře�šení jednotl ivých objektùů 
  
 Dle zvoleného stavebního programu je hmota rozdìělena na dvìě èčásti propojené 
sdíleným dvorem. Ten funguje jako místo spojení, setkávání a poøřádání ble�ších trhùů, 
kde budou umìělci moci prodat své produkty. Jednotlivé funkce se poté promítají do 
øře�šení obou hmot. Objekt A, který pøřiléhá k ulici Koli�štìě, obsahuje nový brnìěnský 
inkubátor umìění reprezentující novodobý trend sdíleného pracovního prostoru 
freelancery – coworking. Budova má celkovìě �šest podla�ží. Jedno podzemní – 
technické s podzemními gará�žemi a pìět nadzemních. V prvním patøře domu je 
umístìěna kavárna se zázemím, která pojme a�ž padesát lidí. Je zde i recepce a vjezd 
do podzemních gará�ží. Prostoru coworkingu jsou vìěnovány dal�ší tøři patra. Dispozièčnìě 
jsou dìělena tak, aby mohla nabídnou co nejvíce variability a mo�žnosti pronájmu, renty 
rùůzných druhùů míst jako jsou: místa v openspace, polouzavøřeném boxu, nebo v 
privátní uzavøřené buòňce.  Budovu zakonèčuje jednak terasa ve 4.NP coworkingu, tak i 
koneèčné 5.NP díky zkosení støřechy hmoty. Je zde navr�žen jeden byt se tøřemi 
místnostmi pro pøřespání. 1.PP obsahuje zázemí objektu a výmìěníkovou stanici, která 
je napojena na parovod a rozvádí teplo do obou objektùů umístìěných na parcele. 
V nejni�ž�ším patøře jsou umístìěny i gará�že fungující jako automatický automobilový 
zakladaèč s pøřístupem z ulice Koli�štìě. Pøři výjezdu z ulice Koli�štìě se nenaskýtá problém 
vycouvání, proto�že zakladaèč automaticky auta otáèčí v opaèčném smìěru ne�ž jak pøřijela. 
 
 Objekt B je poté vìěnován výstavním prostorám èčtyøř galerií. První galerie Mini je 
ve vstupním vestibulu. Dal�ší tøři jsou rozmístìěny ve 2, 3, a 4. NP. Dvìě velké místnosti 
charakteru Black box s umìělým osvìětlením a v posledním patøře galerie s velkým 
oknem a vyhlídkou na Moravské námìěstí jako gradace prostoru. V 1.PP jsou 
umístìěny depozity a centrální wc pro tento objekt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Konstrukèční øře�šení - konstrukèční systém, materiálové øře�šení 
 
 Stavba je zalo�žena na �železobetonových monolitických pilotech. Piloty vyná�ší 
�železobetonovu desku, na které je umístìěna odizolovaná základová vana. Hlavní 
konstrukèční systém objektu A je kombinovaný. Obvodová nosná stìěna z 
�železobetonu s vnitøřními �žb. sloupy a prùůvlaky s nosnou støřední stìěnou vyná�ší �žb. 
monolitický strop. Objekt B má nosnou konstrukci v obvodové nosné stìěnìě z 
�železobetou a v jedné vnitøřní nosné stìěnìě.  Zastropení je v tomto objektu provedeno 
z panelùů Spiroll. Budovy A a B jsou ztu�ženy �žb. vìěncem po celém obvodu ka�ždého 
patra a  komunikaèčními jádry s �žb. schodi�šti vetknutými do  obvodových a vnitøřních 
nosných stìěn. Obvodové stìěny jsou provedeny ze sendvièčové konstrukce: 
�železobeton 300 mm, izolace 150 mm a �železobeton 120 mm tak, aby splòňovaly 
nízkoenergetický standart. 
 
 Fasáda je tedy zakonèčena �žb. stìěnou s povrchovou úpravou. Do té jsou 
zabetonovány ocelové trny nesoucí nerezovou konstrukci, ke které jsou 
pøři�šroubovány plotny dìěrovaného mìědìěného plechu. V místìě støře�šního plá�štìě je tato 
konstrukce ukotvena ke støře�šní nosné konstrukci prvky Dosteba, a to z dùůvodu 
zamezení tepelného mostu. 
 
 
 
Energeticky úsporné øře�šení návrhu -  aplikace principùů trvalé udr�žitelnost 
 
Stavba je zateplena dle standartùů pro nízkoenergetickou stavbu. Ji�žní fasáda z èčásti 
pasivnìě získáva teplo. Ze støřechy je zachycována de�š�ťová voda, která se vyu�žívá pro 
splachování. 
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TABULKA  BILANCÍ

BILANCE ZASTAVĚNÝCH PLOCH
ZASTAVĚNÁ PLOCHA NADZEMNÍCH PODLAŽÍ (m2) 807
ZASTAVĚNÁ PLOCHA PODZEMNÍCH PODLAŽÍ (m2) 807

BILANCE HPP
HPP NADZEMNÍCH PODLAŽÍ 3322
HPP PODZEMNÍCH PODLAŽÍ 807
HPP ZÁSTAVBY CELKEM 4130

BILANCE OBESTAVĚNÉHO PROSTORU
OBESTAVĚNÝ PROSTOR NADZEMNÍCH PODLAŽÍ 14176
OBESTAVĚNÝ PROSTOR PODZEMNÍCH PODLAŽÍ 3537
OBESTAVĚNÝ PROSTOR CELKEM 17713
PŘEDPOKLÁDANÁ CENA STAVBY (8000,-kč/1m3)    141 705 000

BILANCE FUNKČNÍHO VYUŽITÍ 
HPP VÝSTAVNÍ PLOCHY 1439
HPP COWORKING KANCELÁŘE 1260
HPP DEPOZIT 148
HPP ZÁZEMÍ BUDOVI A 450
HPP ZÁZEMÍ BUDOVI B 449
HPP KAVÁRNA 314
HPP GARÁŽE 278

0
0
0

UŽITNÁ HPP CELKEM 4338
HPP GARÁŽÍ (PARK. PLOCHY VČ. KOMUNIKACÍ) 308
KAPACITY
POČET PARKOVACÍCH STÁNÍ CELKEM / Z TOHO PRO IMOBILNÍ 28/2


