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URBANISTICKÉ SOUVISLOSTI  

Budova galerie se nachází na bývalém brněnském hradebním okruhu, který je lemován 

veřejnými budovami. Vzhledem k významu a historickému odkazu této lokality byl kladen 

důraz na vytvoření pohledové dominanty nároží,  z kterého je orientován i hlavní vstup. 

Hmotová skladba galerie reaguje na tradiční blokovou zástavbu a doplňuje ji. Zeleň ulice Kpt. 

Jaroše a parku Koliště je propojena nově navrženou řadou stromů. Budova by měla fungovat 

jako tvůrčí centrum a spolupracovat se středními a vysokými uměleckými školami a 

Moravskou galerií, která v současnosti nemá dostatek výstavních prostor. 

ARCHITEKTONICKÝ VÝRAZ  

Koncept domu je založen na principu tzv. matrixu. Extracelulární matrix je z biologického 

hlediska hmota vyplňující prostor mezi buňkami, bez této hmoty by nemohly buňky držet 

pospolu. V přeneseném významu se dá vztah buňka-matrix chápat jako prostor-meziprostor. 

Meziprostory mohou být využity pro komunikaci, dopravu světla, ale i jiné účely. V galerijním 

prostoru pojem matrix znamená, že při pohybu po galerii si mohu v jedné chvíli vybrat z více 

rovnocenných cest , čímž vzniká dojem labyrintu. Záměrem projektu bylo vytvořit prostor, 

který se při pohybu návštěvníka neustále proměňuje a nabízí nové zážitky. Toho bylo 

docíleno vložením betonových boxů do velkorysého převýšeného prostoru. Tyto boxy mají 

jiné osvětlení než okolní meziprostory. Dále byl kladen důraz na vysokou funkční flexibilitu, 

jednotlivé boxy a terasy jsou snadno adaptovatelné,  je možnost je pronajmout na 

krátkodobé akce.  

DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ JEDNOTLIVÝCH OBJEKTŮ 

Exponáty jsou dopravovány do galerie přes servisní blok z ulice Milady Horákové; součástí 

tohoto bloku je i nákladní výtah a skladovací prostor. Do podzemního podlaží ústí autovýtah. 

V horních podlažích se zde nachází dílny, administrativa a studentské ateliéry, které mají 

horní a severní rozptýlené světlo. V druhém servisním bloku se nachází únikové schodiště, 

technické zázemí a pronajímatelné ateliéry. Do všech boxů je možné se dostat 

bezbariérovým způsobem přes hlavní výtah ve věži či v servisních blocích.  Nárožní věž je 

hlavním místem nástupu do výstavních prostor, resp. sama může sloužit jako místo expozic a 

uměleckých workshopů. V úrovní parteru se nachází auditorium s možností otevření na 



terasu do vnitrobloku, kavárna, jejíž zázemí je skryto uvnitř jednoho boxu, a designshop, 

který se prosklenou fasádou otevírá do ulice Milady Horákové. Prostor pro krátkodobé 

expozice volně kavárnu a designshop propojuje a zvyšuje atraktivitu parteru pro 

kolemjdoucí. 

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ  

Kvůli špatné únosnosti podloží a vysoké hladině podzemní vody je objekt založen na 

železobetonových pilotách a spodní stavba je vodonepropustná konstrukce tzv. bílá vana.  

Stavba je ztužena třemi jádry z monolitického železobetonu. Mezi těmito jádry se nachází 

železobetonové boxy, které jsou vetknuty do jader, podporovány ostatními boxy a jsou 

vynášeny i nosným obvodovým pláštěm, který se skládá z ocelových sloupů typu Vierendeel. 

Proti zabránění vybočení sloupů namáhaných vzpěrným tlakem jsou sloupy horizontálně 

ztuženy též Vierendeelovými nosníky. Boxy, které se nachází v úrovni prvního nadzemního 

podlaží, přímo dosedají na rastr sloupů v podzemním podlaží, který přenáší zatížení přes 

základovou desku a piloty do podloží. Střešní konstrukce je z ocelových profilů, které tvoří 

trojsměrný rošt, což zabezpečuje dostatečnou tuhost. Vzniklé trojúhelníky jsou prosklené a 

vyspádované, aby se zabránilo problému s odvodněním střechy a zachycováním nečistot. 

ENERGETICKÉ ŘEŠENÍ 

Objekt má dvojitou fasádu, jejím otevřením či uzavřením je možno regulovat množství 

procházejícího vzduchu a tím i tepelnou pohodu vnitřního prostředí. Přehřívání interiéru 

zabraňuje roletové stínění umístěné uvnitř dvojité fasády. V zimním období je kladen důraz 

na akumulaci tepla do samotné masivní betonové konstrukce. Vytápění i chlazení objektu je 

prováděno pomocí tepelných čerpadel typu voda-voda, ze kterých je rozváděno médium do 

aktivovaného betonu stropních desek. Strojovna vzduchotechniky pro hlavní galerijní prostor 

se nachází v nejvyšším patře servisního bloku. V podzemním podlaží je umístěna retenční 

nádrž, která svádí a zadržuje vodu ze střechy, která se může poté použít jako užitková voda. 

Technické instalace jsou vedeny šachtami nebo zdvojenými stěnami boxů. 
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TABULKA  BILANCÍ   
    

  
BILANCE ZASTAVĚNÝCH PLOCH   

ZASTAVĚNÁ PLOCHA NADZEMNÍCH PODLAŽÍ (m2) 1191 

ZASTAVĚNÁ PLOCHA PODZEMNÍCH PODLAŽÍ (m2) 1191 

    

BILANCE HPP   

HPP NADZEMNÍCH PODLAŽÍ  3947 

HPP PODZEMNÍCH PODLAŽÍ 1191 

HPP ZÁSTAVBY CELKEM 5138 

    

BILANCE OBESTAVĚNÉHO PROSTORU   

OBESTAVĚNÝ PROSTOR NADZEMNÍCH PODLAŽÍ 25410 

OBESTAVĚNÝ PROSTOR PODZEMNÍCH PODLAŽÍ 3573 

OBESTAVĚNÝ PROSTOR CELKEM 28983 

PŘEDPOKLÁDANÁ CENA STAVBY (8000,-kč/1m3)     231864000 

    

BILANCE FUNKČNÍHO VYUŽITÍ    

HPP VÝSTAVNÍ PLOCHY 1850,5 

AUDITORIUM 138,6 

PRONAJÍMATELNÉ ATELIÉRY 331,2 

DÍLNY 158,8 

KANCELAŘE 158,8 

SKLADY 158,8 

KAVÁRNA 154,5 

PRODEJNA 126,5 

TECHNICKÉ ZÁZEMÍ 262,3 

STUDENTSKÉ ATELIÉRY  158,8 

UŽITNÁ HPP CELKEM 3498,8 

HPP GARÁŽÍ (PARK. PLOCHY VČ. KOMUNIKACÍ) 806,2 

KAPACITY   

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

 

 



 

 

 



 


