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Galéria súčasného umenia 

 

Mesto Brno v súčastnosti ponúka pomerne širokú škálu výstavných priestorov. Od 
Moravskej galérie, Umelecko priemyslového múzea až po Dom umenia má človek  
k dispozícií pestrú a zaujímavú ponuku duševnej potravy. Primárnou požiadavkou 
každej galérie je  citlivá práca so svetlom spôsobom, ktorý najviac napĺňa požiadavky 
na docielenie dokonalého dojmu z vystavovaných exponátov. Problém väčsiny galérií 
v Brne však spočíva v ich historickom vývoji – budovy pôvodne navrhované s účelom 
mestského paláca sa postupom času pretavili do výstavných priestorov. 
  
"Přirozené světlo, často difuzované z vrchu, hraje neustále hlavní roli v mé práci. Světlo 

nemá jen intensitu, ale také vibraci, která je schopna zdrsnit hladký materiál a dát 3D 

kvalitu plochému prostoru." R.Piano 

 

Mestské paláce ako Moravská galéria sú síce z architektonického hľadiska veľmi 
kvalitné stavby, no vzhľadom k tomu, s akým účelom boli navrhované, nie je možné 
v nich vytvoriť vrchné difuzované prirodzené svetlo a bočné osvetlenie z okien taktiež 
nie je vždy najžiadanejším prvkom pri vystavovaní exponátov.  
 
Atmosféra v spoločnosti, záujem ľudí o umenie a estetiku sa istým spôsobom odráža aj 
v stave architektúry. Kým ľudia nie sú v kontakte s architektúrou, ich záujem o okolité 
prostredie klesá, projekty ktoré vznikajú strácajú na kvalite a človek potom už len 
s nostalgiou spomína na slávne časy rozkvetu funkcionalizmu v Brne. Galéria 
architektúry v Brne na ulici Starobrněnská – malá výstavná sieň na druhom poschodí 
domu stratená v záplave barov  je len smutným obrazom vzťahu ľudí k architektúre.  
 
V západných krajinách sú galérie so stálou expozíciou súčasného umenia celkom bežná 
vec, no v Brne nielenže taká budova neexistuje, no nie je tu ani galéria, ktorá by bola 
zameraná na fotografiu. Preto sme sa rozhodoli spraviť návrh metropolitného domu, 
čoby Galérie súčasného umenia rozšírenej o Galériu architektúry a Galériu fotografie. 
V rámci snahy oživiť záujem širokej verejnosti o architektúru a o vytvorenie dialógu 
medzi architektmi a širokou verejnosťou, je súčasťou návrhu taktiež presun Prahy – fóra 
pre architektúru do nového objektu.  
 
 
Urbanistické riešenie 

Parcela medzi Benešovou ulicou a Kolišťom skrýva v sebe veľký potenciál. Príležitosť 
dotvoriť okružnú triedu stavbou metropolitného významu a parkom je zaujímavou 
výzvou. Za najväčší problém parcely by sa dali označiť: extrémne hustá doprava na 
ulici Koliště, mnoho urbanistických problémov koreniacich v hlavnom nádraží a rozbitá 
štruktúra celej parcely. V návrhu počítame s presunom vlakového nádražia na juh, aby 
sme docielili uvoľnenie drvivej väčšiny plochy parcely od vlakovej dopravy. Týmto 
krokom sa vytvorí možnosť vytvoriť nové pešie a cyklistické trasy okolo centra brna. 
Druhým dôležitým krokom je odstránenie 6 metrov vysokého múru, ktorý delí ulicu 
Koliště od našej parcely. Vytvorením plynulo stúpajúceho terénu izolovaného od 
hlučnej cesty stromoradím vytvorí pocit autentického parku a poskytne to možnosť 
peším plynulého prechodu medzi Kolišťom a ulicou Benešovou ulicou bez potreby 



stúpať po schodoch alebo obchádzať celú parcelu dokola. Vznikne tak park, aký je napr. 
pri Janáčkovom divadle medzi ulicou Koliště a ulicou Rooseveltova, kde výškový 
rozdiel medzi ulicami činí tiež 6 metrov. 
 
Architektonické riešenie 

Základná hmota budovy sa snaží rešpektovať výšku okolitej zástavby. Vzhľadom 
k veľkorysým rozmerom parcely sme si mohli dovoliť budovu o pôdorysných 
rozmeroch 49x49 metrov, čo je rozmer, ktorý urbanisticky zapadá do celkového 
kontextu územia a svojou 21 metrovou výškou nepôsobí príliš rušivo. Vzhľadom 
k tomu, že galéria si žiada veľkorysé rozmery, hmota objektu je v horizontálnej rovine 
rozdelená len na tri poschodia o svetlej výške 6 metrov. Budova je postavená na 
štvorcovom rastri stĺpov o osovej vzdialenosti 8,1 metra. So zámerom dodať stavbe 
dynamiku a zároveň dostať do stredného podlažia čo najviac svetla, vysunuli sme toto 
podlažie v x-ovej aj y-ovej osi o vzdialenosť jedného pola rastru stĺpov, čiže o 8,1 
metra. Ďalej sme naprieč všetkými podlažiami vytvorili jedno veľké átrium , ktorý dodá 
interiéru pocit veľkoleposti a zároveň poskytne priestor pre inštaláciu nadrozmerných 
umeleckých diel. Osvetlenie v galérii je dosiahnuté prirodzeným osvetlením a to hlavne 
vďaka celopreskleným stropom na treťom aj druhom podlaží. Vysunutím druhého 
podlažia v dvoch osiach sme dosiahli vytvorenie ďalších výstavných priestorov na 
prvom podlaží s taktiež presklenými stropmi. Severná časť našej parcely je zakončená 
polyfunkčným domom – mestským palácom, čoby budovou, ktorej funkčné využitie sa 
môže meniť od komerčných a kancelárskych priestorov až po bývanie, avšak jej 
dispozície zostávajú voľné. Svetlá výška 3 metre spĺňa požiadavky pre veľké rozhranie 
funkcií, vďaka čomu sa budova dokáže prispôsobovať meniacim sa požiadavkam doby.  
 
 

Konštrukčné riešenie 

Galéria je skonštruovaná z rastru oceľových I stĺpov a prievlakov vzájomne 
pozváraných a spájaných nitam, vďaka čomu vzniká veľká priehradová vzájomne 
spolupôsobiaca štruktúra spevnená železobetónovými jadrami a zavetrením. Rozmery 
stĺpov sú 40x40 cm a výška jedného stropného oceľového prievlaku je 80cm. Táto 
štruktúra je potom opláštená materiálom alucobond a tepelne zailozovaná. Presvetlenie 
stropu je dvojicou skiel, pričom sklá, ktoré sú už v interiéri sú mliečne difúzne.  
 


