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V zásade  možno ľudskú znalosť rozdeliť do dvoch kategórii. Jedna má podobu zručností (schopností), 

ktorú je možné získať len praxou, zažitou skúsenosťou a pozorovaním, a vedomosť  sprostredkovateľnú 

jazykom, ktorej hlavným médiom bola po stáročia kniha. V čase, keď sa realita presunula na sieť a ľudia 

sa stávajú pánmi i otrokmi informácii  sa mení aj charakter zaznamenania tejto vedomosti. Fyzické knihy 

a dokumenty nahradil komplement hmotnej a nehmotnej technológie - server. S rozvojom zdieľania 

virtuálnych dát sa však paradoxne spája fenomén straty zručností.  

 

Návrh sa pokúša o symbiózu oboch typov, ktoré sa vzájomne doplňujú. Vytvára hybridný priestor pre 

existujúcu uzavretú brnenskú technologickú komunitu, ktorá sa venuje najmä vývoju hardwaru a 

softwaru a technickej knižnice, ktorá je otvoreným verejným priestorom, ktorý nenúti ľudí ku konzumu. 

Všetko sa tak odohráva na spoločnej fyzickej i dátovej platforme.  

 

Architektonické riešenie je postavené  na princípe dvojitého schodišťa, ktoré umožňuje samostatné 

oddelené fungovanie dvoch provozov, ako aj ich prepojenie v prípade spoločenských udalostí -  

workshopov, prednášok či vernisáží. Vzniká tak akési centrum zdieľanej vedomosti.  

Deliacou priečkou medzi dvoma svetmi je symbolicky knižničný regál, ktorý zároveň sprostredkováva 

náhľad do sveta „tých druhých“. Je prístupný vždy z jednej strany a knihy sú užívateľovi otočené väzbou, 

teda tak, aby poskytovali informáciu o ich obsahu. Zadnú stranu regálu však tvorí presklená priečka, skrz 

ktorú tvoria bledé hrany stránok iba kulisu pre druhý provoz. V tomto zmysle dvojakosť knihy v regáloch 

generuje dvojtvárny priestor; je bariérou medzi dvoma svetmi. 

 

1. Urbanistický koncept 

Parcela sa nachádza na Starom Brne v blízkosti centra mesta, medzi ulicami Pekařská a Sladová. Hlavný 

objekt Baseu a knižnice sa nachádza na severe pozemku pri ulici Sladová a vzhľadom k značnému 

výškovému rozdielu v tejto časti parcely sa do objektu nastupuje jak z ulice, tak z vnútrobloku. Súčasťou 

riešenia sú ďalej objekty kaviarne, podzemných garáží a Hubu (prenajímateľných priestorov), ktorý 

uzatvára proluku do ulice Pekařská. 

Priestor vnútrobloku je zčasti zamýšľaný ako otvorený, spojujúci verejnosť, formálnú kultúru hubu 

a neformálnu kultúru Baseu. Architektonické a krajinné riešenie vnútrobloku zároveň sleduje požiadavky 

na dostatočné súkromie a oddelenie zahrádok priľahlých k okolitým nájomnám domom (viď 

architektonické riešenie). Svojim návrhom tak vytváram nový inštitucionálny, kultúrny a verejný priestor, 

ktorý rozširuje atraktivitu Starého Brna. 

Pekařská ulica je výborne obslúžená mestskou hromadnou dopravou zo zastávok Mendlovo náměstí 

a Nemocnice u sv. Anny.  



 

2. Architektonické riešenie 

Parcela má nerovnomerný tvar a možnosti umiestnenia väčšieho objektu sú obmedzené okolnou 

blokovou zástavbou, ktorú nemožno zatieniť ani inak obmedziť. Preto na počiatok parcely (smer od ul 

Pekařskej) zasadzujem objekt Hub-u, prenajímateľných kancelárskych/ateliérových priestorov, ktorý 

zastáva funkciu vstupnej brány do verejného vnútrobloku a je zástavbou niekďajšej proluky. Vnútroblok 

má charakter sadu, ktorý poskytuje pohodlie a možnosť relaxu v zeleni návštevníkom a súkromie 

súčasným obyvateľom obytných objektov – výškový vzrast, hustota a charakter stromov vytvára 

efektívnu clonu medzi súkromným a verejným. Počítam s terénnou úpravou, ktorá danú parcelu od 

okolia výškovo oddelí, to poskytuje obyvateľom ešte väčšie súkromie a výhľad na sad.  Hlavný objekt, 

situovaný pri Sladovej ulici, je z veľkej časti zasadený do svahu, má teda dva vstupy z rôznych výškových 

úrovní (1. a 5. nadzemné podlažie). Charakter vstupov zároveň reflektuje rozdelenie domu na verejne 

prístupnú  knižnicu a uzatvorenejší base. Jediná odkrytá fasáda, južná, je presklená, tienená pohyblivými 

panelmi  z perforovaného plechu.  

3. Dispozičné riešenie 

Dispozičné riešenie hlavného objektu (base + knižnica) vychádza z princípov dvojitého schodiska, ktoré 

umožňuje mať v objekte dva provozy, ktoré môžu fungovať nezávisle od seba, priestorovo oddelene, 

a zároveň zostáva možnosť tieto provozy kedykoľvek prepojiť jednoduchým otvorením dverí alebo 

reorganizáciou vnútorných nenosných, čiastočne presklených regálov, ktoré v mojom prípade majú 

funkciu deliacich nenosných priečok. Pohyb človeka v každej z častí je fluidný, plynulý, a v určitých 

momentoch mu umožňuje náhľad do sveta „tých druhých“. Najvyššie podlažia, ktoré už nie sú určené 

pre verejnosť, sú jedotné, obsahujú administratívu, technické zázemie budovy a prenajímateľný 

openspace. Okrem toho využívam stávajúcu a nevyužívanú tramvajovú štolu, ktorá vedie od parcely 

popod ulicu Sladovú a ďalej smerom pod Špilberk, transformujem ju na zabezpečenú servrovňu. Budovy 

hubu a kaviarne sú riešené jednoducho. Parkovanie využíva stúpajúceho terénu. Nájazd do garáží sa 

nachádza cca 1m pod úrovňou vjazdu z ulice Pekařská a je tak riešený krátkou rampou. Samotný objekt 

parkovania sa nachádza pod úrovňou z časti upraveného a z časti pôvodného terénu. Predpokladom je, 

že ho budú využívať predovšetkým zamestnanci knižnice, hendikepovaní návštevníci a prípadne rezidenti 

okolitých nájomných domov.  

 

4. Konštrukčné riešenie 

Všetky objekty sú tvorené železobetónovou nosnou konštrukciou – kombináciou stenového a 

skeletového systému. Objekt Base-u má nosné obvodové steny z troch strán + nosné ztužujúce a 

komunikačné jadro, ktoré zároveň funguje ako chránená úniková cesta, okrem toho sú v blízkosti fasády 

umiestnené nosné stĺpy. Založenie bude pravdepodobne vyžadovať tryskovú injektáž alebo inú formu 

podchytenia základov okolných objektov. Ďalšia špecifikácia by bola možná až po vykonaní geologického 

prieskumu lokality. Obecne sú pre všetky objekty navrhnuté ŽB základové pásy. Objekt Hub-u má 



obvodové steny nosné + nosný stĺp, ktorý podporuje stredný prievlak. Kaviareň je riešená nosnými 

obvodovými stenami. Strechy objektov sú ploché s atikou. 

Vsak vody prebieha na pozemku. 

Bilancie 

 

BASE 

Hrubá podlažná plocha HPP  2319,9 m2 

Čistá podlažná plocha   1788,9 m2 

Obostavaný priestor   6476,4 m3 

 

CAFÉ 

HPP     127,6 m2 

ČPP     102,3 m2 

Obostavaný priestor   510,4 m3 

 

HUB 

HPP     535,9 m2 

ČPP     435,8 m2 

Obostavaný priestor   2135 m3 

------------------------------------------------------- 

Hrubá podlažní plocha   2983,4 m2 

Čistá podlažní plocha   2327 m2  

Obostavaný priestor   9121,8 m3 

 

Zastavaná plocha   613 m2 

Plocha pozemku   3458,33 m2 

Parkovacích stání   22 


