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1. Urbanistické souvislosti 

Řešená parcela se nachází ve městě Brně na křižovatce ulic Milady Horákové 
a Koliště. Ulice Koliště je okružní třída. Parcela leží severně od centra města asi 
10 minut chůze z náměstí Svobody. V nejbližším okolí se nachází významné 
městské kulturní stavby - Janáčkovo divadlo, Dům umění a Mahenovo 
divadlo. S parcelou sousedí budova banky ČSOB a úřady městského 
magistrátu. 
Území je nezastavěno a nevyužíváno, je vymezeno pozemky č. 1573/3, 
1573/4, 1573/5, 1574, 555, 556/21 a 537/2 v katastrálním území Zábrdovice, 

Brno. 
Ve vlastním urbanistickém řešení jsem usilovala o uzavření a sjednocení 
městského bloku, které se zde přímo nabízí. Navrhovaná stavba navazuje na 
linii okolní zástavby. Zkosení budovy podtrhuje dominantní polohu 
významného městského nároží. 
 
2. Architektonický výraz 
Architektonický návrh představuje stavbu, která se začlení mezi okolní 

významné kulturní instituce na okružní třídě. Nový objekt galerie architektury a 
designu přispěje svou funkcí k rozmanitým kulturním institucím na okružní třídě 
města. 
Navržený objekt hmotově a výškově reaguje na okolní zástavbu. Fasáda je z 
pohledového betonu, povrchová úprava je řešená kanelurováním.  
Otvory na fasádě reagují na množství světla, které se dostává do budovy 
atriem. V nejvyšším podlaží přichází z atria nejvíce světla, proto jsou okenní 

otvory užší. Postupně směrem dolů se rozšiřuj. Tato gradace přidává na 
dynamičnosti celé budovy.  
Hlavní výstavní prostory se soustředí kolem prosvětleného atria. 
 
3. Dispoziční řešení objektu 
Hmota stavby je základně členěna na dvě části - čtyřpodlažní galerie a 
pětipodlažní část zázemí gaerie (s menší světlou výškou) s prostory pro 
studentské aktivity. Hlavní vchod pro návštěvníky se nachází v parteru 

budovy, z nároží. Přízemí je charakteristické velkolepým prostorem galerie s 
atriem otevírající se navštěvníkům po vstupu do budovy. Vlevo od vchodu se 
nachází kavárna se zázemím, vpravo od vchodu je recepce a knihkupectví. 
Hlavní schodiště tvoří dominantní prvek celého prostoru. Sociální zařízení je 
umístěno centrálně - pouze v přízemí, a je ukryto za stěnou se schodištěm. V 
rohu budovy se nachází únikové schodiště s výtahem. Vjezd do podzemních 
garáží je z ulice Milady Horákové, stejně tak zásobování, na které navazuje 



depozitář / sklad, a vchod pro personál a studenty. V dalších nadzemních 

podlažích části galerie se opakují výstavní prostory v podobě “ochozů” kolem 
atria. Ve druhém nadzemním podlaží se v části zázemí nachází administrativní 
zázemí galerie, ve třetím podlaží se nacházejí atelierové místnosti 
univerzálního využití - například pro práci studentů na soutěžích, workshopy 
aj., ve čtvrtém dílny sloužící jak studentům, tak potřebám galerie, v pátém 
pak opět dílny nabízející však svou větší světlou výškou jiné možnosti, 
využitelné případně také jako prostor pro přednášky. V každém z pater zázemí 
se nachází sociální zařízení a kuchyňka.  

 
4. Konstrukční a materiálové řešení 
Pětipodlažní objekt s jedním podzemním podlažím je založen na 
železobetonových pilotech s železobetonovou hydroizolační vanou. Suterénní 
stěny jsou železobetonové vodotěsné z vodostavebního betonu. 
Konstrukční systém je kombinace monolitického železobetonového skeletu a 
železobetonovým stěnovým systémem. Obvodové železobetonové sětny jsou 
šířky 250 mm, sloupy jsou průměru 500 mm. Schodiště vynáší nosná 

železobetonová stěna tloušťky 400 mm. 
Stropní konstrukce je tvořena železobetonovými deskami s průvlaky. Zastřešení 
atria je neseno příhradovými nosníky.  
Zajištění stability konstrukce - ztuženými jádry schodišť. 
 
5. Energetické řešení 
Primárním zdrojem tepla je řešen napojením na parovod. Objekt je vytápěn 

teplovodním podlahovým vytápěním. Zdroj pro ohřev vody je také parovod. 
Výměníková stanice je umístěna v prvním podzemním podlaží.  
V podzemí se také nalézá retenční nádrž na dešťovou vodu, která je sváděna 
ze střech. Pomocí čerpadla bude rozváděna do vyšších podlaží objektu a 
bude používána na splachování toalet.  
Na střeše jsou také instalovány fotovoltaické panely, které transformují solární 
energii na elektrickou energii. Přebytky energie se budou prodávat do 
veřejné sítě. 

V celém objektu bude fungovat systém nuceného větrání. 
Vzduchotechnická jednotka je navržena s rekuperací. V letním období bude 
automatický systém vyhodnocovat stav vnitřního klimatu a v případě potřeby 
bude otevírat okna zastřešení atria a těmi bude odváděn teplý vzduch. Okna 
na osluněných fasádách jsou stíněna externími textilními roletami. Světlík je 
zastíněn vnitřními roletami. 
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TABULKA  BILANCÍ

BILANCE ZASTAVĚNÝCH PLOCH

ZASTAVĚNÁ PLOCHA NADZEMNÍCH PODLAŽÍ (m2) 1 128,4

ZASTAVĚNÁ PLOCHA PODZEMNÍCH PODLAŽÍ (m2) 1 151,3

BILANCE HPP

HPP NADZEMNÍCH PODLAŽÍ (m2) 4 322,3

HPP PODZEMNÍCH PODLAŽÍ (m2) 1 151,3

HPP ZÁSTAVBY CELKEM (m2) 5 473,6

BILANCE OBESTAVĚNÉHO PROSTORU

OBESTAVĚNÝ PROSTOR NADZEMNÍCH PODLAŽÍ (m3) 22 932,9

OBESTAVĚNÝ PROSTOR PODZEMNÍCH PODLAŽÍ (m3) 4 662,7

OBESTAVĚNÝ PROSTOR CELKEM (m3) 27 595,6

PŘEDPOKLÁDANÁ CENA STAVBY (8000,-kč/1m3)    220 764 800,0

BILANCE FUNKČNÍHO VYUŽITÍ 

HPP VÝSTAVNÍ PLOCHY (m2) 2 920,1

HPP GASTRONOMICKÉ PROVOZY (m2) 154,8

HPP OBCHODNÍ PROVOZY (m2) 114,9

HPP ATELIÉRY (m2) 1 131,6

UŽITNÁ HPP CELKEM (m2) 4 321,4

HPP GARÁŽÍ (PARK. PLOCHY VČ. KOMUNIKACÍ) (m2) 1 151,3

KAPACITY

POČET PARKOVACÍCH STÁNÍ CELKEM / Z TOHO PRO IMOBILNÍ 21/1


