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PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

1. URBANISTICKÉ SOUVISLOSTI 

Řešené místo se nachází na vnějším okraji historického městského jádra, 

oddělené okružní třídou a zeleným pásem, vzniklým v 19. století na místě původních 

hradeb. Parcela je nárožní, na křižovatce ulic Milady Horákové a Koliště, zatížené 

v současnosti hustou dopravou. Leží na rozhraní městského centra a 4 – 6ti podlažní 

bytové zástavby, kde nejstarší činžovní domy pochází z 19. století. S parcelou 

bezprostředně sousedí stavba Hauptova paláce, zapsaná na seznamu nemovitých 

památek a budova ČSOB ve stylu moderny. Parcela je také pohledovým zakončením 

Třídy Kapitána Jaroše vedoucí z Lužáneckého parku.  

Brněnská „Ringstrasse“ byla z principu vždy místem významných městských 

budov a novostavba galerie se snaží tento okruh doplnit. Lze uvažovat také o 

propojení s dalšími brněnskými kulturními institucemi, jako je Moravská galerie nebo 

Dům umění. 

Parcela se nachází v místě napojení zeleného pásu na park Lužánky. V okolí 

se nachází několik cyklotras a předpokládá se zde pohyb cyklistů, což je v přímém 

rozporu s rozměrnou křižovatkou. Možné mimoúrovňové napojení jsem zavrhla, 

vzhledem k výškovým rozdílům, které je třeba překonat. Toto napojení by se stalo 

spíš novou bariérou než ulehčením. Převzala jsem proto jednoduché řešení Ing. 

Košťála, spočívající ve vytvoření samostatného dopravního pruhu pro cyklisty a 

značeného přejezdu vedoucího na Třídu Kapitána Jaroše. V návrhu je také 

zakomponováno optické propojení zeleně – pomocí zelených stěn v exteriéru. 

Zásobování je řešeno z ulice Milady Horákové, možné je i napojení 

z vnitrobloku, zde ale můžou situaci zkomplikovat vlastníci dotčených parcel. 

Vzhledem k velikosti parcely se nepočítá s umístěním parkovacích míst pro 

návštěvníky. Tento problém by mohlo vyřešit nové podzemní parkoviště, které se 

buduje pod sousedním Janáčkovým divadlem. 

2. ARCHITEKTONICKÝ VÝRAZ 

Stavba není tradiční nárožní hmotou, reaguje na křížení tras a směrů. 

Ponechává parcelu průchodnou, vytváří cestu. V pohledovém zakončení Třídy 
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Kapitána Jaroše, stejně jako ve směru přístupu z centra se otvírá několik cest a 

návštěvník je tak vtahován do středu dění. Parter a volný prostor tak fungují jako 

uzel, který může zatraktivnit pěší trasu mezi centrem a Lužáneckým parkem a 

zpříjemnit cestu cyklistům. 

Stavba se nesnaží za každou cenu propojovat nesourodé hmoty, dává jim 

prostor a zároveň je jasným gestem. Není ani bytovým domem, ani řadovou 

kancelářskou budovou, ale rámem pro kulturní dění. Nesnaží se paralyzovat svým 

měřítkem, pouze akcentuje nárožní polohu lehkým převýšením okolních staveb. 

Jednoduchá a čistá hmota nechce zahltit, ale podnítit k objevování toho, co se skrývá 

uvnitř. Stejně jednoduchý je i interiér. 

Směrem do hlučné a znečištěné křižovatky se budova obrací masivními 

bariérovými stěnami, sevřenými do ostrého rohu, namířeného na osu hlavního 

přístupu návštěvníků. Toto negativní gesto ale zmírňuje velkým rohovým otvorem 

v posledním patře, který dává tušit, co se děje za neproniknutelnými stěnami a zve 

tak dál. Odtud je prý možno spatřit jednu z nejkrásnějších brněnských vedut. Čím dál 

od křižovatky, tím víc se prostor otvírá lidem – ať už proskleným hlavním vstupem, 

nebo prosklenými fasádami orientovanými do vnitrobloku. V zadní části parcely 

vzniká městský prostor, který nabízí řadu využití – posezení u kávy, projekce na 

fasádu sousední banky, venkovní expozice, nebo zastavení pro cyklisty. 

3. DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ 

Vnitřní prostor stavby je formován požadavky na velkou proměnlivost 

současného výstavnictví. Maximální variabilita je zajištěna minimálním předurčením. 

Výstavní funkce je rozdělena na černou a bílou. Černá jako prostor pro multimédia, 

přednášky, projekce… Bílá jako prostor pro hmotu, tvary a textury, s rozptýleným 

denním světlem, vedeným shora. Mobilní příčky slouží k rozdělení otevřeného 

prostoru podle aktuálních potřeb. 

Cílem je skrýt všechny přidružené a podružné funkce do podzemí a nadzemní 

patra co nejvíc uvolnit a ponechat pro výstavní účely. Budova má proto dvě 

podzemní podlaží. Jedno parkovací a druhé pro dílny, sklady a zázemí. V parteru se 

nachází všechny obslužné funkce včetně kavárny. Druhé až čtvrté podlaží jsou 

expoziční. Nezbytné funkce jsou umístěny tak, aby co nejméně narušovaly čistotu 
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vnitřního prostoru. Na jihovýchodní straně objektu se odehrává veškerá komunikace 

a vedení instalací, zbývající část podlaží, oddělená stěnou, je jedním velkým 

výstavním prostorem. 

4. KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 

Jedná se o monolitický železobetonový skelet. Ztužení je provedeno dvěma 

vertikálními jádry a nosnými stěnami v JZ části objektu. Sloupy se skrytými hlavicemi 

jsou předběžně navrženy v rastru 8x8m, o rozměrech 500/500mm v podzemním a 

400/400mm v nadzemním podlaží. Po obvodu budovy mají rozměr 400/600mm. Pro 

uvolnění dispozice byly některé sloupy vynechány a nahrazeny průvlakem 

600/400mm. Stropy jsou tvořeny křížem armovanými deskami o tloušťce 250mm. 

Založení je provedeno na pilotách do únosného podloží a kvůli vysoké hladině 

podzemní vody je podzemní stavba řešena technologií „ bílé vany“.  

Použité materiály míří ke své podstatě. Masivní stěny tvoří pohledový beton 

s vnitřním zateplením a vnitřními SDK příčkami, umožňujícími snadnou instalaci 

výstav. Zasklení otvorů je v maximální možné míře bezrámové. Podlahy jsou řešeny 

jako samonivelační s epoxidovým nátěrem. Stínění prosklené fasády je řešeno 

atypickými svislými stínícími prvky z oceli Cor-ten. 

5. ENERGETICKY ÚSPORNÉ ŘEŠENÍ NÁVRHU 

Primárním zdrojem tepelné energie je parovod, alternativním zdrojem 

reverzibilní tepelné čerpadlo voda-voda. Budova je dostatečně zateplena a řešena 

jako neprodyšná obálka. Vytápění/chlazení je podlahové – využívající akumulačních 

vlastností betonu a vzdušné.  Budova je rozdělena na několik regulovatelných okruhů 

dle využití a požadovaných teplot. Přehřívající se plochy jsou dostatečně stíněny, 

skla jsou vybavena fólií Heat-mirror, k odvětrání budovy slouží solární komín 

instalovaný na střeše. V zimních měsících a stinných dnech je dostatečná výměna 

vzduchu zajištěna nuceným přívodem. Záložní energie je zajištěna akumulátory 

napájenými z FTV panelů na střeše budovy s možností napojení on-grid. K pohodě 

prostředí přispívají také vertikální zelené plochy v exteriéru, zavlažované zadrženou 

dešťovou vodou. 
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TABULKA  BILANCÍ

BILANCE ZASTAVĚNÝCH PLOCH

ZASTAVĚNÁ PLOCHA NADZEMNÍCH PODLAŽÍ (m2) 524

ZASTAVĚNÁ PLOCHA PODZEMNÍCH PODLAŽÍ (m2) 1037

BILANCE HPP

HPP NADZEMNÍCH PODLAŽÍ 2215

HPP PODZEMNÍCH PODLAŽÍ 2074

HPP ZÁSTAVBY CELKEM 4289

BILANCE OBESTAVĚNÉHO PROSTORU

OBESTAVĚNÝ PROSTOR NADZEMNÍCH PODLAŽÍ 12576

OBESTAVĚNÝ PROSTOR PODZEMNÍCH PODLAŽÍ 8815

OBESTAVĚNÝ PROSTOR CELKEM 21391

PŘEDPOKLÁDANÁ CENA STAVBY (8000,-kč/1m3)    171128000

BILANCE FUNKČNÍHO VYUŽITÍ 

HPP VÝSTAVNÍ PLOCHY 1435

HPP RESTAURACE 108

HPP OBCHODU 52

UŽITNÁ HPP CELKEM 1595

HPP GARÁŽÍ (PARK. PLOCHY VČ. KOMUNIKACÍ) 1037

KAPACITY

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

PODÍL HPP VÝSTAVNÍ PLOCHY/HPP CELKEM 33%
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