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PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

 

1. URBANISTICKÉ SOUVISLOSTI 

Řešená parcela se nachází v poloze brněnského ringu. Pozemek je tvořen 

několika parcelami, které jsou v současné době nezastavěné. Pozemek má nárožní 

charakter a svojí formou navazuje na štítové stěny objektu na p. č. 556/5 při ulici 

Koliště (Generální ředitelství cel) a objektu na p. č. 556/14 (vlastník BMH invest, a.s., 

uživatel ČSOB). Objekt v ulici Koliště je zapsán na seznamu nemovitých památek 

jako Palác Stephana Haupta von Buchenrode od Leopolda Bauera (přestavba z let 

1913-1915). Parcela je významná svojí blízkostí historického centra Brna, dále pak 

kulturních staveb jako Janáčkovo divadlo, Mahenovo divadlo, Dům umění. K parcele 

směřuje osa bulváru kapitána Jaroše. Plocha pozemku činí 1333 m2. Pozemek se 

mírně svažuje k objektu na p. č. 14. Převýšení je přibližně 1m.  

 
2. ARCHITEKTONICKÝ VÝRAZ 

Navrhovaný objekt vychází z myšlenky uzavření volného prostoru a doplnění 

blokové zástavby, tak aby nově vzniklý prostor reagoval na okolí a nabídl průchozí 

prostor parcelou. Hmota stavby se skládá z podélné úzké stavby na obdélníkovém 

půdorysu na zadním okraji parcely přiléhajícímu k objektu č.5 vysokého válce 

elipsovitého půdorysu, opticky vystupujícím a tvořícím dominantu místa svým 

převýšením a členěním, a polovinou válce elipsovité základny, uzavírající prostor a 

sousedící s objektem č. 14. Obě válcovitá tělesa jsou symetricky otočená dle osy 

tvořené ulicí kapitána Jaroše. Cílem bylo opticky přitáhnout chodce po ose mezi 

otevírajícími se tělesy na hlavní terasu v úrovni 2.NP, ze které je hlavní vstup do 

galerie i dalších prostor. Tato vnitřní terasa tvoří komunikační uzel, neboť je 

přístupná jak z přiléhajících ulic, tak z vnitrobloku, a to pomocí schodiště. Parter 

stavby je celý prosklen, odlehčuje tak opticky velmi těžkému dojmu válce, jehož 

povrch je celistvý, kromě nízkých podélných oken, zajišťující expozičním prostorům 

galerie nepřímé osvětlení. Mezi tělesy objemu stavby dochází ke kontrastu svojí 

velikostí i členěním fasád (vysoký válec: dominantní, povrchově až jednolitá plocha 

s nízkými okny v úrovni těsně pod stropní deskou, kontinuálně jdoucími po celém 

plášti v horizontálním směru. Nízký podélný kvádr: subtilnější, nižší, s okny vysokými 

úzkými, vertikálního směru).  

V parteru se nachází komerční využití; průjezd pro zásobování (s vjezdem z ulice 

Koliště a výjezdem do ulice Milady Horákové) a vjezd do podzemního parkování, 



které je zajištěno formou podzemního zakladače (vjezd a výjezd z ulice Milady 

Horákové). Do hrotu parcely (v nejrušnějším místě) jsou zasazeny prostory výhradně 

pro expozici (vyjma parteru, kde nachází komerční využití). Směrem do zeleně v ulici 

Koliště jsou situovány kancelářské prostory. Do klidného prostoru vnitrobloku 

(jihozápadní strana) jsou orientovány ateliér pro děti, kavárna a střešní terasa 

kavárny.  

 Většina oken u stavby je cloněna z důvodu nepropouštění přímého světla. 

Převažujícím materiálem jsou desky cembrit na fasádě, v odstínech bílé, šedé a 

tmavě šedé. Desky jsou kladeny horizontálně u válce, na zbytku stavby vertikálně.  

 

3. DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU 

Z důvodu zadání, nutnosti umístit 20 parkovacích míst jako náhradu za 

současné parkoviště v řešeném území, má navržená budova zakladač pro 

parkování. Jedná se o variaci systému Wöhr 570, který pojme na 40 osobních 

automobilů. Prostor zakladače zaujímá prostor dvou podzemních podlaží. 

Ve 2. PP se nachází sklad exponátů, kotelna s plynovým kotlem, místnost 

s retenční nadrží na užitkovou vodu.  

V 1. PP se nachází sklady, strojovna vzduchotechniky (přívod vzduchu je 

nuceným nasáváním ze střechy nejvyššího podlaží, kam se vzduch i odtahuje), 

rozvodna elektroinstalací, technické prostory.   

V parteru se nachází komerční využití, primárně s návazností na výstavnictví. 

Dále se v parteru nachází vjezd do zakladače, průjezd pro zásobování, plošinu pro 

vyložení, prostor pro stání kontejnerů na tříděný odpad (vyvážení je skrze 

otevíratelnou roletu a úzkou rampu), výtah pro zásobování kavárny, výtah do 2. np 

pro vozíčkáře. Zásobovací část parteru je samostatně uzavřená. 

Ve 2. NP je hlavní vstup do objektu a vedlejší vstup do kavárny a ateliéru pro 

uměleckou školu. Dále se tu nachází prostor pro dočasné expozice a malý výstavní 

prostor vyhrazený potřebám školy. 

Ve 3. NP se nachází přednáškový sál s kapacitou pro 50 - 60 posluchačů, 

šatny a kancelářské prostory, včetně prostoru pro ostrahu a ateliér pro děti. 

4.NP. disponuje s prostory pro expozice, propojením s kavárnou a samotným 

zázemím kavárny. 

 V 5. NP je rozsáhlý prostor pro výstavy, kavárna a střešní terasa. 

 



4. KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 

Objekt je založen na železobetonových podzemních konstrukčních stěnách, tzv. 

Milánských, o tloušťce 600 mm. Stěny jsou navržené z vodostavebního betonu, 

přestože hladina podzemní vody nebyla nalezena. Hlavní nosná konstrukce je 

založena na pilotách, jež jsou opřeny v únosném podloží. Objekt je řešen jako 

kombinace sloupového a rámového monolitického železobetonového konstrukčního 

systému. Sloupy o průřezu 400/600 mm v podzemních podlažích a 400/400 mm v 

nadzemních podlažích doplňují ztužující stěnová jádra. Železobetonový rám průřezu 

400/600 mm je ztužen obvodovými stěnami, vyzděnými tvárnicemi systému 

Porotherm, tloušťka stěny 500 mm. Stropní desky jsou bodově podepřené, o tloušťce 

300 mm. Obvodové stěny (kromě elipsovitého válce, kde je obvodová stěna 

monolitická) a nenosné vnitřní příčky budou vyzděny z pálených keramických bloků. 

 

5. ENERGETICKY ÚSPORNÉ ŘEŠENÍ NÁVRHU 

Objekt využívá svého natočení ke světovým stranám. Na severní fasádě jsou 

použita okna užší pro menší tepelné ztráty a na jižní straně jsou použita okna větší, 

sloužící pro vyhřívání za slunečného počasí v zimě. V letním počasí jsou prosklené 

plochy cloněny vnitřními žaluziemi. Na plochých střechách je dostatečná vrstva pro 

travnaté rostliny. Tato střecha tepelně izoluje a hlavně zadržuje dešťovou vodu, která 

tolik nezatěžuje kanalizaci. Zachycená dešťová voda je svedena do retenční nádrže 

o objemu 60 m³. Tato voda slouží jako užitková. Zelená střecha není prašná a 

zvlhčuje prostředí. Voda se bude ohřívat pomocí solárních kolektorů na otáčivé 

konstrukci. Jako zdroj elektrické energie slouží fotovoltaické panely umístěné na 

střeše. Vytápění objektu je navrženo jako teplovzdušné v kombinaci s vytápěním 

pomocí plynového kotle. V interiérech jsou použity podlahové konvektory. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jméno autora:  

FAKULTA ARCHITEKTURY VUT V BRNĚ, 2012/2013  

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE – LABOARTORY BRNO 

TABULKA  BILANCÍ   

    

  

BILANCE ZASTAVĚNÝCH PLOCH   

ZASTAVĚNÁ PLOCHA NADZEMNÍCH PODLAŽÍ (m2) 3472 

ZASTAVĚNÁ PLOCHA PODZEMNÍCH PODLAŽÍ (m2) 1372 

    

BILANCE HPP   

HPP NADZEMNÍCH PODLAŽÍ  3968 

HPP PODZEMNÍCH PODLAŽÍ 1552 

HPP ZÁSTAVBY CELKEM 5420 

    

BILANCE OBESTAVĚNÉHO PROSTORU   

OBESTAVĚNÝ PROSTOR NADZEMNÍCH PODLAŽÍ 15074 

OBESTAVĚNÝ PROSTOR PODZEMNÍCH PODLAŽÍ 4996 

OBESTAVĚNÝ PROSTOR CELKEM 20040 

PŘEDPOKLÁDANÁ CENA STAVBY (8000,-Kč/m3)     160 323 200 

  

BILANCE FUNKČNÍHO VYUŽITÍ    

HPP EXPOZICE 2017  68% 

HPP OBCHODY 206 

HPP KAVÁRNA 360 

HPP ATELIER 158 

HPP ADMINISTRATIVA 202 

UŽITNÁ HPP CELKEM 2943 

HPP GARÁŽÍ (PARK. PLOCHY VČ. KOMUNIKACÍ) 683 

KAPACITY   

POČET PARKOVACÍCH STÁNÍ CELKEM / Z TOHO PRO IMOBILNÍ 36/0 
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