




LABORARTORY BRNO

PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Urbanistické souvislosti

Řešené území se nachází v centrální oblasti jihomoravské metropole Brna, které je po známce 

achitektonické  známé  především  obdobím  „1.  republiky“.  Samotná  parcela  se  nalézá  v 

blízkosti historického jádra města Brna. Jedná se o nárožní parcelu na vnější straně brněnské 

okružní třídy Koliště, která vznikla po vzoru vídeňské Ringstrase, po zbourání staveb. V tomto 

prstenci je umístěna většina významných kulturních staveb města Brna. V těsném sousedství 

paláce  Stephana  Haupta  von  Buchenrode  od  Leopolda  Bauera.  Na  dohled  od  Janáčkova 

divadla a věží kostelů sv. Tomáše a sv. Jakuba. Významným prvkem je také osa třídy kapitána 

Jaroše, která směřuje na řešené území a končí Lužáneckým parkem. 

Negativním vlivem daného místa je vysoké dopravní zatížení na ulici Koliště. Naopak výhodou 

je pěší dostupnost centra a také blízkost zastávek MHD. Největší potenciál místa však spočívá 

ve  výhledech,  které  nabízí  směrem do centra  města,  do  ulice  kapitána Jaroše a na park 

Lužánky.

Architektonický výraz

Svým řešením uzavírám nároží a doplňuji tak městskou strukturu, která je v bezprostředním 

okolí už tak porušená, že není důvod vytvářet další trhliny v podobě otevřeného nároží. 



Dům je dělen na 2 hlavní hmoty – galerijní část a část s ateliéry. Galerijní část přiléhá k paláci  

od arch. Bauera a na nároží graduje „věží“ pomyslný majákem, hlídačem kultury na okuhu 

brněnském. Ikdyž gradaci  nazývám věží,  její  výška je  pouze 27 m, což je  výška některých 

domů na okruhu. Druhá hmota s ateliéry přiléhá k budově čsob a navzuje na její uliční čáru.  

Poněvadž pohled z této budovy sněřuje do krásné ulice – třídy kapitána Jaroše, reaguje na ni 

proskleným atriem přes 3 horní patra títo budovy.

Snahou bylo vytvořit budovu, která bude dávat najevo, co se v ní odehrává, bude velkorysá a 

přitom si udrží příjemnost lidského měřítka. Poněvadž samotný charakter domu je poměrně 

skulpturální,  byl zvolen dvojitý fasádní systém domu s dvojitou fasádou. Tak aby došlo ke 

scelení  vnějšío výazu domu, odpovídajcí  uměleckému charakteru a typologii  budovy.  Jako 

vnější plášť byl zvolen perforovaný bílý hliník.

Kromě velkého prosklení atria v ateliérové části jsou velké posklené plochy v parteru budovy, 

aby došlo co k největšímu propojení s ulicí na těchto ušných ulicích.

Dispoziční řešení

Budova má jedno podzemní  podlaží  a  až  pět  nadzemních.  Provozně je  rozdělena na dvě 

samostatné části,  které  odpovídají  dělení  hmot.  Galerii  s  přidruženými  provozy jako jsou 

obchody, kavárna, knihovna, velké poloveřejné atrium a na část s pronajímatelnými ateliéry 

pro umělce.

Konstrukční řešení

Konstrukční  systém  byl  zvolen  žb  systém  terý  kombinuje  sloupový  a  stěnový  systém  se 

ztužujícími jádry. Zastropení je řešenopomocí žb deskami. Vzhledem k velkorysým  prostorům 

v atriu byl zde zvolen systém ocelových nosníků, zastřešující tuto část budovy. Fasáda jak již 

bylo zmíněno je řešena jako dvojitá. Nosná část z žb se zateplovacím systémem z PIR desek 



a  omítkou  a  předsazenou  fasádou  z  tahovu.  Budova  je  vzhledem  k  charakteru  podloží 

založena na žb pilotách vedoucích na úroveň únosné zeminy. Podzemní patro garáží je řešeno 

jako bílá vana z vodotěsného betonu.

Energeticky úsporné řešení

Všechny konstrukce jsou navrženy s ohledem na požadavky tepelné ochrany budov. Samotná 

hliniková  perforovaná  fasáda  propouští  pouze  část  slunečního  záření.  Díky  jejímu 

pravidelnému rastru není  osvětlení  uvnitř ostré a oslňující,  ale rovnoměrně rozptýlené. V 

zimě prochází perforací hliníku více světla díky nižšímu položení slunce, sluneční paprsky v 

zimě nejsou tolik silné, proto tento efekt vytváří příjemnou atmosféru v zimních měsících.

Další významnou úsporou ebegetického řešení domu je využití tzv. „aktivního betonu“ v žb 

deskách domu.    Jejíž největší výhoudy jsou kvalita tepelného komfortu, hlukové parametry, 

odpadá  nebezpečí  vzniku  průvanu,  nízká  spotřeba  energie,  přívod  minimálního  množství 

čerstvého vzduchu,  menší nároky na rozvody vzduchu, samoregulovatelnost systému, lze ho 

použít  i  pro  vytápění.  Jako  doplněk  pro  udržení  konfortu  v  budvě  je  zvoleno  doplňující 

nucené větrání pro výměnu vzduchu v budově.

Pro hospodaření s dešťovou vodou je v 1. PP umístěna retenční nádrž, část dešťové vody 

pojme také extenzivní zeleň umístěná na střeše. 
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