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LABORARTORY BRNO                         

Průvodní zpráva

1. Urbanistické souvislosti

Řešená parcela se nachází na historické brněnské okružní třídě a v bloku Koliště- 

Milady Horákové- Příkop- Bratislavská. Uvnitř bloku parkují auta, jiným způsobem není 

využíván. Parcela se nachází v blízkosti historického jádra města Brna a přiléhá 

k ochrannému pásmu městské památkové zóny. Jedná se o hranici mezi historickým centrem 

města a dřívějšími hradbami. V místě bývalých hradeb je dnes park. Nedaleko se nachází 

také mnoho kulturních objektů- Mahenovo divadlo, Janáčkovo divadlo či Dům umění. 

Navrhovaný objekt navazuje na uliční čáru ulice Koliště- budova č.p. 556/5 (Generální 

ředitelství cel) a ulice Milady Horákové dům č. p. 556/14 (vlastník BMH invest, uživatel 

ČSOB). Parcela se nachází u velice frekventované světelné křižovatky. Proto v projektu 

počítám s přeměnou této křižovatky. Poloměr otáčení kolem naší parcely jsem změnila z 

původních 16m na 11m. Zrušila jsem také odbočovací a napojovací pruh. Tím jsem získala 

prostor pro čekání aut na podzemní parkování a veřejný prostor pro lidi se zelení a 

možností posezení. 

2. Architektonický výraz

Mým záměrem bylo vytvořit galerii, jejíž provoz bude financován z pronájmu ostatních 

prostor. V případě špatné prosperity galerie, je možné dát objektu jiné využití. Proto jsem 

chtěla vytvořit velice variabilní budovu, která se může měnit dle požadavků investora.

 Parcelu jsem zastavěla jedním hlavním pětipodlažním objektem, do kterého proniká 

druhý třípodlažní kvádr, který je jen ve 2. až 4. podlaží. Objekty navazují na stávající 

zástavbu. Okenní rastr první části je tvořen pravidelným střídáním jednoho metru okna a 

jednoho metru stěny. V druhém objektu jsem zvolila tři úzká pásová okna okolo celého 

kvádru a vytvořila tak vertikální akcent. Na fasádu jsem zvolila plech corten, kterým jsem 

chtěla připomenout průmyslovou historii města Brna.      



3. Dispoziční rešení jednotlivých objektů

Objekt má pět nadzemních a jedno podzemní podlaží. V podzemním podlaží se nachází 

parkovací místa pro 22 aut, z toho jsou dvě stání pro invalidy. Jsou zde umístěny dvě 

technické místnosti. Podzemní parkování je spojeno s nadzemním podlažím dvěma vertikálními 

jádry se schodišti a výtahy. Jedno jádro patří galerii a druhé administrativní části. Auta pro 

vjezd a výjezd využívají jednoproudou rampu, která je opatřena světelnou signalizací. Na 

terénu se nachází dvě čekací místa v případě obsazenosti rampy. Prostor před budovou je 

řešen jako veřejný. Je tu zeleň, posezení pro návštěvníky a vodní prvek. Protože se 

pozemek směrem k domu Milady Horákové č.p. 556/14 svažuje, je před vstupy terasa, která 

je s původním terénem spojena schody. První nadzemní podlaží má vjezd do podzemních 

garáží, dva obchody s vlastním zázemím, samostatný vstup do administrativní části se 

skladem a vstup s kavárnou do galerie. Šatna a toalety galerie se nachází také tady. Další 

tři podlaží jsou stejná. Administrativní část má na každém podlaží své zázemí- toalety a 

kuchyňku. Na každém podlaží jsou dvě větší kanceláře typu openspace a jedna menší pro 2 

zaměstnance. Každé podlaží nabízí až 24 pracovních míst. Část galerie má volnou dispozici s 

posuvnými příčkami. Poslední, 5. nadzemní podlaží, patří ke galerii. Je tu menší výstavní 

prostor, výstavní venkovní terasa, místnost pro workshopy, projekční sál a kanceláře pro 

vedení galerie. Celý objekt je řešen bezbariérově. 

4. Konstrukční řešení 

1. podzemní podlaží je po obvodě zabezpečeno milánskou stěnou, 600mm, z vodostavebního 

betonu. V místě sloupů jsou vyvrtány piloty. Konstrukčně se jedná o železobetonový 

monolitický skelet doplněný železobetonovými stěnami v místě styku se sousedními budovami. 

Velikost pole je 8x8m. Skelet je ztužen dvěma vertikálními jádry. Sloupy jsou čtvercového 

průřezu 400x400mm a železobetonové stěny mají tloušťku 250mm. Stropní desky jsou 

oboustranně vyztužené se skrytými průvlaky, hladké 300mm. Výplňové zdivo i vnitřní příčky 

jsou z pórobetonu. Konstrukční výšky jsou v nadzemních podlažích 4,2m a v podzemním je 

tato výška nižší, 2,95m. Všude jsou navrženy dvojité podlahy (200mm) a v některých místech 

sádrokartonové podhledy (500mm) pro vedení instalací. Fasáda objektu je izolována 



kontaktním zateplovacím systémem z EPS. Na povrchu je v parteru opatřena světle šedou 

omítkou a v dalších patrech je opatřena plechem corten. Corten je kotven přes tepelnou 

izolaci do výplňového zdiva. Výplně otvorů jsou tvořeny hliníkovými rámy a izolačním 

trojsklem. Zastřešení objektu tvoří plochá střecha s extenzivní zelení.

5. Energeticky úsporné řešení návrhu

Objekt je navržen ekonomicky i ekologicky. Dodržuje zásady udržitelného rozvoje. Na 

střeše jsou instalovány solární panely, které jsou orientovány na jižní světovou stranu. 

Teplo z panelů ohřívá užitkovou vodu. V letním období je objekt primárně větrán a chlazen 

přetlakově pomocí vzduchotechnické jednotky umístěné na střeše. Okna jsou opatřena 

větracími štěrbinami. Přívod vzduchu je přes fasádu objektu z vnitrobloku a odtah je 

vyveden nad střechu. Garáže jsou samostatně větrány. 5. nadzemní podlaží má zelenou 

střechu, která zabraňuje přehřívání interiéru. Teplá voda je primárně ohřívána parovodem a 

dohřívána solárními panely. Okna jsou opatřena venkovními roletami, které zabraňují vniknutí 

světla a tepla do interiéru. Dešťová voda je akumulována v hydroakumulační vrstvě zelené 

střechy a dále se vypařuje a vrací do vodního cyklu. Přibližně 10% dešťové vody ze střechy 

a dešťová voda z terasy je svedena okapy do dešťové kanalizace. V zimním období je 

vytápění řešeno podlahovými konvektory pod okny. Zdrojem tepla je pára z místního 

parovodu, která vede do výměníkové stanice s deskovým výměníkem. Objekt je větrán pomocí 

vzduchotechnické jednotky, která je umístěna na střeše objektu. Jedná se o nucené větrání s 

rekuperací. Odtahové potrubí se nachází v sociálním zařízení. Přívod vzduchu je přes fasádu 

objektu z vnitrobloku a odtah je vyveden nad střechu. 5. nadzemní podlaží je tepelně 

chráněno zelenou střechou.


