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1. Urbanistické souvislosti 

Dané místo se nachází na vnější straně brněnského městského okruhu. Jedná 

se o rohovou parcelu při křížení ulic Koliště a Milady Horákové. Urbanisticky dané 

místo přímo sousedí s historickým centrem Brna. Od tohoto centra ho ale dělí dva 

prvky, bariéry. Jednak se jedná o frekventovanou ulici Koliště a hned za ulicí park. 

Dále je místo ovlivněno tř. Kapitána Jaroše, která svou osou ústí přímo do zadané 

parcely. Na naši parcelu ale není nejlepší výhled přímo z osy.  

Dopravně je místo dobře přístupné, jak automobilovou, tak i městskou hromadnou 

dopravou. V blízkosti se nachází dvě zastávky MHD. 

Dané místo uzavírá roh vnitrobloku, který v současnosti plní funkci spíše 

spojovacího prostoru a trasy. Nechová se jako klasický městský vnitroblok, který má 

zajišťovat soukromí. Toto je dáno především náplní okolních domů a především 

budovou IBC . Z těchto důvodů vnitroblok také využiji a zapojím do konceptu. Vytvořil 

jsem menší dvůr přiléhající k hranici tohoto vnitrobloku. Do budoucna by se daný 

vnitroblok měl koncepčně řešit jako celek, vytvořit ucelené parkovací plochy a plochy 

zeleně. Řešení dvoru na mé parcele navazuje na zeleň a prostory vnitrobloku, 

dokáže ovšem fungovat i jako samostatná část v případě nespolupráce při ucelování 

ostatních ploch vnitrobloku.  

Tř. Kapitána Jaroše je ukončena jako slepá ulice bez návaznosti automobilové 

dopravy na ulici Milady Horákové. V současnosti není ukončena ani přechodem pro 

chodce, což ukrývá problém v přerušení trasy chodců, kteří si přirozeně krátí cestu. 

Z tohoto důvodu jsem zde vytvořil místo pro přecházení, ne přechod pro chodce. 

 

2. Architektonický výraz 

Dům jsem tvarově rozdělil na dvě hlavní části, tak aby každá hmota plně 

zdůrazňovala svou funkci a náplň. Hlavní hmoty vychází z napojení na štíty 

přiléhajících domů. Celistvá první hmota u ulice Koliště zdůrazňuje jednoduchost 

výstavních prostor. Druhá hmota u ulice Milady Horákové je otevřenější a vzdušnější, 

vyjadřuje tak svou náplň ateliérů, studoven a dílen. Spojovací část v úrovni druhého 

nadzemního podlaží zdůrazňuje přímé propojení funkcí dle konceptu. Z daného 

architektonického výrazu jde zřetelně určit rozdílnost a zároveň spolupůsobení 

celého domu. Dům je v parteru propojen s menším dvorem, který přiléhá ke 

stávajícímu vnitrobloku. Dalším exteriérovým prvkem je velká terasa v úrovni třetího 
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nadzemního podlaží. Tato terasa vytváří zajímavý prostor s přímým kontaktem 

s městem. Dále spojuje hlavní výstavní prostor s dílnami, proto se předpokládá přímé 

funkční využití, těchto tří prvků. Výškově jsem dané hmoty sladil s výškami 

sousedních štítů a jejich dominantních částí.  

 

3. Dispoziční řešení 

Dispozičně jsou dané prostory variabilní a odpovídají tak svému konceptu. 

Objekt galerie je navržen jako čtyřpodlažní. Z těchto čtyř podlaží jsou tři nadzemní a 

jedno podzemní. Vstup do objektu je situován na severovýchod pod spojovací patro. 

V 1.PP se nachází prostor pro multimediální vystavování („black box“), depozitář a 

také propojení s druhou částí domu. V 1.NP se nachází vstupní foyer, které 

popřípadě může sloužit i pro menší výstavy. Ve 2.NP se nachází variabilní sál. Toto 

patro zároveň tvoří propojení s druhou částí domu a vytváří další volný prostor 

s možností napojení na kavárnu a exteriér. K tomuto spojovacímu prostoru přiléhá 

menší studovna, kde si mohou návštěvníci dohledat informace o právě 

vystavovaných tématech. Ve 3.NP se nachází hlavní převýšený výstavní sál. 

Z tohoto sálu je možný přístup na venkovní terasu. 

Druhý objekt je navržen jako šestipodlažní, z nichž jedno podlaží je podzemní 

a nachází se v něm automobilový zakladač pro 20 osobních automobilů, technické 

zázemí domu a zázemí správce budovy. V 1. NP se nachází kavárna, která slouží 

jako primární vstup do ateliérů a dílen. Sekundární vstup pro stálejší návštěvníky je 

situován ve dvoře. Ve 2.NP se nachází spojovací prostor s prvním objektem, 

knihovna a relaxační prostor. Ve 3.NP jsou umístěny dílny s možností výstupu na 

terasu. 4.NP a 5.NP jsou patra určená pro ateliéry. Dispozičně je vždy prostor 

rozdělen podélně na dvě části. Směrem k jihu, do dvora je vytvořen společný  

prostor, vhodný pro setkávání, odpočinek, skupinové projekty aj. K severu jsou 

orientovány ateliéry, které vyúsťují právě do zmíněného společného prostoru.   

 

4. Konstrukční řešení 

 Stavba má zvolený kombinovaný stěnový a sloupový nosný systém. Objekt 

galerie je čistě stěnový nosný systém. Objekt ateliérů a dílen je systémem 

kombinovaným. Jedná se o nosnou monolitickou železobetonovou konstrukci. 

Obvodový plášť řešen jako sendvičové zdivo s exteriérovou vrstvou pohledového 
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betonu. Objekt je založen na základové bílé vaně, která je vyztužena ŽB rámem 

v obou směrech, v křížení doplněném o piloty. Stropy jsou navrženy ve dvou 

variantách jako ŽB monolitické a prefabrikované stropní panely spiroll. 

   

5. Energeticky úsporné řešení objektu 

Při návrhu byl kladen důraz na co nejefektivnější využití a práci s přírodními 

zdroji. Vytápění objektu je zajištěno místním parovodem. Vzduchotechnické jednotky 

s rekuperací budou navrženy pro samostatné funkční celky z důvodu větší efektivity. 

Na jižní stranu je navržena dvojitá transparentní fasáda doplněná o stínění 

v meziokenním prostoru. V objektu s dílnami je v podélném systému střední nosná 

stěna, dělící jižní část domu od severní, navržena jako akumulační s vrstvou hliněné 

omítky. Střechy domu jsou navrženy jako zelené retenční, přebytek vody bude 

sveden do retenční nádrže, odkud bude využívána pro zalévání zeleně vnitrobloku. 

Převýšený prostor kavárny dobře pracuje se slunečním osvětlením. V létě je 

hloubková dispozice stíněna, v zimě se naopak paprsky dostanou hluboko dovnitř 

dispozice.  

 



FAKULTA ARCHITEKTURY VUT V BRNĚ, 2012/2013
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE - LABORARTORY BRNO

TABULKA  BILANCÍ

BILANCE ZASTAVĚNÝCH PLOCH

ZASTAVĚNÁ PLOCHA NADZEMNÍCH PODLAŽÍ (m2) 805

ZASTAVĚNÁ PLOCHA PODZEMNÍCH PODLAŽÍ (m2) 805

BILANCE HPP

HPP NADZEMNÍCH PODLAŽÍ 2 210

HPP PODZEMNÍCH PODLAŽÍ 805

HPP ZÁSTAVBY CELKEM 3 015

BILANCE OBESTAVĚNÉHO PROSTORU

OBESTAVĚNÝ PROSTOR NADZEMNÍCH PODLAŽÍ 11 370

OBESTAVĚNÝ PROSTOR PODZEMNÍCH PODLAŽÍ 4 790

OBESTAVĚNÝ PROSTOR CELKEM 16 160

PŘEDPOKLÁDANÁ CENA STAVBY (8000,-kč/1m3)    129 280 000

BILANCE FUNKČNÍHO VYUŽITÍ 

HPP VÝSTAVNÍ PLOCHY 1 130

HPP ATELIÉROVÝCH PLOCH A DÍLEN 810

HPP KAVÁRNY 220

HPP MULTIFUNKČNÍCH PLOCH 520

UŽITNÁ HPP CELKEM 2680

HPP GARÁŽÍ (PARK. PLOCHY VČ. KOMUNIKACÍ) 220

KAPACITY

POČET PARKOVACÍCH STÁNÍ CELKEM / Z TOHO PRO IMOBILNÍ 20//1


