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PRŮVODNÍ ZPRÁVA

URBANISTICKÉ SOUVISLOSTI

Řešené území se nachází  v Brně  na nároží  ulice Milady Horákové a ulice

Koliště. Do prostoru parcely směřuje dále třída Kapitána Jaroše. Ta je spojnicí parku

Koliště  s Lužáneckým parkem. Pozemek nárožního charakteru navazuje na objekt

banky  (vlastník  BMH invest,  ČSOB) ze  strany  Milady  Horákové  a  od  Koliště  na

objekt  Magistrátu  města  Brna.  Nárožní  pozemek  ostrého  úhlu  je  příkladem

klasického dominantního nároží. V případě řešeného pozemku mu ale chybí protiklad

v podobě zastavěného území na druhé straně ulice.

Charakter  budovy  nemá  na  území  Brna  ani  České  republiky  příklad

podobného  provozu.  Nejblíže  z  hlediska  expozičních  prostor  je  možné  srovnání

s Brněnským výstavištěm, které nabízí úzkou sezónní spolupráci.

ARCHITEKTONICKÝ VÝRAZ

Při  prvním  pohledu  na  parcelu  si  návrh  vyžaduje  dominantu,  která  by

vstupovala  do křižovatky.  Problémem je pak následné zakomponování dominanty

proti třídě Kapitána Jaroše a absenci protikladu ze strany Koliště. 

Pro přehlednost se návrh soustředil na dvě hmoty, které odpovídají i provozu

objektu. Ty byly rozděleny na dominantu v protikladu třídě Kapitána Jaroše a menší

objekt ukončující nároží Koliště. Objekty do sebe pasují průsečí o sdílení rohových

bodů.  Vlivem  toho  se  následně  ovlivňují  z  hlediska  proporce  a  jsou  spolu

nesmazatelně spjaté.  Prvek dominanty je vycentrován do třídy Kapitána Jaroše a

předstupuje do ulice Milady Horákové, aby kompenzoval ustupující charakter budovy

banky  ČSOB,  kterou  výškově  převyšuje.  Prvek  tvořící  nároží  Koliště  stupňovitě

vystupuje ze svého obdelníkového charakteru a opticky tak nároží  rozšiřuje.  Dále

vytváří  s protilehlou fasádou domů  ze strany ul.  Milady Horákové zužující  se klín

směřující práve k dominantě pozemku. 

Fasáda objektů je navržena jako segmentovité perforování pravidelného rámu

odpovídající  požadavkům  provozů  v  interiéru.  Fasáda  expoziční  části  je  nadále

odstíněna raženým plechem, jak pro funkční účel, tak i pro zjemnění vystupujících

podlaží.



DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ JEDNOTLIVÝCH OBJEKT Ů

Objekt reaguje hmotově na své dva provozy a to expoziční a výrobní prostory.

Pro  objekt  dominanty  byl  zvolen  výrobní  provoz  z  hlediska  provozní  návaznosti,

zatímco expoziční část využívá exkluzivního prostoru parku Koliště a směru k centru

města.

Parter  objektu  ke  Kolišti  je  využíván  pro  prodejní  účely  modelových  a

výtvarných potřeb, tak i  některých produktů  výrobního provozu.  Následně  je  mezi

další  částí  parteru  umožněn prostup do prostoru  vnitrobloku.  Parter  dominanty je

využíván pro provoz kavárny sloužící jako recepce pro expoziční část. Dále se zde

nachází vjezd do podélných podzemních garáží a menší komerční pronajímatelný

prostor.

V dalších patrech je vytvořeno atrium, na které navazuje komunikační jádro a

provoz  daného  podlaží.  V  prvním  patře  se  z  atria  přechází  také  do  prostoru

čtyřpatrové podélné expozice s provozem šroubovice do horních podlaží.

Vývojová a produkční část je v dominantním prvku v druhém a třetím podlaží,

kde  jsou  umístněny dílny.  Provoz  pater  je  oddělen  dle  možností  výroby  a  to  na

technickou a designovou tvorbu. 

V  posledních  dvou  patrech  jsou  k  dispozici  pronajímatelné  prostory  pro

designové společnosti nebo modelová centra.

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

Objekt  je  založen  na  voděodolné  železobetonové  vaně  s  tloušťkou  stěn

700mm a základovým roštem podepíraný vrtanými piloty. Do prostoru vany jsou dále

uloženy stropní železobetonové konstrukce.

Nosní konstrukční systém nadzemních podlaží  je  železobetonový skelet  se

sloupy s průměrem 600mm uložených na železobetonové vaně. Do prostoru skeletu

jsou  dále  navrhnuty  dvě  ztužující  jádra  a  jedna  ztužující  stěna.  Železobetonová

křížem vyztužená stopní deska je provedena v tloušťkách 200mm a 300mm v místě

konzol, které rozšiřují prostor patra.

Fasáda  je  zavěšená  a  kotvená  do  železobetonových  stropních  konzol  ve

formě  lehkého hliníkového rámu, který je plněn minerální tepelnou izolací.  Dále je

rám opatřen hliníkovými panely a jeden z objektu je přistíněn plochou hliníkového

raženého plechu. 



ENERGETICKY ÚSPORNÉ ŘEŠENÍ NÁVRHU

Vytápění objektu je napojeno na systém místního parovodu. Obsluhováno je

v 1.PP. V objektu se nachází dvě samostatné vzduchotechnické jednotky menších

kapacit, každá obsluhuje vlastní provoz .

Objekt využívá různé propustnosti světelných paprsků v rámci ročních období

skrze stínění fasády.

Atrium je řešeno s možnou větrací funkcí a v případě otevření spodního patra

je schopno zajistit  tah čerstvého vzduchu stejně  jako v zimních měsící přirozenou

teplotní cirkulaci. 



Jméno autora:
FAKULTA ARCHITEKTURY VUT V BRNĚ, 2012/2013

TABULKA  BILANCÍ

BILANCE ZASTAVĚNÝCH PLOCH

ZASTAVĚNÁ PLOCHA NADZEMNÍCH PODLAŽÍ (m2) 682,7

ZASTAVĚNÁ PLOCHA PODZEMNÍCH PODLAŽÍ (m2) 614,6

4750,8

1229,2

5980

BILANCE OBESTAVĚNÉHO PROSTORU

OBESTAVĚNÝ PROSTOR NADZEMNÍCH PODLAŽÍ 18110,7

OBESTAVĚNÝ PROSTOR PODZEMNÍCH PODLAŽÍ 5347

OBESTAVĚNÝ PROSTOR CELKEM 23457,7

BILANCE FUNKČNÍHO VYUŽITÍ 

1383,2

468,8

593,8

1129,1

270

205,5

0

0

0

0

4050,4

828,8

KAPACITY

POČET PARKOVACÍCH STÁNÍ CELKEM / Z TOHO PRO IMOBILNÍ 20/2

Tomáš Bukatovič

BAKALÁ ŘSKÁ PRÁCE – LABOR ARTORY BRNO

BILANCE HPP

HPP NADZEMNÍCH PODLAŽÍ 

HPP PODZEMNÍCH PODLAŽÍ

HPP ZÁSTAVBY CELKEM

PŘEDPOKLÁDANÁ CENA STAVBY (8000,-kč/1m3)    187 661 600 kč

HPP VÝSTAVNÍ PLOCHY

HPP DÍLNY

HPP PRACOVNY

HPP ZÁZEMÍ GALERIE

HPP KAVÁRNA

HPP KOMERCE

UŽITNÁ HPP CELKEM

HPP GARÁŽÍ (PARK. PLOCHY VČ. KOMUNIKACÍ)
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