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PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

 
Hudba jako veįejný prostor:  

       Nový koncept brněnské filharmonie 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOVÝ KONCEPT BRNěNSKÉ FILHARMONIE 

 

Dķvodem pro vypracování této studie bylo vytvoįení variantního įešeníě které by mohlo 
nabídnout další pohled na danou problematiku. Koncept vychází z co nejreálnĜjších 
podmínekě je založen na kombinaci požadavkķ z poslední soutĜže a požadavkķ současné 
įeditelky filharmonie PhDr. Marie Kučerové. Snahou tedy bylo navrhnout funkčníě provoznĜ a 
ekonomicky ménĜ náročný objektě jehož tĜžištĜm je sál s vynikající akustikou pro klasickou 
orchestrální hudbu o kapacitĜ kolem 900 lidí.  
 

 

ZDĶVODNěNÍ URBANISTICKÉHO KONTEXTU STAVBY 

 

Įešená lokalita se nachází na ulici Veselá v historickém jádru mĜsta Brna v návaznosti 
na nedokončenou blokovou zástavbu. Je situována v blízkosti Husovy tįídy vzniklé podle 
regulačního plánu v polovinĜ 19. století s įadou významných veįejných budov jako nĜmecké 
gymnázium (dnešní JAMU)ě Pražákķv palác a pįedevším Besední dķm Theofila Hansena – od 

poloviny 20. století sídlo Ůilharmonie Brno. A právĜ blízkost Besedního domu byla jedním z 
klíčových bodķ pro výbĜr umístĜní budoucího Janáčkova kulturního centra (JKC). 
V současnosti je prostor využíván jako parkovištĜě kde se v nejbližší dobĜ začne s realizací 1. 
etapy JKC – výstavbou podzemních garáží.  

Parcela je umístĜna v klidném místĜ na okraji pĜší zónyě kde je doprava silnĜ 
regulována. To je výhodné pįedevším z hlediska akustiky vnitįního prostoruě který není zatížen 
hlukem a otįesy.  Zároveň je dobįe dostupná mĜstskou hromadnou dopravouě která prochází 
ulicí Joštova. Pro návštĜvníky pįijíždĜjící vlastním automobilem je objekt dostupný z ulice 

Besedníě která je v novém návrhu įešena jako obousmĜrná. PodobnĜ je įešeno i zásobování 
objektu. Aby byla zachována dopravní obslužnost okolních budově je ponechána 
jednosmĜrná komunikace na ulici Veselou.  

Koncept navazuje na skelet budoucích podzemních garáží. Hmota budovy pįirozenĜ 
doplňuje chybĜjící část blokové zástavby. Svým výškovým i tvarovým uspoįádáním respektuje 
urbanistický charakter místa. 

Hlavní vstup je situován do JV rohu objektu. Návrh vychází z pįedpokladuě že hlavní 
komunikační linií pĜších návštĜvníkķ se stane ulice Veselá. Tou totiž dojdou k budovĜ 
koncertního sáluě ať už zvolí MHDě jejíž významný pįestupní uzel se nachází na JoštovĜě nebo 
zaparkují v novém parkovacím domĜ na ulici Panenskáě který mķže doplnit omezenou 
kapacitu podzemních garáží. Pro zdķraznĜní vchodu je vstup ponĜkud zasunut do objektu.   

Reprezentativnímu účelu budovy je podįízena úprava i rozvržení venkovního prostoru. 
Pįed objektem vzniká vyvýšená plošinaě která zvýrazňuje pįedprostor koncertní sínĜ. Jako 
akcentní prvek podtrhující význam budovy je použit zlatý obelisk umístĜný pįed vstupemě 
k nĜmuž smĜįuje nová promenáda s vodními prvky a stromoįadím. 
 

 

ZDĶVODNěNÍ ARCHITEKTONICKÉHO ĮEŠENÍ STAVBY 

 

Výrazným podnĜtem pro zvolený tvar objektu je lokalitaě kde se koncertní síň má 
nacházet. Hmota pįirozenĜ doplňuje nedokončenou blokovou zástavbu a to jak pķdorysnĜě 
tak i výškovĜ.   

TémĜį pravidelný hranol objektu ukrývá sálě který vyvažuje svým zaobleným tvarem 
ostré rohy. Je navržen v jednoduchém tradičním tvaru tzv. krabice od botě který vychází 
z doporučeného pomĜru stran s kapacitou 1050 návštĜvníkķ. Kįivka propisující se jak do 
pķdorysuě tak do vnitįního prostoru je zvolena jako kontrast k vnĜjšímu tvaru objektu a pįirozenĜ 
dynamizuje prostor.  



NOVÝ KONCEPT BRNěNSKÉ FILHARMONIE 

 

Propojení objektu s Besedním domem bylo jedním z požadavkķě protože tím zaniká 
nutnost budovat velké množství šaten a zkušeben hudebníkķě díky čemuž je možné 
minimalizovat plochu na doprovodné funkce v objektu nového koncertního sálu. To zároveň 
umožňuje snížit jak náklady na stavbu a provozě tak i zmenšit její objem. Budova je spojena 
s Besedním domem pomocí uzavįeného mostkuě díky nĜmuž mohou umĜlci pįenášet své 
hudební nástroje bez vĜtších potíží.  

Ůasády jsou navrženy takě aby co nejlépe korespondovaly s okolní historickou 

zástavbou. Proto jsou įešeny v jednoduché bílé omítceě do které se propisuje pravidelný rastr 
oken vycházející z proporcí oken okolních budov – štíhlých a vysokých. Velká plocha jižní 
fasády je rozčlenĜna do čtyį pravidelných částíě které narušují monotónnostě rozbijí velkou 
plochu a na fasádĜ vytváįí určitý rytmus. V jednom poli jsou navržena slepá oknaě která mohou 
být využita k multimediální prezentaci filharmonie – jsou zde umístĜny obrazovkyě kde lze 

promítat aktuální program.  
Parter je zdķraznĜn jak pįedsazením jižní fasádyě tak i použitým materiálem kontrastního 

černého mramoru. Vstupní část objektu je na rozdíl od zbytku budovy odlehčena od hmotné 
fasády prosklením. 
 

 

POPIS PROVOZNÍCH A PROSTOROVÝCH VZTAHĶ UVNITĮ OBJEKTU 

 

Budova je navržena jako devítipodlažní objekt.  
Tįi podzemní patra jsou įešena jako garáže s kapacitou 189 parkovacích místě jejichž 

pķdorys je pįevzat z již schválených podkladķ novĜ budovaného podzemního parkování. Pro 
komfortnĜjší propojení s koncertním sálem jsou doplnĜny o výtahě který návštĜvníky vyveze do 
vnitįního prostoru budovy. Druhý výtah vede pouze do vnitrobloku. Nachází se zde technické 
zázemí objektu a dvĜ úniková schodištĜě která ústí do dvorního prostoru. Ten je doplnĜn o 
pįízemní objektě který je součástí realizace projektu garáží.  

Nadzemní část objektu je oproti garážím rozšíįena o jedno modulové pole – 7,3m. 

Budova má tedy rozmĜry 35ě5x77ě2m. Lze ji rozdĜlit na dva hlavní provozy – prostor určený 
návštĜvníkķmě který je situován do východní části objektuě a západní stranu budovy sloužící 
pįedevším potįebám filharmonie. 

Pįízemí je įešeno pįevážnĜ jako obchodní parterě aby budova byla využita nejen 
v dobĜ koncertķě ale i bĜhem dne. Po jižní stranĜ jsou rozmístĜny čtyįi obchodní jednotky 
s restauracíě které navazují na pįedprostor budovy. NávštĜvníci filharmonie vstupují z rohu na 

JV stranĜě který je pro zdķraznĜní potlačen dovnitį. Ve vstupním vestibulu je umístĜna pokladna 
s obchodem filharmonie a reprezentativní schodištĜ. Do západní části objektu je situován vjezd 

do podzemních garáží. Také zde najdeme prostory pro zásobování a sklad s klavírní zdvižíě která 
vyjíždí až na podium sálu. ZamĜstnanci vstupují do objektu z JZ rohu pįes vrátnici.  

Potéě co návštĜvníci vystoupají z pįízemí do 2.NP, dostanou se do foyer, kde se nachází 
šatna s délkou odkládacího pultu pįes 40 m. Velké foyer poskytuje dostatek prostoru pro 
odložení svrchního odĜvu návštĜvníkķ a je doplnĜno o množství mobiliáįe i vodní prvekě který 
pįirozenĜ člení prostor. Západní polovina objektu již slouží pouze zamĜstnancķm a provozu 
filharmonie. Je zde možné najít šatny pro personál filharmonieě dílnuě sklad nástrojķě notový a 
nenotový archiv a jídelnu pro umĜlce.  

Ve 3.NP je umístĜn hlavní vstup do sálu. Kapacita pįízemí sálu je necelých 660 osob. 
Podlaha hledištĜ je įešena stupňovitĜ pro dobrou viditelnost na podium. Prostor je doplnĜn 
ještĜ o dva balkony. Ve foyer se nachází bufetě toaletyě které jsou umístĜny v každém podlažíě 
a místnost lékaįe. Druhá část objektu slouží pro umĜlce. V tomto patįe je propojena pomocí 
krytého mostku s Besedním domemě kde mají domácí členové orchestru svoje šatny a díky 



NOVÝ KONCEPT BRNěNSKÉ FILHARMONIE 

 

čemuž bylo možné minimalizovat plochu potįebnou na šatny jednotlivých hudebních sekcí. 
Nachází se zde pouze tįi šatny pro dirigenta a sólisty a velký shromažďovací prostorě kde čekají 
umĜlci na svķj výstup. Do sálu se vchází tįemi vstupy o šíįce 2ě2 mě což umožňuje komfortní a 
rychlý vstup na podium. 

Ve 4.NP se nachází vchody na I. balkon o kapacitĜ 235 osob. Prostor foyer je įešen 
obdobnĜ jako o podlaží níže. V zamĜstnanecké části se nachází další dvĜ šatny pro sólistyě dvĜ 
velké hromadné šatny pro hostující hudebníky a tįi apartmány. 

Reprezentativní schodištĜ končí ve 4. NPě pro výstup do 5. NP návštĜvníci použijí boční 
schodištĜ. To umožňuje vytvoįit velkou galerii a otevįít prostor celého foyer. KromĜ vstupu na 2. 
balkon o kapacitĜ 130 osob je zde situována malá kavárna využívána hosty bĜhem i po konání 
koncertu a technické zázemí sálu. Západní část je určena k pronájmu kanceláįských ploch. 
 V 6.NP se nachází strojovna vzduchotechniky a také vstup na lávky v technickém 
prostoru nad sálem. 

Vertikální propojení budovy je zajištĜno nejen reprezentativním schodištĜm 
v návštĜvnické části budovyě ale také čtyįmi komunikačními jádryě ve kterých je kromĜ 
únikového schodištĜ také výtah včetnĜ jednoho osobonákladního v JZ rohu.  

 

 

TECHNICKÝ POPIS KONSTRUKČNÍHO ĮEŠENÍ A POUŽITÝCH MATERIÁLĶ 

 

Budova je įešena jako železobetonový skeletě který modulovĜ navazuje na budoucí 
podzemní garáže. Ten je navržen v rastru 8ě1 x 8ě1 mě 8ě1 x 7ě3 m nebo 8ě1 x 4ě7 m. Nadzemní 
část objektu je rozšíįena o jedno poleě které je založeno na pilotech a pro nerovnomĜrné 
sedání je dilatačnĜ oddĜleno od zbývající části budovy. Sloupy mají nejčastĜji kruhový prķįez 
o prķmĜru 450 mmě pod sálem jsou zvĜtšeny na prķmĜr 600 mm. Prostorová tuhost objektu je 
zajištĜna čtyįmi ztužujícími jádry a železobetonovou stĜnou obvodového pláštĜ. Strop je 
navržen jako železobetonová monolitická deska se skrytými prķvlaky. Sál je įešen také jako 
monolitický železobetoně jehož strop je vynášen pomocí ocelových kosoúhlých vazníkķ 
kotvených do stĜn. 

Ocelová konstrukce propojovacího mostu je įešena jako krabice. 
Z hlediska materiálového įešení v exteriéru pįevažuje bílá omítkaě rytmizována 

hliníkovými okny v tmavĜ šedém odstínu s izolačními dvojskly. V parteru je nahrazena 
exkluzivním materiálem leštĜného černého mramoru. Část zastįešující sál je obložena umĜlým 
kamenemě taktéž v odstínu černé jako kontrast k záįivĜ bílé budovĜ. V interiéru je obvodová 
stĜna ponechána v pohledovém betonuě který dominuje foyer. Jeho svĜtlost je podtrhnuta 
dlažbou z leštĜného carrarského mramoru. DįevĜné zábradlí je opĜt v kontrastu natįeno 
černou barvou. V sále pak dominuje dįevo s rķznou povrchovou úpravou. Na stĜnách pįevažují 
obklady z horizontálnĜ členĜného roštuě který podtrhuje plynulost prostoru. Dįevo je na 
sedadlech doplnĜno potahem v odstínu antracitovĜ šedé. 
 

 

 

 

 


