
 





 

Průvodní zpráva 

  

 Nová budova filharmonie je již století aktuální téma. Besední dům je kapacitně 

nedostačující jak pro návštěvníky, tak především pro samotné hudebníky, kteří se složitě 

přesouvají do Janáčkova divadla při koncertech větších těles. To akusticky koncertům vážné 

hudby nevyhovuje a brněnská filharmonie nemůže na domácí půdě plně ukázat své kvality. 

 

 

Urbanistický kontext stavby 

 

 Brno, jihomoravská metropole, leží na soutoku Svratky a Svitavy. Je centrem 

soudní moci, významným administrativním střediskem a střediskem vysokého školství.  

 Řešené území se nachází na hranici historického centra a okružní třídy z druhé 

poloviny devatenáctého století. Ta vznikala na místě zbořeného bastionového opevnění 

a zahrnovala veřejnou promenádu na kolišti a soubor veřejných budov jako divadlo, 

univerzitu a knihovnu. Mezi kulturní objekty, které byly v rámci třídy vybudovány byl i 

Besední dům, jenž spolu s Pražákovým palácem tvoří dvojici palácových staveb s 

mezilehlým dvorem. Samotná řešená parcela se rozléhá mezi ulicí Besední a Veselou. K 

ní přiléhá nedokončený městský blok. Z druhé strany do ní vbíhá trafostanice hotelu 

Internacional. 

   Před více jak deseti lety uspořádalo město Brno architektonickou soutěž na 

novou budovu filharmonie právě na tomto místě. Pro svou velkolepost, ale nedošlo k 



realizaci. Vítězný tým nakonec zpracoval dokumentaci pro střídmější verzi. Ta je 

rozdělena do dvou etap. První obsahuje vybudování podzemního parkování, druhá se 

týká koncertního sálu a nutného zázemí.  

 Při svém návrhu jsem vycházela z plánovaného parkování, které se nyní v roce 

2015 začíná realizovat. Vzhledem k poloze samotné jsem hmotu budovy filharmonie 

navrhla tak, aby dokončila zástavbu městského bloku (návaznost na uliční čáru 

sousedních objektů, výška není v kontrastu s okolím, tvarově se jedná o jednoduchý 

kvádr). Do navrženého skeletu jsem vsadila jako první tu nejdůležitější část budovy a 

tou je koncertní sál. Ten má charakter tzv. krabice od bot s doporučeným poměrem 

stran pro co nejlepší akustické vlastnosti. Poměrově je sál velmi blízký hlavnímu sálu 

Musikverein, či filharmonickým sálům v Birminghamu, Kyotu a Aarhus. Sál je obalen 

hmotou, aby byl dokonale odhlučněn. Kvůli "obalení" bylo třeba přidat jedno pole 

skeletu. Po tomto rozšíření bylo nutné upravit i dopravní situaci před budovou. 

Trafostanice byla posunuta na východní stranu hotelu a před novou stavbou 

filharmonie vznikla piazzetta. Díky přesunu trafostanice se naskytl také pohled na 

Pražákův palác, který se řadí společně s Besedním domem mezi kulturní památky.    

  

 

Architektonické řešení stavby 

 

 Jak je zmíněno výše, hmotové pojetí stavby je silně determinováno okolní 

zástavbou. Předprostor vyplněn velkoformátovou betonovou dlažbou slouží ke 

setkávání a rozptýlení davu, který směřuje vchodem uprostřed do nebo z koncertu 



filharmonie. Doplněn je kromě jiného i uměleckým dílem, odkazujícím svým ztvárněním na 

účel budovy. Parter je pojat co nejkomerčněji, tak jak je to v této centrální části města 

zvykem. Od zbytku stavby je rozlišen většími prosklenými částmi a obložením z černé 

žuly. Zbytek stavby je obložen dílci z umělého kamene. Tento materiál má mnohé 

výhody oproti přírodnímu kameni či betonu (pevnost, údržba, tvárnost).  

 Reliéf fasády vychází z okolí. Podobnost můžeme shledat s hotelem 

Internacional, kde se každý pokoj projevuje opakujícím se obložením ve tvaru čtverce. 

Tento motiv čtverce jsem přejala a implementovala na daný konstrukční systém, který 

byl doplněn o kubistickou hru ploch, sbíhajících se k okennímu rámu. Bílou barvou 

obkladu navazuje stavba na éru brněnského funkcionalismu aniž by narušovala barevné 

ladění okolí.  

 Pro možný východ ze stávajících podzemních garáží byl udělán průchod mezi 

Besední a Veselou na kraji nynějšího konce městského bloku. Aby dvorek a průchod 

nebyl pouze temným zákoutím, na tuto stranu se orientuje několik obchodních jednotek. 

   

 

Provozní a prostorové vztahy uvnitř objektu 

  

 Pokud pominu realizované parkování, budova má pět nadzemních podlaží a jedno 

čistě technické v celé ploše koncertního sálu.  

 Parter je pojat co nejkomerčněji. Je zde několik obchodních jednotek a 

restaurace. Vjezd do podzemí a zásobování filharmonie je z ulice Besední. Tato západní 



strana je v přízemí nejméně exponovaná a tudíž neatraktivnost této části tolik 

nedráždí. Vchod pro zaměstnance a diváky se nachází uprostřed piazzetty.  

 Uprostřed celé budovy je zasazen koncertní sál. Ze strany od Besedního domu 

patří část zaměstnancům a hudebníkům. S jejich domovskou stavbou ji pojí skleněný 

krček s ocelovou nosnou konstrukcí, který spojuje nástupní úrovně obou sálů. 

 Největší podíl mají prostory pro diváky, které objímají sál z druhé poloviny. Nad 

hlavním schodištěm ve foyer je světlík, který vytváří dojem atria.  

 Z ulice Veselé se tyčí špalíček obsahující pronajímatelné plochy. Ten je zde 

umístěn nejen pro lepší hospodárnost budovy, ale také odděluje provoz filharmonie od 

protilehlé zástavby, ve které jsou ve vyšších patrech umístěny buď také pronajímatelné 

plochy nebo byty, které si zaslouží určité soukromí.  

 Tyto části mají své únikové cesty, přičemž mezi zázemím a diváky je provozní 

propojení a "špalíček" je provozně oddělen. 

 

 

Technický popis konstrukčního řešení a použitých materiálů  

 

 Rozměry skeletové konstrukce byly přebrány od návrhu parkování. Obvodová 

část je řešena z monolitického železobetonu tloušťky 200mm. Vnitřní část je vynášena 

železobetonovými sloupy o průměru 600 a 500mm. V celé budově je pět 

železobetonových ztužujících jader. Žebírkové stropní desky jsou také ze železobetonu 

o tloušťce 300mm. Průvlaky jsou skryté ve stropní desce, kromě těch, které pomáhají 

překonat rozpon schodišť ve foyer, ty jsou zakryté podhledem. Obálka koncertního 



sálu je odlita z železobetonu. Po celém ploše je sál obložen dřevěnými akustickými 

panely a obklady. Zavěšený akustický podhled a odrazné panely u podia umožňují 

regulaci odrazu. Sál je zastřešen pomocí ocelových příhradových nosníků, mezi kterými 

vedou lávky pro technickou obsluhu podhledu a světel. Podlaha jeviště je tvořena 

dřevěnými dílci, které mohou být sestaveny do tvarů dle charakteru koncertu. 

  Konstrukce schodišť ve foyer je vynášena z jedné strany ocelovou 

příhradovinou, která bude obložena dřevem a z druhé strany je vetknuta do stěny. 

Schodišťové stupně jsou vytvořeny z antracitového jemné leštěného terazza, které je 

použito na podlahách ve foyer.  Ve foyer je zviditelněný koncertní sál pomocí 

dřevěného obkladu. Ten odkazuje na charakter sálu. V něm je použito dřeva s různou 

povrchovou úpravou na podlahy, stěny, i akustický podhled. 

 Fasáda je tvořena dílci z umělého kamene. Parter je zahalen do černé žuly. 

Okna a výkladce jsou hliníková doplněna o vnitřní parapet z černé žuly.   

 


