




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprievodná správa 
„Hudba jako veřejný prostor – Nový koncept brněnské 

Filharmonie“ 
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Stavba novej budovy filharmónie je dlhoročným 

brnianskym snom o koncertnej sále na úrovni porovnateľnej so 

špičkovými svetovými sieňami. Kde by mala nová budova 

filharmónie stáť bola jednou zo základných otázok zadania.  

Ako správne vintegrovať súčasnú architektúru do 

historického kontextu, do kontextu urbanistického, tak aby 

poloha stavby zodpovedala  svojmu významu v spoločnosti, 

ale aby zároveň rešpektovala dedičstvo súčasnej filharmónie 

a odkaz Teofila Hansena? 

Predmetom návrhu bolo zistiť najvhodnejšiu lokalitu 

a navrhnúť budovu novej filharmónie, ktorá by spĺňala súčasné 

akustické a personálne parametre a rešpektovala tendencie 

vývoja mesta. 

Zdôvodnenie urbanistického kontextu stavby 
 

Stavby významné pre spoločnosť boli v priebehu dejín 

vždy umiestňované na dôležitých miestach. Tak ako napríklad 

vo Viedni a iných európskych mestách, aj v Brne vznikla po 

strhnutí hradieb okolo historického centra okružná trieda, ktorá 

mala byť v duchu humanizmu zaplnená významnými kultúrnymi 

a vzdelávacími budovami. Budovami, ktoré by vyzdvihovali 

hodnoty človeka na najvyššie miesto v spoločnosti. 

Besední dům od dánskeho architekta Teofila Hansena, 

sídlo súčasnej brnianskej filharmónie, a Pražákův palác, sídlo 

Moravské galerie, patria k týmto významným stavbám. Obe 

medzi sebou vytvárajú spoločné priestranstvo, dvor, miesto 

umenia, ktoré ich vzájomne spája.  

Nová budova filharmónie dotvára a uzatvára blokovú 

zástavbu, skoro celý parter je komerčne využiteľný a venovaný 

mestu, prístupný z ulíc Veselá, Skrytá a Besední . Aj keď sa 

nenachádza priamo na okružnej triede,  filharmónia sa pripája 

k  stavbám Besedního domu a Moravskej galérie pomocou 

lávky a vytvára tak akýsi trojuholník, v ktorého ťažisku je 

nádvorie, a kde sa nachádza spoločný a hlavný vstup do 

týchto stavieb ako aj do novej filharmónie. Tým sa stáva priamo 

prístupná z okružnej triedy a začleňuje sa do nej. Výškovo 

výrazne neprevyšuje okolitú zástavbu. 
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Zdôvodnenie architektonického riešenia stavby 
 

Návrh sa nachádza v samotnom centre mesta, pre ktoré 

sú typické prvky ako parter, rímsa, pravidelný rytmus a jasná 

tektonika. Tieto princípy sa snaží stavba rešpektovať 

a v dostatočne abstraktnej forme interpretovať, pre najlepšie 

začlenenie do kontextu miesta. Základný princíp architektúry, 

tektonika, je prítomný na všetkých okolitých, väčšinou 

historizujúcich stavbách.   

Princíp nesúceho a neseného je prepísaný aj na fasáde 

domu v čo najabstraktnejšej podobe, vo forme klasicizujúceho 

štíhleho roštu, ktorý prechádza od parteru až po vrch stavby. 

Vypĺňajú ho veľké presklené plochy, vďaka ktorým sa prepája 

život filharmónie s jej okolím. Tektonický rošt v rohoch strieda 

ďalší základný princíp, stereotómia plných stien, ktorá stavbu 

monumentalizuje a pevne usádza.  

Vo vnútri tohto prísneho rádu sa nachádza samotná 

sála, ktorá je tvarovaná tzv. kaskádovitým (vinohradníckym) 

štýlom, po vzoru Berlínskej a Kodanskej filharmónie. Tento 

princíp tvarovania umožňuje modifikovať ideálne akustické 

podmienky a rozdielny vizuálny zážitok divákov, kde každý 

divák je pódiu otočený vždy čelom. 

Tvarový kontrast medzi interiérom a exteriérom dovoľuje 

vyniknúť unikátnym spoločenským priestorom. Bohato 

tvarovaná sieň je obklopená stroho prísnou konštrukciou, 

prepojenou točitými schodiskami.  Vďaka nej je možné 

v časoch predstavenia vidieť sálu zo všetkých strán zo 

spoločenských priestorov ale aj z exteriéru. 

 

Popis prevádzkových a priestorových vzťahov vo 

vnútri objektu 
 

Objekt je možné rozdeliť na dva horizontálne rozdelené 

celky. Prvý celok, parter, prevádzkovo komunikuje výhradne 

s mestom, s blokom v ktorom sa nachádza a s ulicami ktoré ho 

obklopujú. Východná a južná strana slúži celá ako komerčne 

využiteľné priestory, západná strana zasa slúži k vjazdu 

zásobovania, vjazdu do garáží a na vedľajšie vstupy. Tým vzniká 

komunikácia s mestom a parter sa chová akoby patril do 

mestského bloku. 

V druhom celku sa nachádzajú výhradne priestory 

filharmónie. Foyer, samotná sála a zázemie hudobníkov. 

Prepojením hlavného foyer s nádvorím Besedního domu 

a Moravskej galérie pomocou lávky vzniká komplex kultúrnych 

stavieb, komunikácia s okružnou triedou. 
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Zázemie hudobníkov sa nachádza na východnej strane 

2. np a v „bočnom“ objekte, ktorý prilieha k budove filharmónie 

na severovýchodnej strane. Na strane západnej sa v 2. np 

nachádza foyer. V 3. np sa nachádza druhé, hlavné foyer, 

ktoré obklopuje sálu zo všetkých strán. 

Objekt má 3 podzemné podlažia, v ktorých sa nachádza 

technické zázemie budovy a garáže. Z prevádzkových, 

pamiatkových a architektonických dôvodov je nová budova 

filharmónie priamo prepojená s Besedním domom pomocou 

podzemného tunela  úrovni 1. pp. 

 

Technický popis riešenia a použitých materiálov 
 

Objekt je riešený ako železobetónová monolitická 

stavba. Pre jasné vymedzenie a začlenenie parteru do 

historickej zástavby bol zvolený svetlý travertínový obklad, typ 

travertino romano. Konečná povrchová úprava exteriéru je 

uvažovaná ako biely pohľadový betón, štruktúrovaný 

pomocou doskového debnenia. Objekt skúšobní hudobníkov je 

v prevedení bielej omietky. 

 Vo vnútorných priestoroch filharmónie sú použité 

kombinácie týchto materiálov: pohľadový betón, čierny 

lakovaný plech, zlatý eloxovaný hliníkový plech a lakované 

javorové drevo. Steny, stropy a stĺpy sú v prevedení 

pohľadového betónu, podlaha je brúsený betónový poter. 

Vertikálne komunikácie sú z čierneho lakovaného plechu, 

nástupnice sú opatrené lakovaným javorovým drevom. Sála je 

obložená zlatým eloxovaným hliníkovým plechom, viď travé 

fasády. 

 Sála je z vnútra obložená dreveným štruktúrovaným 

akustickým obkladom a takisto akusticky zaizolovaný. 

Založenie je riešené pomocou Larsenových 

štetovnicových stien, ktoré sú ukotvené proti kotveniu 

injektovanými kotvami. Štetovnicové steny zároveň slúžia ako 

ochrana proti podzemnej vode. Na samotné zakladanie sú 

použité  piloty a  tzv. základová vaňa, ktorou sa dosiahne 

vysoká pevnosť a tuhosť konštrukcie. 

Zvislé nosné konštrukcie sú riešené ako kombinácia 

skeletu stĺpov a železobetónových sendvičových stien. 

Vodorovné nosné konštrukcie sú tvorené železobetónovými 

doskami . 

Samotná sála je škrupinová železobetónová monolitická 

konštrukcia, ktorá je umiestnená na nosnom systéme pomocou 

absorpčných tlmiacich prvkov a ložísk, čím sa zamedzí prenosu 

vibrácií a mechanického vlnenia konštrukciami. Objekt nad 
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sálou je zastrešený pomocou oceľových priehradových 

nosníkov, na ktorom spočíva strecha budovy a zároveň vynáša 

zastrešenie sály pomocou modifikovateľných tyčových prvkov. 

Zastrešenie samotnej sály je pomocou nastaviteľných 

akustických panelov, ktoré sú prepojené pružnými absorpčnými 

podložkami. Zastrešenie mimo sály je riešené ako 

železobetónová monolitická doska. 

 

Základné údaje 
 

Kapacita sály:      1311 miest 

Plocha sály:            1600m2 

Počet parkovacích miest:                 241 

Zastavaná plocha:           4021m2 

Kubatúra:       164 550m3 
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