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Průvodní zpráva

Urbanistické souvislosti

Řešená lokalita se nachází v bezprostředním sousedství samotného historického jádra města Brna 
a právě díky svému umístění a velkému rozsahu se jedná o skutečně ojedinělé území. Primární 
snahou návrhu bylo zachovat a podpořit okružní charakter, propojit lokalitu s okolním městem a 
vytvořit prostupnější území spojující historické jádro s městem za jeho někdejšími hradbami. 
Místo se ovšem nemá stát pouhou bránou, ale zároveň i cílem. V jižním cípu studie uvažuje budovu
 galerie, která doplňuje brněnskou Ringstrasse posázenou budovami metropolitního významu. 
Směrem k severu se rozprostírá park obohacený o výstavní funkci, který dále pokračuje parkovou 
ulicí až k Domu umění města Brna, kde stromořadí navazuje na již existující systém okružní zeleně. 
Objekt tzv. Vlaštovek od Bohuslava Fuchce pak bude sloužit k exteriérovým parkovým výstavám. 

Vzniká tak nová kvalita výstavního prostoru, který má potenciál zatraktivnit a zpříjemnit toto město. 
Právě zachování zmiňované průhledové osy od Domu umění bylo pro urbanistické řešení stěžejním 
principem jelikož umožňuje kontinuální průběh parkového promenádníhopásu, který je pro hradební 
okruh charakteristický. Jako hlavní - frekventovanější - okružní osu návrh uvažuje osu z ulice 
Divadelní, která je ve směru od Mahenova divadla zalamována vzniklými budovami směrem k 
hlavnímu nádraží.

Architektonický výraz
Dvojice objemů, která v severní části řešeného území vzniká, respektuje zmíněné urbanistické 
záměry. Čitelný a pravidelný rast oken je v parteru a nejvyšších patrech narušen rozšířením polí 
oken, což v souvislosti s  výškovým členěním hmot dává hmotě třetí rozměr a momenty gradace v 
žádoucích průhledech.

Dispoziční řešení jednotlivých objektů
Studie navrhuje vznik dvou objektů propojených podzemním garážovým patrem. Jejich hlavní 
funkční náplní bude administrativa, komerční plochy v parteru a ateliérové prostory ve zvýšených 
horních podlažích. V rámci chodu města se objekty dají uvažovat jako tjeden objekt složený ze 
dvou obdobných, avšak provozně odlišných objemů.
Objem nacházející se blíže městu, neboli “Extrovert”, který je hmotově obdobou svého bratra 
“Introverta”, vybíhá ze čtveřice pravoúhlého rastru okolních bloků. Městu se tedy jednak odhaluje a 
vystavuje svým zvýšeným nárožím viditelným jak od nádraží, tak od Mahenova divadla, ale rovněž 
zve městský život do sebe sama. Otvírá své atrium komerčnímu využití a zpřístupňuje městu skrz 
sebe sama i svého “bratra Introverta”. 

Objekt “Introvert” však své nádvoří nezpřístupňuje, naopak z něj činí soukromý prostor v úrovni 
střechy nad 1. NP, který je přístupný pouze z administrativních prostor ve vyšších podlažích. Tyto 
různé orientace přístupu k prostoru vnitrobloku dávají vzniknout dvěma administrativním budovám 
různých kvalit, které mají potenciál obstát požadavkům různých firemních přístupů.

Cílem bylo navrhnout maximálně variabilní, univerzální a výhodný dispoziční princip, který má 
potenciál být delitelný do celků vyhovujících nárokům různorodých pracovišť a zároveň vyhovuje 
nárokům uspořádání parkovacích stání v suterénu budov.

Konstrukční řešení

Nosná konstrukce je řešena jako železobetonový skelet s oboustranně ztuženými stropními deskami 
o výchozím rozponu sloupů 8,5 m. Tato nosná kostra je vynášena založením na vrtaných železo-
betonových pilotách. Tento modul je dělen v rastru 1,7 m. Z důvodu výhodného a univerzálního 
dispozičního členění byl v daném rastru modul rozšiřován a zužován na rozpony 10,2 a 6,8 m. 
Rastr 1,7 m se rovněž propisuje do členění obvodového pláště budovy. Fasáda je řešena jako 
jednoplášťová a rastr jejích sloupků a příčlí je zhotoven z bílých kompozitních kazet kotvených 
(za přerušení tepelných mostů) do sloupů s desek nosné železobetonové konstrukce. V místech, 
kde je hustota členění sloupky snížena, jsou výplně oken řešeny strukturálním zasklením.



Energeticky úsporné řešení návrhu

Výměna vzduchu v interiérech navrhovaných budov je zajištěna formou systému řízeného větrání, 
které je v zájmu minimalizování tepelných ztrát větráním opatřeného rekuperčními jednotkami s 
tepelnými výměníky.. Interiérová pohoda a současně energetická výhodnost je podporována stínícím 
systémem rolet, které jsou umístěny za zadní strany kompozitních fasádních dílců nad okny. 
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