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Urbanistické souvislosti

ObchodníObchodní dům Klášter Voršilek se nachází v historickém centru města Brna na nároží ulic Josefská 
– Orlí. Pozemek který přiléhá ke klášteru je ve vlastnictví společnosti Kalců s.r.o.. Proluka na ulici 
Novobranská bezprostředně sousedí s klášterní zahradou, kde jsem navrhla  průchod a zpřístupni-
la klášterní zahradu veřejnosti. V blízkosti řešeného objektu se nachází vlakové nádraží , Zelný trh 
, náměstí Svobody a Malinovského náměstí. Ataktivní lokace kláštera zvyšuje jeho intezitu využívá-
ní. Dosavadní parkování pro klášter je řešeno na pozemku města Brna uvnitř klášterní zahrady do 
které se vjíždí z ulice Josefské.
 

Architektonické řešení 

Díky omezenému a odříznutému přístupu z Ulice Josefská a Novobratnská ztrácí tento objekt po-
tenciál. Zpřístupněním veřejnosti umožnuje kontakt s klášterní zahradou. Hlavní vstupní bezbarié-
rová část je navržena z ulice Josefská a z ulice Novobratská ( brobouráním části opěrné zdi), další 
hlavní vstup se nabízí skrz obchodní dům klášter.

Důraz je kladen na zachování autenticity a kompoziční členění. Minimalizace bouracích prací v ob-
jektu respektuje zacházení s památkovými objekty. Bourací práce zasahující do původního zdiva 
zahrnují  úpravy. Jde především o necitlivé přepříčkování, nebo zazdění původních otvorů a pod-
chycení komunikačního jádra a jeho prohloubení.

Nové objemy konstrukcí vsazené do stávající struktury jsou navrženy tak, aby co nejméně zasaho-
vali do stávající konstrukce. Chybějící kusy zdiva jsou doplněny a z exteriéru jsou provedeny nové 
omítky. Kamenné detaily jsou zachovány v co největší míře. V podkrovní části je vložena nosná 
ocelová konstrukce, která vynáší obytné patro
Ve stešní krytině jsou navrženy střešní okna, které vyhovují požadavkům od památkářů (z uliční 
čáry nejdou navržená okna vidět ). Interiérové strany původních konstrukcí jsou otesány na původ-
ní zdivo, rozvody elektřiny jsou vedeny po povrchu zdiva a ve vytvořených nikách a rýhách a v ně-
kterých částech jsou znovu omítnuty.

Klášterní zahrada je ovetřena veřejnosti a v nočních hodinách se dvůr zavře správcem budovy. 
Dvůr lemují opěrné zdi z režných cihel, která jsou zachovány a respektovány.

Dispoziční řešení
Umístění jednotlivých funkcí vychází se samotné struktury objektu. Provoz je rozdělen na tři nezá-
vislé celky. V 3NP jsou navrženy sdílené kanceláře - „Coworking“ ( oddělené pracovní kóje, zase-
dací místnost, společné kancelářské prostory) a reklamní agentura, která slouží jak pro veřejnost 
tak i pro návštevníky kanceláří. V podkrovní residenční části je navržen Dům na půli cesty ( Dům 
na půli cesty je sociální služba pro mladé lidi ve věku od 18 – 26 let, kteří se nacházejí v obtížné ro-
dinné a sociální situaci a musí se osamostatnit. Do začlenění do dospělého života jim pomáhají ex-
terně docházející sociální pracovníci.). V  severovýchodním křídle objektu je navržena Základní 
umělecká škola s výtvarným zameřením, která je v přízemí propojena s vnitřní klášterní zahradou, 
která jim slouží  jako plenér. ZUŠ je navržena pro externě docházející učitelé. Obsahuje dva atelié-
ry, dva kabinety a posluchárnu. 

V 1NP a v 2NP jsou zachovány stávající funkce objektu ( Obchodní dům Klášter, sociální poraden-
ství pro rodiny v nouzi ).

Ve dvoře je navržena nová povrchová úprava a výsadba nové zeleně a ozdravění stávající zaned-
bané zeleně a okrasných rostlin. Ve dvoře je v návrhu odstraněn pavilon páry, který zůstal  po od-
chodu technického muzea a ničí celkovou kompozici klášterní zahrady.



Pod klášterní zahradou (dvorem) je navrženo  dvoupodlažní podzemní parkování pro navržené 
fukce. Do podzemního parkování se vjíždí a vyjíždí z Novobranské ulice. Podzemní parkování jsou 
oddělena zvlášť pro veřejnost a pro nájemníky. V mistě vjezdu do PP se nachazí proluka, kterou 
jsem doplnila o hmotovou koncepci polyfunkčního domu ( není předmětem řešení ), který je propo-
jený komunikačním jádrem  do klášterní zahrady. 
Technické prostory objektu se nacházejí v suterénu objektu a splňují požadavky pro nově navržené 
funkce v objektu.

Sdílené kanceláře / COWORKING      1199 
Základní umělecká škola                       374 
Dům na půli cesty                                2117 
Podzemní parkování                           4510 
Dvůr / klášterní zahrada                      2121 

Technické a materiálové řešení

VVytápění zajištuje výměníková stanice v suterénu objektu, která zajišťuje výrobu a ohřev vody do 
otopných těles prostřednictvím horkovodu z tepláren. Výměníková stanice je umístěna v m.č.1.10. 
Minimální výkon VS je 400 KW, je zde rezerva i pro uvažovanou stavbu v podkroví. 

Některé obchody s vchodem do ulice Josefská jsou vytápěny el. konvektory , prostory okolo náklad-
ního výtahu u kostela sv. Josefa jsou vytápěny plynovým kondenzačním kotlem, stejně tak oba ob-
chody po obou stranách vjezdu do objektu s ulice Josefská. 

Strojovna ÚT (stejně tak jako strojovna VZT) je umístěna v mezipatře m.č. 2.00. Kanceláře jsou na-
pojeny na stávající strojovnu vzduchotechniky. Ohřev TUV není centrální, ale lokální, zajištěn elek-
trickými boilery, nebo elektrickými průtokovými ohřívači vody. Napojení na silnoproud je zajištěno z 
rozvodny E.ON, která je umístěna v přízemí na I. nádvoří (vchod z ulice Orlí). Jedná se o m.č. 1.08 
ze které je tažena přípojka do m.č. 1.07. Zde jsou elektroměry pro všechny provozovny a pro spo-
lečné části objektu. 

V podkrovní části objektu je navržena nová ocelová konstrukce, která vynáší patro a je předsazena 
před plné vazby střešní nosné konstrukce. Nezatěžuje tak stávající konstrukci barokního krovu. Pů-
vodní konstrukce barokního krovu je v místě navržených oken vybourána a zajištěna výměnou. V 
podkroví jsou navrženy podlahy ze dřevěných nosníků Steico, které vynáší skladbu podlahy. Nově 
navržené příčky jsou ze sádrokartonu, aby tolik nezatěžovali stávájící konstrukci objektu. Instalační 
jádra s bytových jednotek jsou svedeny podél stávajícího zdiva, nebo ve vytvořených nikách v pů-
vodním zdivu.  

Srážková voda, která se nashromáždí na střeše podzemního parkování je odvedena vyspádováním  
hydroizolační vrstvy do šterkového výkopu ( retenční nádrže ) u kaple .
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