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2.3 Zdůvodnění cilů návrhu:

ÚVODNÍ ÚDAJE

Cílem diplomové práce je návrh nového objektu Galerie moderního uměni situované v centrální části

1.1 Identifikace stavby, název, lokalita
1.1 Identifikace stavby:

Stavba pro kulturu

1.2 Název stavby:

Galerie moderního uměni

1.3 Lokalita:

Moravské náměstí, Brno
Obec: Brno
Katastrálni území:
mesto Brno
Parcelní číslo:
802; 804,1; 807,4; 11/1; 11,3; 10/6; 7/26; 6;
800; 807/1

města Bma - Moravské náměstí, který svým výrazem a charakterem bude odrážet nadčasové trendy
moderní architektury 21. století.
2.4 Souhrnná technická zpráva
4.1 Území výstavby, poois situačních vazeb a stávajících poměrů na staveništi:
Moravské náměstí je verejné prostranství v centru brněnské městské části Bmo-střed, rozkládající
se na severovýchodním okraji katastrálního území Město Bmo, složené z několika části.
V severní části se rozkládá park, který je obehnán ze všech stran pozemní komunikaci, jehož dva
segmenty jsou od sebe odděleny tramvajovou trati a silniční komunikaci. Cesty parku se paprskovitě
sbíhají k centrální fontáně. Menši východní části dominuje pomník Rudé armády od V. Makovského,
B. Fuchse a A. Kuriala.

1.2 Údaje o zadavateli (potenciálni Investor):

Větší část parku je dnes v neutěšeném stavu, který by měla změnit plánovaná rekonstrukce. Obě
části parku jsou dnes využívány především jako průchozí bod vzhledem k přestupnímu dopravnímu
uzlu MHD. Ve větší části parku se dnes nachází lavičky určené k odpočinku a sezónně pořádané
trhy a stánky. Letos podruhé je zde dočasně umístěno 33 metrů vysoké vyhlídkové ruské kolo ku
příležitosti sta let od založeni Velkého Bma a třiceti let od vyhlášeni Městské památkové rezervace
Bmo.

Statutami město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 60200 Brno
1.3 Údaje o zpracovateli (autor studie):
Bc. Anette Husarova, student Fakulty architektury, VUT Brno

V jižní části Moravského náměstí stoji kostel svatého Tomáše apoštola s přilehlým bývalým
augustiniánským klášterem, dnes již budovou Mistodržitelského paláce (sídlo Moravské galerie).
Dřívější prostor parkoviště, dnes již zrenovovaný vydlážděný prostor mezi Místodržitelským palácem
a protější budovou Nejvyššfho správního soudu je zaplněn několika zajímavými instalacemi, jejichž
koncept vychází ze čtyř Platonových ctnosti. Tvoři ji nejnovějšl objekt osmimetrové jezdecké sochy
Jošta Lucemburského, nazývaná také Odvaha od sochaře J . Rony. Dále pak podlouhlá kašna
představující Umírněnost, bronzový model středověkého Bma symbolizující Prozíravost i socha
instalovaná naproti před budovou Nejvyššlho správního soudu s názvem Spravedlnost od Maria
Kotrby.

1.4 Stupeň zpracovávané dokumentace:
architektonická studie - nová stavba
1.5 Datum zpracování:
05 / 2020
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SOUHRNNÁ PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

2.1 Základní údaje charakterizující zástavbu a Jej i budouci provoz:
Jedná se o územ! v centrální poloze města, v hranicích MPR, v bezprostřední návaznosti na hlavni
náměstí. Území je definováno blízkosti významných historických objektů a památníků.
Koncepční návrh Galerie moderního uměni je zpracován s cílem vybudováni moderního
společensko kulturního centra, zasazeného do městské památkové rezervace, v návaznosti na
kulturní osu stávající okružní třídy města Brna.
2.2 Přehled výchozích podkladů a soulad s nimi:

-

Analytický manuál k diplomové práci 2020
(vypracoval: Bc. Anette Husarova)
Katastrální mapa Brna
Uzemni plán města Bma
Zadávací podklady investora
Stavební program s funkční náplni
Geologická mapa
Dopravní řešeni stávající a návrhové
Stavebně historický vývoj
Stavebně historický průzkum
Územně analytické podklady
Referenční stavby
Typologie a normativní podklady
Urbanistická kompozice

4.2 Limřtv využiti a ochranná pásma:
Dané území, nacházející se v hranicích MPR je z hlediska současného ÚP města Bma
charakterizováno jako plocha městské zeleně - plocha parků.
Brněnští radní schválili tento rok výjimku z vyhlášky o ochraně zeleně, aby bylo možné přebudoval
Moravské náměstí podle architektonického návrhu, který by řešil výstavbu objektu občanské
vybavenosti. V oficiálním sděleniradnímMČ Bmo Střed bylo uvedeno:
J'ark by měl sloužit zejména jako rekreační a oddychovú plocha pro obyvatele města. Park bude
soužit jako kulturní prostor, nikoliv jako tržnice. Návrhy by měly určit jasné vymezení pěších tras,
navazující na relaxační plochy zeleně. Může být doplněn vodními prvky, kavárnou, veřejným WC,
místy pro instalaci venkovních výstava místy pro pořádání kulturních akcí. Návrhy by měly obsahovat
řešení veřejné mostské zeleně ponechané a nové navržené, koncept osvětlení, materiálové řešení
povrchů a městský mobiliář. Záměrem města je mimo jiné zřídit dle historické stopy pěší propojení
do ulice Mášovy, formou místa pro přecházení přes ulice Koliště,"
Na základě „Výkresu záměrů na provedeni změn v územ! - ŮPD" je plánován „Záměr změny využiti
územi celoměstského významu" (viz „Analytický manuál k diplomové práci 2020").
Co se tyče ochrany zeleně, návrh respektuje limity ochrany městské zeleně, které se týkají dvou
„Památných stromů - dubů - s kódem ÚSOP 106252 a 101079". Jedná se o ochranná pásma o
průměru 13,5 m.
Součásti řešeného území se nachází objekt „Pomník Rudé armády" zapsaný v ústředním seznamu
kulturních památek pod číslem ÚSKP17838/7-280 (autoři V. Makovský, B. Fuchs a A. Kurial).
Tyto limity (MPR, kulturní památka, památné stromy) jsou zároveň stanoveny jako hodnota.
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4.3 Architektonická a technická koncepce navrhované zástavby
Z hlediska architektonické koncepce je navržen jako objekt, který je celoměstského významu, tedy
objekt Galerie modemtho uměni.
Dle dlouhodobě připravovaného konceptu ÚPmB „řada kulturních zařízení větších měřítek
odpovídajících postavení města Brna však dosud chybí. Dle pravidel vymezování ploch veřejné
vybavenosti, jsou pro kulturní zařízení upřednostňovány lokality v centrálním území města. Cílem je
umisťovat zařízení kultury v centru města Brna a posílit tak jejich prestiž." (citace viz ÚPmB koncept)
Hmota:
Objekt Galerie je navržen ze tři solitérních Části vzájemně propojených atriem galerie. Pro potlačeni
hmotového výrazu jsou jednotlivá podlaží navrženého objektu ustupující od parteru směrem nahoru.
Tímto koncepčním záměrem využívám prostorové perspektivní vnímáni objektu z pohledu pasantů,
kteří ve spodní Části vnímají objekt vyrůstající ze zeleně. Dalo by se říci, Jakoby objekt vyrůstal
z korun stromů". Toto vnímáni je viditelné především z hlavních přístupových urbanistických os.
Z hlediska urbanistického je objekt navržen tak, aby respektoval hlavní pohledy na významné
historické objekty města Bma a nezasahoval do jejich vnímaného tvarosloví. Ale naopak, aby je svým
kontrastem zvýraznil a podtrhl {viz referenční objekt muzeum Louvre v Paříži).
Prostor:
Co se týče dispozičního řešení, v návrhu je respektováno stávající dopravní řešení a pohyb pasantů
po významných pěších zónách. Je kladen důraz na oddělení společenských vstupních prostor od
provozního vstupu do objektu a vjezdu pro zásobování a parkování v objektu.
Vstupní přízemi 1 .NP je koncepčně navrženo jako setkání a příprava pro návštěvu objektu Galerie.
Velmi důležitou roli zde hraje atrium, které harmonicky prochází skrze celý objekt. Slouží nejen jako
přísun denního světla, ale také i pro vnímání velkoprostorových uměleckých děl, procházející přes
jednotlivá patra.
Dalšf patro 2.NP je dispozičně navrženo pro vstup z venkovní .lávky", která nepřerušovaně propojuje
„kulturní osu JanáCkova divadla" kolem pomníku do nově navrženého kulturního objektu Galerie.
Součástí dispozice je veřejnosti přístupná knihovna a auditorium. Rovněž i odpočinkové prostory
jako je kavárna a bar.
Následující dispozice, 3.NP - 6.NP, jsou navržena pro expoziční a výstavní účely - tématicky
rozdělené jako jsou tyto okruhy:
Grafika, Kresba, Fotografie, Malířství, Sochařství, Design.
Dispozice jednotlivých expozičních pater jsou navržena tak, aby návštěvník kontinuálně procházel
jednotlivými expozicemi v Jednom toku" podél vnitřního atria. Inspirací tohoto „toku" mi byl referenční
objekt galerie a muzea umění Louvre v Abu Dhabi od architekta Jeana Klouvela. Rovněž každá
expozice je v koncepci navržena tak, aby návštěvník měnil „svoje pocity" a vnímání diky navržené
tematické expozici. Proto je každá expozice výrazově odlišná jak svoji dispoziční stopou, tak svým
prostorovým tvaroslovím, rovněž i s ohledem na konkrétni vystavovaná dfla stálé expozice.
Poslední 6.NP je navrženo jako plocha pro výstavní účely, tak i pro kulturně společenské akce.
Podzemní podlaží 1.PP je určeno v první řadě jako pracoviště pro konzervátory a restaurátory.
V SZ části navrženého objektu využívám možnost prosvětleni místností s dopadem denního světla
na celou výšku místnosti. Dalšími prostory jsou jednotlivé sklady a depozitáře pro umělecká díla a
vystavované exponáty a jejich údržbu a ošetřování. Z hlediska dispozice je využíván výškový rozdíl
rampy pro zásobování a dopravu exponátů v přímé návaznosti na prostory skladů, depozitářů a
pracoviště konzervátorů. Místnosti situované při obvodové stěně budou pod stropem prosvětleny a
přímo větratelné okny. A to díky zvýšenému osazeni vstupního podlaží a terénních úprav s výsadbou
pohledové zeleně, jež budou sloužit i jako hygienický oční filtr.
Tvar
Konstrukce objektu je navržena z vnějšího obalu tvořeného ocelovou třivrstvou diagridovou kostrukcl
v návaznosti na propojující příhradové ocelové vazníky, které jsou paprskovitě kotveny do ztužujících
železobetonových jader.
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Diagridová konstrukce je tvořena těmito 3 vrstvami:
1. vrstva:
hlavni vnitřní trojúhelníková ocelová konstrukce s výztuží
2. vrstva:
vnitřní ortogonální ocelová konstrukce
3. vrstva:
vnějši trojúhelníková ocelová konstrukce s výztuži
Vzhledem k navrženým, konzolovrtě uskakujícím podlažím, rotujících po svislé ose a rozměrově se
zvětšujících směrem k 6.NP, jsou pro velké rozpony těchto konzol (max. 30 m) navržena diagridová
konstrukce. Ta je vzájemně spřažena s ocelovými přfhradovými vazníky výšky 1,5 m a Šířky osy při
vnějším obvodu 6 m. Vazníky jsou vzájemně propojeny po vnějším obvodu ocelovým „I" nosníkem.
Železobetonová jádra jsou navržena eliptické a kruhového tvaru, s tuhostí v krouceni, s celkem 2 m
vetknutím ocelových vazníků.
Spodní část ocelové konstrukce je více „zahuštěna", princip „tvaru trychtýře" a „tube in tube".
Důležitou roli v návrhu má i obvodová prosklená konstrukce s použitím speciálních protisluneCních
floatových skel s trojizolaCnlmi komorami.
Zastřešeni 6.NP je tvořeno třemi příhradovými anuloidy, které jsou v patách sepnuty táhly a po
obvodu uloženy na „pseudo věnci". Rastr skel na obvodové části bude „zakapotován" hliníkem,
vzhledem k pošvafované oceli, a s nerezovým obalovým zakrytím.
Suterénní část 1 .PP až 3.PP je navržena ze žb monolitického skeletu v modulu 7,5 x 7,5 m s ohledem
na nejekonomičtějšl využití parkovacích stáni. Celková kapacita Cini 562 stání. Důležitou součásti
dispozice jsou technické prostory primárni v 3.PP a sekundárni v jednotlivých jádrech. Veškeré
technické rozvody jsou vedeny svisle v jádrech a vodorovně v podhledech, zakrývající přlhradové
vazníky, s vývody jak ve stropu, tak v podlaze.
Založení objektu bude využívat pilotové ražené soustavy, jejichž návrh bude vycházet z inženýrsko
- geologického průzkumu.
Koncept TZB v návrhu využívá nejmodemějšl principy pro vytápěni, větráni a chlazeni. Například
inženýrská geologie bude hrát významnou roli pro návrh vytápěni a chlazeni formou zemních
čerpadel. Rovněž vnitrní a venkovní osvětleni budou vycházet z mé idey návrhu.
4.4 Východiska a idea návrhu:
Prvotní ideou pro mne bylo Město - jako živý organismus.
Metabolismus měst není jen mocnou metaforou pro lepši pochopeni našich městských systémů, ale
také základním rámcem, který potřebujeme pro urychleni přechodu k udržitelným městům.
Podobně jako lidské tělo, které má své kosterní, kardiovaskulárni a nervové systémy, maji i města
infrastrukturní systémy, jako jsou dálnice, vodní systémy a komunikační systémy, které umožňuji
lidem se pohybovat po městě, dodávat zboží a služby a sdílet informace.
Kostní tkáň tvoři oporu těl (skelet) všech vyšších obratlovců podobně jako nosná konstrukce Galerie.
Skládá se z buněk a mezibuněčné hmoty. Cévní stť zabezpečuje v kostech výměnu minerálů a
dalších živin (pohyb a tok návštěvníků).
Nervový systém řidl a integruje organismus (jádra). Základní funkci je rychlý a přesný přenos
informaci. Nervová tkáň je přizpůsobena k přijímání podnětů, jejich uspořádáni a vedeni. V
nervových centrech (expozice) se signály z různých nervových drah shromažďuji a zpracovávají.
A tak podobně vychází moje idea (viz skici) z hlediska prostoru, hmoty a tvaru z tohoto fungováni
lidského organismu.
Tuto ideu jsem dále rozvedla v dispozicích návrhu, ve vzájemném souladu a propojení. Vývoj je
nedflnou součástí idey v návrhu stavby, tak i vývoj lidského jednice a společnosti jako celku. Každé
podlaží je výrazově posunuto o další stupeň „člověka a jeho tvůrčích schopností". Co je sled
jednotlivých uměleckých směrů? Snaha posunout vývoj o něco nového, o nový směr. Z pohledu
stojícího člověka navržený objekt bude vnímán ve své perspektivě se vzrůstající linií .vývoje"
4

4.S Ekonomické zhodnoceni návrhu dle rozpočtových ukazatelů Jednotné klasifikace objektů
Zastavěná plocha pozemku:

11266 m

Celková výška objektu:

40 m + 1,5 m (základy) = 41.5 m

2

Obestavěný prostor
Základy
3.PP + 2.PP
1. PP
1 .NP
2. NP
3. NP
4. NP
5. NP
6. NP
Celkem

11121 m x 1,5 m = 16681,5 m
11121 m x 5,4 m = 60053 m
10525 m x 4 , 5 m = 47352,5 m
2844 m x 4,5 m = 12798 m
2538 m x 4,5 m = 11421 m
3503 m x 4,5 m = 16763,5 m
4850 m x 4,5 m = 21825 m
5752 m x 4,5 m = 25884 m
4602 m x 5,5 m = 25311 m
237100 m
2

3

5

3

2

2

3

3

2

3

2

ä

2

3

2

3

2

3

3

Základni třídění vychází z Jednotně klasifikace stavebních objektů (JKSO 2019)
801 | Budovy občanské výstavby
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JKSO

Budova pro vědu, kulturu a osvětu ftab. 801.4 J K S O .

-

Konstrukčně materiálová charakteristika: svislá nosná konstrukce monolitická betonová tyčová
a svislá nosná konstrukce kovová
Průměrná cena/m (včetně parkoviště a síti) = 9135 KC / m
3

Ekonomické zhodnoceni:

3

9135 Ke / m x 237100 m » 2 165 908 500 Ke
3

3

V Brně, 05/2020

Vypracoval: Bc. Anette Husarova
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