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Specializovaný atelier TG02 - strategická studie využití území 
Územní plán zóny Kraví hora 

Neufert Ernst: „Navrhování staveb“,Consultinvest Praha 2000 

Související vyhlášky, technické normy a hygienické p edpisy  

Podstatou zadání diplomové práce je podrobné rozpracování rámcové strategické studie 
areálu VUT na Kraví ho e z p edchozího semestru do mě ítka 1:200. Cílem je skloubit zájmy 
VUT a města Brna v tomto mimo ádném území ku prospěchu obou subjektů. 
Výkresová část bude zpracována s využitím CAD, textová část a p ípadné tabulkové p ílohy 
budou zpracovány v textovém a tabulkovém editoru PC. Ve stanoveném termínu bude 
výsledný elaborát odevzdán vedoucímu diplomové práce v úpravě a kompletaci podle 

jednotných pokynů Ústavu architektury FAST VUT v Brně. P i zpracování diplomového 
projektu je nezbytné ídit se směrnicí děkana č. 19/2011 vč. p íloh č. 1: Úprava odevzdání 
a zve ejňování vysokoškolských kvalifikačních prací ”V KP„ na FAST VUT. 

P edepsané p ílohy 

Seznam složek: 
A. DOKLADOVÁ ČÁST: 
B. ARCHITEKTONICKÁ STUDIE: 
- textová část A4 v p edepsané podobě 

- architektonická studie v úměrném mě ítku 

- ez fasádou od atiky až po základy v úměrném mě ítku 

- architektonický detail v úměrném mě ítku 

- úplný projekt ve formátu A3 

- presentační plakát Ř00/1000 mm na výšku 

C. MODEL v úměrném mě ítku 

CD s dokumentací celého projektu  

V KP vypracujte a rozčleňte podle dále uvedené struktury:  
1. Textová část V KP zpracovaná podle Směrnice rektora "Úprava, odevzdávání, 
zve ejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací" a Směrnice děkana 
"Úprava, odevzdávání, zve ejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací na 
FAST VUT" ”povinná součást V KP„.  
2. P ílohy textové části V KP zpracované podle Směrnice rektora "Úprava, odevzdávání, 
zve ejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací" a Směrnice děkana 

"Úprava, odevzdávání, zve ejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací na 
FAST VUT" ”nepovinná součást V KP v p ípadě, že p ílohy nejsou součástí textové části 
V KP, ale textovou část doplňují„.  

 prof. Ing. arch. Alois Nový, CSc. 
Vedoucí diplomové práce  

 
 

 



Tématem zadání diplomové práce Areál VUT Kraví hora je ešení rámcové 
strategické studie areálu VUT na Kraví ho e z p edchozího semestru do mě ítka 
1:200. P edmětem je zpracování konceptu s cílem skloubit zájmy VUT a města Brna 
v tomto mimo ádném území ku prospěchu obou subjektů. Tato práce detailněji 
eší nově navrhované objekty na území pozemků pat ících VUT. Na území je 

vydaná ada regulací omezujících následné užívání území, nicméně stávající 
zástavba nevyhovuje existujícímu potenciálu daného místa. Hlavním konceptem 
bylo vytvo ení souboru budov, které budou sloužit univerzitě k reprezentaci a 

ve ejným činnostem, zároveň umožní p ístup a využití široké ve ejnosti obyvatel 
města Brna. Celý areál bude zasazen do nově vytvo eného městského rozsáhlého 
parku a ostatních parkových ploch, které vytvo í z nyní nep ístupného a 
neutěšeného území atraktivní část spojující tepnu Veve í s Kraví horou. Budou 
umístěny i doplňkové funkce inspirované stávajícími funkcemi v areálu, a to 
Umělecká kolonie s ateliéry, pak Podnikatelské jednotky a prostorné ve ejné dílny. 
Celý areál Kraví hory bude protkán adou služeb, sloužících dospělým i dětem. 
Novým návrhem dojde také k odklonu automobilové dopravy z území Kraví hory, 
aby byl zajištěn co nejbezpečnější uvolněný pohyb návštěvníků. K tomu budou 

sloužit četné parkovací plochy umístěné k okrajům území. Hlavním cílem je 
vytvo ení silného konceptu se zamě ením na relaxaci, zdraví, vzdělání a sport, 
jehož vyústěním by mělo dojít k celkovému zp ístupnění a zatraktivnění území. 
 

 

Areál, VUT, univerzita, koncept, park, parkové plochy, návštěvník, skeletový systém, 
modul, zelené st echy, p íroda, terén, Kraví hora, svah, vegetační fasády  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

The topic of the diploma thesis BUT Area Kravi hora is a strategic study of the BUT 

area at Kravi hora from the previous semester to a scale of 1:200. The subject is 

the elaboration of the concept in order to bring together the interests of BUT and 

Brno city in this extraordinary territory for the benefit of both subjects. This work 

deals in detail with newly proposed objects in the BUT territory. A number of 

regulations have been issued in the territory limiting the subsequent use of the 

area, but the current area does not suit the existing potential of the site. The main 

concept was a creation of a set of buildings that will serve the University for 

representation and public activities, while allowing the access and use of the 

general public by the inhabitants of the city of Brno. The whole site will be set up in 

a newly-built city-wide park and other park areas that will create an attractive part 

of the now-inaccessible and unspoilt area connecting Veveri with Kravi hora. There 

will also be added additional features inspired by the existing features in the area, 

namely the Art Colony with ateliers, then Business Units and spacious Public 

Workshops. The entire Kravi hora area will be interwoven with a number of 

services serving both adults and children. The new proposal will also lead to the 

diversion of car traffic from the whole territory in order to ensure the safest 

relaxed movement of visitors. There will be numerous parking spaces located on 

the outskirts of the area. The main goal is to create a strong concept focusing on 

relaxation, health, education and sport, which should result in the overall opening 

and attractiveness of the territory. 

 

 

Area, BUT, university, concept, park, parkland, visitor, skeletal system, module, 

green roofs, nature, landscape, Kravi hora, slope, vegetation facade  

 



Bc. Ela Vrlová Areál VUT Kraví hora. Brno, 2018. 10 s., 208 s. p íl. Diplomová práce. 
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav architektury. Vedoucí práce 
prof. Ing. arch. Alois Nový, CSc.  
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Syntéza pot eb univerzity VUT a města Brna, vyhovění záměrů s daným územím, 
vytvo ení velkého městského parku a zatraktivnění území. To jsou hlavní témata 
zkoumání a práce, kde v průběhu dvou semestrů vznikal projekt na vytvo ení 
Areálu VUT Kraví hora. V návaznosti na analytickou a koncepční část byl projekt 
rozpracován do architektonicko-urbanistické studie, která p edstavuje navrhované 
ešení dané lokality za snahy o vytvo ení kvalitního prostoru pro relaxaci, vzdělání, 

reprezentaci i sport s cílem o zp ístupnění a zatraktivnění oblasti pro širokou 
ve ejnost obyvatel města Brna. 



projekt:   Areál VUT Kraví hora 

 

místo:    Kraví hora, Brno - St ed, Jihomoravský kraj 
  

autor:    Bc. Ela Vrlová 

 

vedoucí práce:  prof. Ing. arch. Alois Nový, CSc. 
 

zastavěná plocha:   14 1Ř4 m² 
užitná plocha:    59,15 ha 

obestavěný prostor:   38 729,2 m3 

 

 

Urbanistický návrh ešení pozemků pat ících VUT na Kraví ho e v městské 
části Brno - St ed.  ešený pozemek leží v katastrálním území Veve í, pouze část 
náleží abov eskám. Lemován je ulicemi Rybkova a Kraví hora. Dopravně je již 
historicky spojen s centrem a dopravním uzlem na náměstí Míru. Pozemek je 
důležitým prvkem zeleně ve městě, je zde rozsáhlá zahrádká ská oblast, hojně 
využívaný park, ada sportovišť i firemních provozů. Lokalitou se jedná o velmi 
lukrativní území, jak z hlediska dostupnosti, tak i perspektivy využití území.  
 

 

P edmětem zadání bylo situování nových objektů a jejich funkční využití v 
kontextu se stávající okolní zástavbou, včetně demoličních úprav, p ípadné úpravy 
stávajících budov, p íjezdových komunikací a návrhu komunikací nových. Značnou 
část práce tvo í revitalizace areálu pro rekreační účely široké ve ejnosti, demolice 
stávajících budov účelově nesouvisejícími s tématem a dále pak stavba nových 
budov. Stavební program vychází z individuálního ešení návrhu za respektování 
obecných požadavků na novou výstavbu, územní požadavky, dopravní a rekreační 
účely. Návrh je ve spolupráci s územním plánem a regulacemi vztahujícími se k 
zadanému území, ve snaze neprovádět p ílišné změny ani měnit ráz pozemků 
nastavený v územním plánu. Ve stávajícím stavu se na pozemcích nachází 
nevyhovující zástavba firemních a výrobních budov a rozsáhlá zahrádká ská 
kolonie. Území je oplocené a pro ve ejnost nep ístupné. Z hlediska dostupnosti 



navazuje na tramvajovou dopravu na náměstí Míru na opačné straně Kraví hory. Z 
ulice Rybkova navazuje na tramvaj od budov fakulty Stavební VUT na Veve í. 
Zamýšlený účel stavby by měl sloužit dvěma subjektům: univerzitě VUT a městu 
Brnu. Hlavním cílem tedy byla syntéza funkcí uplatněná na celé území, které by 
mělo být p ístupné široké ve ejnosti.  
 

Primárně ešeným problémem byla revitalizace pozemků pat ících VUT a 
vytvo ení souboru budov, které by pozitivně p edstavovaly tvá  VUT široké 
ve ejnosti a umožnilo tak neomezený vstup lidí do území v centru města, které se 
jistě svou lokalitou stane hojně navštěvovaným územím. Hlavním problémem na 
pozemcích je nevhodný typ stávající zástavby a neefektivní využití v centru města. 
Území je také nevhodně uzav ené p ed ve ejností. Oplocené areály tak tvo í jistou 
blokádu, která by měla být odstraněna. Prioritou bylo zachování charakteru parku 
a zatravněných ploch, jak bylo navrženo v územním plánu. Zároveň značně 
odkloňuji automobilovou dopravu z pozemků a celého území. Samotný pozemek 
VUT bude omezen pouze na pěší zónu. Z hlediska dopravní dostupnosti je místo v 
jisté nevýhodě se vzdálenostmi k městskému hromadnému dopravnímu systému. 
Pro naše účely velkých parkových ploch je však tato situace p íznivá. 
Nejfrekventovanější ulice Úvoz společně s Konečného náměstím pro ešený 
pozemek nejsou ani z hlediska hluku velkou bariérou, jelikož je provoz značně 
odcloněn svažitým terénem a stávající zástavbou. Nep íznivé však jsou ulice 

ižkova a Rybkova, které směrem k ešenému pozemku nepůsobí bezpečně. V 
celém území je up ednostňováno auto p ed chodci, což je základním prvkem, který 
bude podléhat změně. Ze severní strany ulic ižkova a Lužická je území témě  
nedostupné. Podobným dopravním problémem je náměstí Míru, jež není nijak 
jasně definováno. Celkově je matoucí a nepůsobí bezpečně, dochází ke k ížení os 
tramvají, osobních automobilů i pěších. Situaci zhoršuje také nevhodně umístěná 
tramvajová smyčka, která znehodnocuje celé náměstí. P ímo na ešených 
pozemcích, které pat í VUT je vjezd povolen pouze na povolení, p esto je zde 
relativně vysoký dopravní pohyb. 
Na ešeném území nejsme nijak výrazně omezeni hlukem, vzhledem k tomu, že 
nejvíce je pozemek obklopen zahrádká skou osadou, jež se ovšem jeví také jako 
nevyhovující a v návrhu je problém zahrádká ských kolonií ešen. Největší zdroje 
hluku se nachází na točně na náměstí Míru, na opačné straně kopce na ulici Veve í 
a na Úvoze. Na území není možné stavět plochy pro bydlení.  



Geologicky se nevyskytují žádná zvláštní omezení, Kraví hora je z větší části 
p ekryta mladšími horninami, na povrch však vystupuje významná část – tzv. 

brněnský masiv. Dle geologů se jedná o pozůstatek pásu kdysi aktivních sopek, kde 
se jednotlivé litosférické desky zasouvají jedna pod druhou. Prastaré horniny, ze 
kterých je složena Kraví hora, lze nejsnadněji sledovat na k ižovatce ulic Úvoz-

Grohova, kde bylo kamenné podloží se íznuto p i bytové výstavbě v polovině 20. 
století. P edmětem diplomové práce není geologický průzkum, na jehož základě by 
potenciálně statik navrhl založení stavby a na základě koncentrace radonu by byla 
použita protiradonová opat ení.  
Z hlediska občanské vybavenosti lze ocenit vysokou frekvenci různých sportovišť, 
která mohou využívat všichni občané. Na vysoké úrovni je rovněž vybavenost, co se 
týče školství a docházkových vzdáleností k různým službám. Na území se nachází 
nežádoucí plochy brownfieldu. Blízké okolí obklopuje funkce bydlení a společně s 
Masarykovou čtvrtí se adí mezi nejžádanější lokality ve městě. Ve ejnost by tak 
jistě nejvíce těžila p edevším z umístění parkových ploch sloužících širokému okolí 
a doplňkových provozů, které by zvedly atraktivitu území.  

Po stránce vybavenosti VUT by bylo žádoucí vytvo it zejména prostory pro 
reprezentaci a realizaci studentů, kte í by mohli své výkony p edvést a zároveň 
p edstavit ve ejnosti něco nového. Ubytovacích a stravovacích kapacit, 
výzkumných center a sportovišť je dostatek, je tudíž žádoucí se zamě it spíše 
muzejním a galerijním směrem. 
 

 

Význam ešené lokality je obrovský. Jedná se o pozemky v centru města, 
které nejsou zastavěny a ani v budoucnu dle územního plánu nemají sloužit k 
bydlení, což p edstavuje značnou výzvu a doposud neuplatněný potenciál. Lokalita 
blízko historického centra by byla jistě velmi žádaná pro koupi pozemků, domů či 
bytů soukromníky i developery, nicméně na základě regulací vydaných na toto 

území k ničemu takovému nedojde. P ichází tedy v potaz otázka, co s tak 
rozsáhlými pozemky. Záměrem tohoto projektu je koncept výstavby a 
urbanistických zásahů, který bude sloužit záměrům Vysokého učení technického i 
pot ebám města Brna. Za žádných okolností není účelem uzav ení území 
ve ejnosti, ale právě naopak vytvo ení rozsáhlého otev eného parku s adou 
provozů, které do svého areálu vtáhnou obyvatele celého Brna, všech věkových 
kategorií a zamě ení. Stávající využití ovšem odporuje vizi tohoto projektu ve všech 
ohledech. Spousta pozemků chátrá a stávají se z nich brownfieldy. Provozy výroby 
na tak atraktivních pozemních města nejsou taktéž p ípustné ani žádané. 



Zahrádká ské kolonie v centru města působí jaksi nepat ičně a více než cokoliv 
jiného uzavírají své rozsáhlé oblasti všech kolemjdoucím. Z toho důvodu zůstává 
klíčovým ešením odsun těchto funkcí do prostor více vhodných, rozvolnění a 
provzdušnění celého areálu aby se vytvo ila plynulá návaznost na město a zajistil 
se p ístup občanů do všech koutů Kraví hory a tím se využil genius loci celé lokality. 

Základním konceptem projektu bylo vytvo ení komplexního zcela nového 
území umožňující jeho maximální možné využití pro ve ejnost i studenty VUT. V 
urbanistickém návrhu uvažuji s vybudováním 4 budov ve st edu pozemku, který 
budou vytvá et blok s vlastním „náměstím“ a po obou stranách území 4 další 
budovy inspirované stávajícími dlouhými jednopodlažními budovami. Hlavní 
budovy budou sloužit k reprezentaci a dalším pot ebám VUT. Do jediné 
dvoupodlažní budovy bude umístěno Muzeum VUT, které bude svojí jednou 
stranou zapuštěno do svažujícího se terénu kopce. Stejně zapuštěna bude i 
sousedící budova sloužící Galerii VUT a výstavní prostory jednotlivých fakult. Již bez 
návaznosti na terén budou postaveny další dvě budovy. Jedna pro kavárnu a 
výstavní prostory dalších fakult a do druhé, menší, bude umístěn pivovar s 
hospodou. Takto vzniklý spojený p edprostor, „náměstí techniky“, bude sloužit pro 
shlukování a st etávání lidí a pro konání různých akcí univerzity, stejně tak jako 
navržený venkovní amfiteátr v nižší části území. Celý komplex budov bude 
podsklepený patrem, kde se budou nacházet parkovací stání pro zaměstnance a 
osoby s omezenou pohybovou schopností, dále rozsáhlé skladovací prostory a 
technická za ízení pro jednotlivé budovy, kde každá bude mít vlastní komunikační 
jádro se schodištěm a výtahem. Na jižní straně budou stát dvě budovy Umělecké 
kolonie, kde vzniknou typizované buňky pro ateliéry. Na severní straně pak jedna 
budova stejných modulů sloužící jako startovací podnikatelské inkubátory a 
naproti budova velkoprostorových dílen pro studenty VUT i ve ejnost. ádoucí tedy 
není vyklizení veškerých stávajících provozů, nýbrž zajištění efektivnějšího 
ekonomického fungování a zatraktivnění fungování provozu. 

Cílem projektu je tedy poukázat na nevyhovující situaci i co se týče celé 
dopravní osy od náměstí Míru až po ulici Rybkova. Tato osa není celkově 
průjezdná, v území je vjezd na povolení, pop ípadě úplný zákaz. Navrženo tedy 
logicky bude plynulejší propojení celého území, ovšem za p edpokladu 
up ednostnění pěších komunikací p ed osobními automobily a pod ízení 
urbanizační struktury pěším požadavkům. Narovnání hlavní komunikační osy bude 
vyžadovat demoliční práce, které ovšem ke stávající náplni zástavby by byly stejně 
nezbytné. Automobilová doprava bude umožněna pouze s povolením a omezením, 
nicméně navrhuji adu parkovišť p i okrajích území, aby byla zachována 
dostupnost. V nejbližším okolí hlavních budov navrhuji adu atrakcí pro ve ejnost. 



Skluzavka, která bude protínat délku celého kopce, pumptrack park pro kola, 
dětské h iště, grill park a vodní prvky. V centru samotných budov pak vznikne tzv. 
galerijní alej, která bude propojovat návaznost z volného působení parku do 
reprezentativnější části území a pak samotné “náměstí techniky , které bude už 
čistým městským náměstím vhodným k p íjemnému pobytu, místu setkávání i 
trávení volného času. 

Parkové plochy nahradí stávající zahrádká ské kolonie ”s výjimkou 
ponechání jedné části v jižní části pozemku, která bude ovšem restruktualizována a 
bude vytvá et i terénní hradbu od frekventovaných ulic Úvoz a Grohova. K 
volnému výběhu psů bude sloužit psí louka. Vedle bude umístěna plocha pro 
dráhu pro dětské koloběžky a květná zahrada. V p ímé návaznosti mezi stávajícími 
budovami VUT a nově navrženým reprezentačním areálem vznikne literární park s 
vodními plochami a adou dětských h išť s kavárnou. Na severní straně pak bude 
směrem k vilové zástavbě p echázet park s naučnou botanickou stezkou a malým 
bistrem ”eventuální spolupráce s Centrem léčivých rostlin na západní části 
pozemku„. Cílem je také snaha o zachování nynějších sportovišť, proto v této 
oblasti dojde pouze k drobným úpravám, p evážně týkající se okolních terénních 
úprav či parkovací situace. Zachovávám tenisové kurty, baseballová h iště i adu 
dalších stávajících sportovišť a provozů včetně zahrádká ské kolonie v nejjižnější 
části Kraví hory. 
 

 

 

  

P i vytvá ení koncepčního ešení jsem počítala se dvěma hlavními 
kompozičními osami. První vede od stávajícího vstupu do areálu k 
nejvýznamnějšímu bodu na Kraví ho e - k Hvězdárně a planetáriu. Takovéto 
zp ístupnění ve ejnosti bude mít zcela jistě p íznivý efekt na území a fungování 
hvězdárny. Další osa bude sloužit výhradně nově navrženému areálu, který díky 
tomu dá vzniknout kvalitním p edprostorům a rozdělí nové budovy v jisté symetrii, 
která pro návštěvníky nebude působit chaoticky a místo matoucí zástavby bude 
vnášet ád a bezpečí do území. Velký důraz bude kladen i na hlavní dopravní osu 
od ulic Rybkova na náměstí Míru ”byť bude komunikace zp ístupněna pouze 
automobilům na povolení„. Nicméně je to hlavní pohledová osa p i p íjezdu na 
území a jako taková musí lidi lákat ádnou uliční úpravou a pat ičnou výsadbou. 
Okolní plochy se stávající nevyhovující zástavbou a využitím budou podléhat 
organizační p estavbě a restrukturalizaci náplně a funkce. 



Hlavním konceptem Areálu VUT bylo vytvo ení fungujícího souboru budov, 
které však nebudou působit p íliš výrazně a spíše než výraznou dominantou se 

stanou plynulou a nenásilnou součástí nově budovaného městského parku. Na 
jihozápadní straně budou zapuštěny do terénu, čímž bude umožněn volný pohyb 
návštěvníků i na st echy dvou objektů, ze kterých se můžou stát místa k relaxaci a 

vyhlídce. Soubor budov Areálu VUT se skládá ze 4 hlavních budov sloužících pro 
reprezentaci VUT a další služby. Doplňkové provozy pak p i okrajích pozemku 
budou zastávat dvě budovy Umělecké kolonie a budova Podnikatelských jednotek 
a poslední budova Dílen.  

V Areálu VUT bylo záměrem počítat s určitou mobilitou a variabilitou nových 
prostor, tudíž byl zvolen skeletový systém všech konstrukcí. Takto strukturované 
prostory dají volnou ruku reorganizaci a p izpůsobování se daným pot ebám či 
jednorázovým akcím. Koncept vycházel z vytvo ení podobné symetrie, jaká je 
k vidění nap íklad u univerzitních budov fakulty stavební VUT, kdy byl jeden kubus 
rozdělen již zmiňovanou diagonální osou a následně i osou kolmou na celý 
komplex. Tohle dalo vzniknout hlavní „t ídě“, která budovy zkosila v jejím směru a 
vytvo ila se určitá dynamika budov. Následná kolmá osa vytvo ila místa pro 
p edprostory, které budou sloužit jako náměstí a odpočinková zóna. Za hlavní se 
dá považovat budova Muzea VUT, která je jako jediná dvoupodlažní s vnit ní galerií, 
kde však podstatná část je ponechána jako jeden velký prostor pro muzejní 
expozice rozsahem p es obě podlaží. Muzeum však bude pokračovat i na st echu 
celé budovy, kde bude vytvo ena exteriérová expozice a bude provozně spojena 
s celou budovou schodištěm i výtahem. Na st eše ”3.NP„ budou tedy skloubeny 
výstavní sochy i travnaté plochy, které tak budou plynule navazovat na okolní park. 
Skeletová konstrukce bude schována za lehkým obvodovým pláštěm s četnými 
plochami oken, jež bude sahat až do výšky atiky, nad kterou bude z důvodu 
bezpečnosti umístěno i skleněné zábradlí. Stejný obvodový plášť bude obklopovat i 
druhou budovu zapuštěnou na jedné straně do terénu. A to Galerii VUT a Výstavní 
prostory jednotlivých fakult. P edpokládá se fakulta architektury, fakulta stavební a 
fakulta výtvarných umění, které spolu dokáží vytvo it pat ičnou symbiózu a obsadit 
celé prostory dostatečně velkoryse. Prostory budovy budou jednopodlažní, ovšem 
s velkorysou světlou výškou, aby byl potenciál galerie dostatečně naplněn. 
S pochůzí st echou nebude interiér nijak propojen, nicméně st echa bude stejně 
jako u muzea sloužit k pobytu, relaxaci a výhledům. Tato budova bude s Muzeem 

spojena velkým schodištěm a „galerijní alejí“, která umožní pozvolný p echod 
z volně koncipovaného parku do spíše městského charakteru náměstí. U schodiště 
bude začínat vodní pruh, který protíná celý areál VUT, prostupuje galerijní alejí a 
končí na druhé straně náměstí u stromu. Galerijní alej bude opat ena stromy, které 



budou zp íjemňovat četná místa k posezení a odpočinku mezi muzeem a galerií. 
Na druhé straně Areálu VUT bude umístěno „náměstí techniky“, které bude tvo it 
čistý prostor jednoznačně městského charakteru s městským mobiliá em, 
ohraničením obdélníku dlažbou, která bude udávat tvar náměstí. Toto místo bude 
sloužit ke st etávání a potkávání lidí, zároveň bude tvo it živý p edprostor 
obklopujících provozů. Následné dvě budovy budou již volně stojící jednopodlažní 
bez zapuštění do terénu, budou mít zatravněné, ovšem nepochůzí st echy. V jedné 
budově budou výstavní prostory ostatních fakult ”fakulta elektrotechniky a 
komunikačních technologií, strojního inženýrství, informačních technologií, 
chemická a podnikatelská„ a kavárna s malou venkovní zahrádkou blízko vchodu 
do muzea. Modulový systém v této budově rovněž využije svůj potenciál z důvodu 
p ípadné reorganizace dle aktuálních pot eb jednotlivých fakult. Skeletový systém 
zůstane p iznán, aby byly prostory jednotlivých fakult dostatečně evidentní pro 
lepší orientaci návštěvníků. Hlavní vstupy budou odstíněny pergolou. Ze severo-

východní strany budou na konstrukci stěn zavěšeny vegetační fasády, které zmírní 
dominanty bílých budov v jinak zeleném prost edí. Poslední budova bude mít na 
stejné straně rovněž vegetační fasády, ovšem provoz už nebude vyloženě 
reprezentační. Ve spolupráci s fakultou chemickou zde bude vybudován 
minipivovar s p idruženým provozem hospody, které do areálu jistě nalákají 
mnoho nových návštěvníků všech vrstev. Hospodskému za ízení bude k dispozici i 

zahrádka zast ešená stínícími prvky p iléhající k náměstí techniky, ovšem 
nenarušující jeho pravoúhlou strukturu.  

Soubor dvou budov Umělecké kolonie bude rovněž zapuštěn jednou 
stranou do svažitého terénu. Skeletový systém zde bude rozdělovat budovy na 
jednotlivé ateliéry každý s vlastním zázemím, jež však bude možno v p ípadě 
pot eby propojit, dle požadavků nájemníků. Z důvodu náplně uměleckých ateliéru 
budou na st eše budov zkonstruovány šedové světlíky zajišťující dostatek 
severního stálého světla. Na ose diagonální symetrie bude na druhé straně 
umístěn soubor dalších dvou budov tentokrát sloužící jako Podnikatelské jednotky, 
jež budou koncipovány na stejném principu jako umělecké ateliéry, nicméně bez 
světlíků. A protilehlá budova bude soužit jako velkoprostorové dílny, které budou 
moct využívat studenti i ve ejnost. Mezi těmito malými soubory budov vznikne 
rovněž prostor s městským mobiliá em umožňující setkávání, relaxaci i p íjemnější 
výhledy z kancelá í či ateliérů.  
Z požárního hlediska bude soubor budov zajištěn 4 chráněnými únikovými cestami 
typu A, které budou tvo it schodišťové uzly. V 1. PP bude prostor rozdělen na 
celkem 19 požárních úseků, v 1.NP vznikne 11 požárních úseků a ve 2.NP 1 požární 
úsek. 



 

Pod celým komplexem 4 budov Areálu VUT je umístěno jedno podzemní 
podlaží, ve kterém se nachází parkovací stání pro Ř5 automobilů a 10 stání pro 
imobilní. Z ízena bude i garáž pro kola. Po obvodu garáže budou umístěny 
jednotlivé vertikální komunikační uzly, které budou doplněny jednotlivými 
provozními místnostmi. Každá nadzemní budova mít svoji místnost skladovacího 
hospodá ství a místnost pro technické za ízení budov. Bude z ízena společná 
kotelna, elektrorozvodna a strojovna sprinklerů.  

Muzeum VUT bude dvoupodlažní objekt s vnit ní galerií. Vstup do muzea 
bude p es elektrické točité dve e a ve volném prostoru se bude nacházet pult s 
informacemi, jelikož se nepočítá s placeným vstupem, a mobilní šatna sloužící 
návštěvníkům k volnému odložení svršků. V zadní části muzea, která bude 
zapuštěna do terénu, se nachází komunikační uzel se schodištěm a výtahem. 
Umístěny jsou skladovací prostory, toalety pro návštěvníky a další zázemí pro 
zaměstnance ”toalety, šatna, sprcha„ a provoz muzea. Ve druhém nadzemním 
podlaží jsou také skladovací prostory a toalety pro návštěvníky. Na st echu budovy 
”tedy 3.NP„ bude umožněn p ístup stále stejným komunikačním uzlem se 
schodištěm a výtahem, jež bude moci sloužit také jako p ekonání bariéry svahu pro 
mobilně handicapované návštěvníky.  

Budova Galerie VUT a výstavní prostory jednotlivých fakult se skládá ze 
dvou části - otev eného prostoru pro expozice, na které navazují provozní části 
”zázemí a šatna pro zaměstnance, skladovací prostory„ a komunikační zásobovací 
trakt a části s jednotlivými moduly pro 3 fakulty VUT ”FAST, FA, FAVU„. Moduly mají 
stejně ešenou dispozici s výstavním prostorem, sociálním a skladovacím zázemím, 
na které navazuje zásobovací trakt. Jeden modul je rozší en až do zešikmení celé 
hmoty. Mezi dvěma provozy je vstupní prostor s recepcí a sociálními za ízeními a 
schodišťovým prostorem s výtahem a úklidovou komorou.  

Ve dlouhé budově pro jednotlivé fakulty na severní straně se bude nacházet 
Ř modulů pro 5 fakult ”FSI, FIT, FEKT, FCH, FP„, které jsou dispozičně rozděleny 
stejně jako p edchozí výstavní prostory fakulty. Uprost ed se nachází rovněž 
vstupní modul s recepcí, sociálním za ízením pro návštěvníky a komunikačním 
traktem. Na straně u muzea je umístěna kavárna, která bude míst svoje vlastní 
zázemí pro zaměstnance, skladování i toalety pro návštěvníky. Rozší ena bude o 
malou venkovní zahrádku na straně k muzeu. Poslední budova bude sloužit jako 
mini-pivovar ve spolupráci s fakultou chemickou a k tomu p iléhající provoz 
hospody, jež budou mít společný vertikální komunikační trakt se schodištěm a 
výtahem a šatnou pro zaměstnance. Minipivovar bude mít svůj vlastní prostor 



výroby s prodejním pultem a skladovacím prostorem. Hospoda bude mít kromě 
vnit ního stolování i venkovní zahrádku p iléhající hned k budově. Toalety pro 
návštěvníky budou umístěny k jižní straně budovy. Provozně bude za azena jako 
součást hospody i malá kuchyňka a sklad zásob.  

Umělecká kolonie sestává ze dvou budov, kde každá má Ř větších modulů 
se zádve ím, ateliérovým prostorem, šatnou, sprchou, toaletou a skladem. Jeden, 

tedy ř. modul je vždy zmenšen o technickou místnost, která se nachází vždy 
v zadním rohu každé budovy. Z důvodu pot eby stálého severního světla jsou obě 
budovy opat eny šedovými světlíky.  

Podnikatelské inkubátory mají stejné dispoziční rozdělení jako budovy 
Umělecké kolonie. Ř větších modulů je doplněno o jeden zmenšený z důvodu 
technické místnosti.  Velkoprostorové dílny jsou pak rozdělené na vstupní část s 
recepcí, dílnu mistra, denní místnost, dvě velké dílny, sklad, místnost pro technické 
za ízení budovy a hygienické zázemí provozu ”šatny a toalety„. Zásobování bude 
vždy vy ešeno z prostoru mezi budovami. 

 

 

 

Z konstrukčního hlediska lze rozčlenit projekt do 3 stupňů: stavba Areálu 
VUT 1. PP, stavba Areálu VUT 1. - 3. NP a stavba budov Umělecké kolonie a 
Podnikatelských jednotek. 

Konstrukce stavby podzemního podlaží je tvo ena železobetonovými 
obvodovými monolitickými stěnami tl. 400 mm se skeletovým systémem 
s vnit ními sloupy a železobetonovými ztužujícími stěnami v p íčném i podélném 
směru. Založení je provedeno na základovém roštu se systémem vrtaných pilot do 
požadované hloubky. Podlaha je tvo ena železobetonovou deskou s finální 
epoxidovou povrchovou úpravou vhodnou pro podzemní garáže. Některé sloupy 
ponesou průvlaky o výšce 1/10 daného rozpětí, které budou schované za posílení 
výztuže v železobetonovém monolitickém stropu.  

Konstrukce stavby nadzemních podlaží je tvo ena železobetonovou 
monolitickou stěnou zasazenou do terénu o tl. 400 mm a systémem 
železobetonových sloupů vel. 300 x 300 mm. Z pohledu realizace se jedná o běžné 
konstrukční ešení. Muzeum VUT je v modulu sloupů 12 x 12 m. Všechny ostatní 
budovy jsou v modulu 6 x 6 m. Tato dispozice umožňuje využití bodově podep ené 
stropní žb desky tl. 250 mm. Vodorovné konstrukce jsou železobetonové, 
monolitické. Svislé konstrukce jsou železobetonové, monolitické z kvalitního 
pohledového betonu. Okenní plochy jsou tvo eny okenními výkladci s hliníkovými 



rámy a tepelně izolačním dvojsklem se samočistícím povrchem. V objektech Areálu 
VUT je navrženo ztužující železobetonové jádro schodiště zasahující v p ípadě 
Muzea až nad úroveň st ešní konstrukce. Je navrženo v souladu s požadavky 
chráněné únikové cesty. Vnit ní dispozice jsou ve všech objektech rozděleny také 
nenosnými pórobetonovými p íčkami.  

Fasáda objektu Muzea a Galerie je ešena jako lehký obvodový plášť tvo ený 
sloupky a velkorysými okenními plochami z tepelně izolačního dvojskla se 
samočistícím povrchem.  Nosnou konstrukci prosklené fasády tvo í sloupky a 
p íčky s pevnou ší kou 50 mm. Na fasádě Galerie VUT bude 1 m2 větrací m ížky 
sloužící k vyvedení vzduchotechniky ze strojoven. Na severní straně budovy 
Výstavních prostor a kavárny a Pivovaru s hospodou budou zkonstruovány 
vertikální vegetační fasády, které budou ukotveny k navrhované konstrukci. 
Podlahy v interiérech jsou tvo eny epoxidovou nivelační stěrkou a keramickou 
dlažbou. Vzhledem ke stejné výškové úrovni vnit ních prostor a venkovního 
náměstí budou p ed vchody do budov navrženy rošty, které zabrání roznášení 
vody a nečistot do objektů. Skladbu st echy tvo í nad Muzeem a Galerií tvo í 
intenzivní vegetační st echa umožňující rekreační pohyb osob. Tato plocha bude 
vyspádována do roštu na konci budovy pro odvodnění zbytkové vody, jež bude 
vsakována do okolí. Skladba st echy nad ostatními dvěma budovami souboru bude 
ešená jako extenzivní vegetační.  

Budovy Umělecké kolonie a Podnikatelských jednotek a Dílen jsou tvo eny 
obdobným systémem. Založení je provedeno na základových pasech. Stěna 
zapuštěná do terénu je vždy železobetonová monolitická tl. 400 mm. Následný 
systém je tvo en sloupy 300 x 300 mm a svislými žb. monolitickými konstrukcemi 
z kvalitního pohledového betonu. Okenní plochy jsou tvo eny okenními výkladci 
s hliníkovými rámy a tepelně izolačním dvojsklem se samočistícím povrchem. 
Podlahy v interiérech jsou tvo eny epoxidovou nivelační stěrkou a keramickou 
dlažbou. V p ípadě uměleckých ateliéru bude zast ešení provedeno s využitím 
šedových světlíků dokola zakrytých zvýšenou atikou, za účelem získání stálého 
severního světla. St echa nad Podnikatelskými jednotkami bude ešena jako 
plochá s hydroizolační fólií a vyspádovaná tepelně izolačními klíny. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Hlavním cílem projektu je dostat do území zeleň, která bude sloužit široké 
ve ejnosti a vytvo ení doplňkových provozů, které budou sloužit k reprezentaci 
VUT i využívání občany města Brna, vše v centru města v novém p íjemném 
městském parku. Snahou bylo zatraktivnění území, jež se těší velkému potenciálu, 

avšak doposud podléhá neutěšenému stavu zástavby i provozních celků. Vizí pro 
Kraví horu pro mě je p ehledné propojení dvou výrazných bodů – nám. Míru a ulice 
Veve í, které by občané nevnímali jako p ekážku, ale jako místo vhodné 
k p íjemnému pobytu, místu setkávání i trávení volného času. 
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Abstrakt práce  Tématem zadání diplomové práce Areál VUT Kraví hora je ešení 
rámcové strategické studie areálu VUT na Kraví ho e z p edchozího 
semestru do mě ítka 1:200. P edmětem je zpracování konceptu s 
cílem skloubit zájmy VUT a města Brna v tomto mimo ádném území 
ku prospěchu obou subjektů. Tato práce detailněji eší nově 
navrhované objekty na území pozemků pat ících VUT. Na území je 
vydaná ada regulací omezujících následné užívání území, nicméně 
stávající zástavba nevyhovuje existujícímu potenciálu daného místa. 
Hlavním konceptem bylo vytvo ení souboru budov, které budou 
sloužit univerzitě k reprezentaci a ve ejným činnostem, zároveň 
umožní p ístup a využití široké ve ejnosti obyvatel města Brna. Celý 
areál bude zasazen do nově vytvo eného městského rozsáhlého 
parku a ostatních parkových ploch, které vytvo í z nyní nep ístupného 
a neutěšeného území atraktivní část spojující tepnu Veve í s Kraví 
horou. Budou umístěny i doplňkové funkce inspirované stávajícími 
funkcemi v areálu, a to Umělecká kolonie s ateliéry, pak Podnikatelské 



jednotky a prostorné ve ejné dílny. Celý areál Kraví hory bude protkán 
adou služeb, sloužících dospělým i dětem. Novým návrhem dojde 

také k odklonu automobilové dopravy z území Kraví hory, aby byl 
zajištěn co nejbezpečnější uvolněný pohyb návštěvníků. K tomu budou 

sloužit četné parkovací plochy umístěné k okrajům území. Hlavním 
cílem je vytvo ení silného konceptu se zamě ením na relaxaci, zdraví, 
vzdělání a sport, jehož vyústěním by mělo dojít k celkovému 
zp ístupnění a zatraktivnění území. 
 

Abstrakt práce 
v anglickém 
jazyce  

The topic of the diploma thesis BUT Area Kravi hora is a strategic 

study of the BUT area at Kravi hora from the previous semester to a 

scale of 1:200. The subject is the elaboration of the concept in order to 

bring together the interests of BUT and Brno city in this extraordinary 

territory for the benefit of both subjects. This work deals in detail with 

newly proposed objects in the BUT territory. A number of regulations 

have been issued in the territory limiting the subsequent use of the 

area, but the current area does not suit the existing potential of the 

site. The main concept was a creation of a set of buildings that will 

serve the University for representation and public activities, while 

allowing the access and use of the general public by the inhabitants of 

the city of Brno. The whole site will be set up in a newly-built city-wide 

park and other park areas that will create an attractive part of the 

now-inaccessible and unspoilt area connecting Veveri with Kravi 

hora. There will also be added additional features inspired by the 

existing features in the area, namely the Art Colony with ateliers, then 

Business Units and spacious Public Workshops. The entire Kravi hora 

area will be interwoven with a number of services serving both adults 

and children. The new proposal will also lead to the diversion of car 

traffic from the whole territory in order to ensure the safest relaxed 

movement of visitors. There will be numerous parking spaces located 

on the outskirts of the area. The main goal is to create a strong 

concept focusing on relaxation, health, education and sport, which 

should result in the overall opening and attractiveness of the territory. 
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