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Úvod 

Tématem diplomové práce je návrh architektonické studie Fakulty výtvarných umění  VUT v Brně. 

Parcela je vymezena ulicemi Veveří, Šumavská, Bulínova, Hrnčířská a Akademická. Parcela se nachází 

na rozhraní MČ Brno střed a Brno Žabovřesky. 

Prostory fakulty jsou navrženy spolu s prostory Fakulty soudního inženýrství jako jeden celek. 

Vytvářejí tak uzavřené „náměstí“.  Architektonický koncept navazuje na městskou strukturu a 

nejbližší okolí stavby.  Celý komplex je souborem 3 budov, které jsou vzájemně propojeny. Obsahuje 

prostory Fakulty soudního inženýrství, Fakulty výtvarných umění a jejich společné prostory. 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Závěr 

Cílem bylo navrhnout komplex moderních budov. Zapadající do okolní zástavby. Odclonění ulice 

Veveří, jakožto hlukové bariéry a otevření veřejného prostoru směrem do klidné ulice Bulínova. 

Řešení vymezuje nová veřejná prostranství pro setkávání studentů, učitelů a široké veřejnosti. 

Interiér budovy co nejvíce využívá denního osvětlení, všechny místnosti ateliérů jaou místěny po 

obvodových stěnách budovy a je tak zajištěn dostatek denního světla. 

Diplomová práce obsahuje urbanistické analýzy, situace, půdorysy, detaily,  pohledy a vizualizace. 

Součástí je i model v měřítku odpovídajícím půdorysům. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Seznam použitých zdrojů 

Literatura: 

Neurert Ernst – Navrhování staveb, české vydání, 2008 

Internetové odkazy: 

 www.brno.cz – územní plán města Brna 

www.optigreen.cz – zelené střechy 

http://www.5m.cz/ - hliníkové konstrukce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Seznam použitých skratek a symbolů 

FSI – Fakulta soudního unženýrství 

FAVU – Fakulta výtvarních umění 

AN – Akademické náměstí 

VUT Brno – Vysoké učení technické Brno 

ŽB – železobeton 

Kce – Konstrukce 

Tl. – tloušťka 

RŠ- rozvinutá šířka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



Vlastní text práce průvodní a technická zpráva 

Průvodní zpráva 

Vymezení a účel stavby 

 

Stavební program „Fakulta výtvarných umění“ zahrnuje výstavbu 3 objektů. Ty jsou spojeny v jeden 

komplex budov. Výstavba musí být dle zadání etapizovaná.  

V první etapě bude projektována Fakulta soudního inženýrství, společné prostory, knihovna, jídelna, 

podzemní garáže (všechna parkovací stání).  

Budova fakulty výtvarných umění jsou navrhovány ateliéry různých účelů, studovny, prostory 

děkanátu, kabinety pedagogů, umělecké - specializované dílny,  

depozitář, společenské prostory, prostory pro reprografii a výstavní prostory. Podzemní parkování o 

kapacitě 700 parkovacích míst z toho 275 míst bude vyhrazeno  

pro potřeby  VUT Brno, ostatní místa bude zajišťovat Magistrát města Brna. 

 

Urbanistické řešení 

 

Stavební pozemek se nachází na hranici městské části Brno- Střed a Brno-Žabovřesky. Území je 

vymezeno ulicemi Veveří, Bulínova, Akademická, Šumavská a Hrnčířská.   

Objekt je tvořen třemi budovami. Dlouhou 5 patrovou podélnou budovou týhnoucí se podél ulice 

Veveří. A dvěma nižsími jednopodlažními budovami směrem k ulici  

Bulínova. Jednoduchá geometrie celého komplexu vychází z tvaru pozemku a kopíruje jej a plně 

využívá ze vsšch stran.  Mezi dvěma nízkými budovami je vyvořen  

předprostor s navrhovanou zelení a vodním prvkem.  Podélná budova kolem ulice Veveří má sloužit 

jako odclonění od rušné komunikace a má za účel vytvřet hlukovou  

bariéru. Hlavní vjezd na pozemek a do komplexu se nachází ze severní strany území - a to z ulice 

Šumavská. Kolem celého objektu je zpevněná komunikace, která je  

navrhována jako obsužná komunikace a komunikace pro hasiče a zásobováni objektu. Ze severní 

strany objektu jsou umístěna i pohotovostní stání a vjezd i výjezd  

z podzemních garáží. Hlavní vstup do komplexu se situován z klidné ulice Bulínova. 

 

Archtektonické řešení 

 

Koncepce je řešena jako uzavřený prostor s „nádvořím“. Které má navozovat klid pohodu a sloužit 

pro odpočinek studentů. Koncept má za úkol odclonit rušnou ulici  

Veveří a Šumavskou a otevřít se směrem do ulice Bulínova.  Cílem bylo vytvořit příjemný prostor 

spříjemným předprostorem a s pochozími střechami jednopodlažních budov, 

které mají  za cíl zajišťovat taktéž dostatečné soukromí. Je zde i jistá návaznost a otevřenost směrem 

k Právnické fakultě, která se nachází na ulici Akademická. 

 

Dispoziční řešení 

 

Hlavním vstupem z ulice Bulínova se dostaneme do vstupní haly, která je zároveň odpočinkovým 

prostorem a slouží také k vystavování velkoplošných umělěckých objektů.   

Každá z budov disponuje svým vlastním hlavním vchodem z ulice Bulínova. Obě fakulty jsou navrženy 



v pětipodlažní podélné budově. Společné prostory jsou navrženy  

v nízkých jednopodlažních objektech orientovaných směrem do ulice Bulínova.Celá struktura je 

propojena prostory chodeb. , vždy na konci objektu se nachází na konci  

chodby evakuační prostory. Objekt je navržen jako dispoziční torjtrakt, což umožnuje výhodné 

uspořádání výukových prostor podél obvodových zdí budovy., což zajišťuje 

velké množství přirozeného světla, to je nezbytné zejména pro některou práci v ateliérech a 

seminárních místnostech Fakulty výtvarných umění.  Fakulta soudního inženýrství 

odděluje výukové prostory pro studenty od zázemí učitelů po jednotlivých patrech. A striktně tak 

odděluje tyto prostory. Avšak Fakulta výtvarných umění využívá přirozeného  

způsobu propojení a provázání učeben s prostory vyučujících,  ti jsou tak v nepřetržitém kontaktu. Ve 

spodní části Fakulty výtvarných umění jsou situovány specializované dílny  

(ty mají zajištěný vstup z terénu), depozitář uměleckých děl a výstavní prostory. V 2NP se nachází 

prostory děkanátu,  velká zasedací místnost a archivy. V 3NP - 5 NP jsou  

situovány velké seminární místnosti a ateliéry, mají zde kabinety vedoucí ústavů, profesoři, docenti a 

odborní asistenti. Uprostřed budovy v 4 - 5 NP se nachází velké poslucháry. 

Každé patro je vybaveno potřebnými evakuačními prostory, hygienickým zázemím, odpočinkovými 

prostory a kuchyňkou. 

 

Konstrukční řešení 

 

Nosná konstrukce budovy je navržena jako železobetonová, využívající půdorysného rastru sloupů 

6x6 m.  Stropy jsou tvořeny železobetonovými deskami o tloušťce 250 mm. 

Půdorysné rozměry nosných sloupů jsou 400 x 400 mm.  Výška 1 NP je 4,2 m, výška dalších pater je 

2,9 m. To odpovídá dispozičnímu řešení, jelikož 1 NP jsou navrženy  

výstavní prostory a společenské prostory a v následujíchích patrech jsou navrženy výukové prostory a 

technické zázemí. Vzduchotechnika bude zavěšená na stropní konstrukci  

a bude přiznaná v interiéru stavby.  

 

Materiálové řešení 

 

Fasádní konstrukce je navržená jako dvojitá fasáda. Jedná se o ŽB konstrukci s předsazeným, bílým 

lehkým hliníkovým pláštěm. To dodává celému komplexu zajímavý, jedinečný  

a lehký a vzdušný vzhled. Tyto fasádní prvky jsou zároveň i řešením podloubí vedoucího kolem 

jednopodlažních budov směrem do ulice Bulínova. Hliníkový plášť je nesen  

závěsným roštem. Tento plášť tvoří několik opakujících se sedmentů, které se nepravidelně střídají na 

plášti celé stavby. 
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Abstrakt 
Cílem diplomové práce je řešení novostavby Fakulty výtvarných umění v Brně. Řešené území 
se nachází na rozhraní městských částí Brno-Střed a Brno-Žabovřesky. Parcelu vymezují 
ulice Veveří, Bulínova, Akademická, Hrnčířská a Šumavská. Návrh zahrnuje dvě vysoké 
školy - Fakultu výtvarných umění a Fakultu soudního inženýrství. Návrh vychází z nového 
územního plánu města Brna a zohledňuje i návrh nového tramvajového podzemního diametru. 
Komplex budov je navržen jako celek. Budovy těchto škol mají některé společné prostory, 
jako je například knihovna, šatna, jídelna, aula, technické zázemí. Návrh vychází z programu 
soutěže na Akademické náměstí v Brně. 
Parkování je řešeno jako podzemní garáže. Mimo parkovací místa pro obě fakulty je nutno 
počítat i s parkovacími místy pro Magistrát města Brna, jež budou náhradou za dosavadní 
parkovací plochy nacházející aktuálně na řešené parcele. Navrhované řešení umožňuje 
etapovitost výstavby, kdy v první etapě bude budována Fakulta soudního inženýrství, 
společné prostory, všechna parkovací místa a v etapě druhé bude budována Fakulta 
výtvarných umění.  
  
Klíčová slova 
Novostavba, Podzemní parkování, Fakulta výtvarných umění, Fakulta soudního inženýrství  
  

  

  

Abstract 
The aim of the thesis is solving the new building of the Faculty of Fine Arts in Brno. The 
studied area is located on the borders of the city of Brno-Center and Brno-Žabovřesky. Define 
the plot street Veveří, Bulínova, Academická, Hrnčířská and Šumavská. Žabovřesky. Define 
the plot street Veveří, Bulínová, Academic, Pottery and Šumavská. The proposal involves two 
universities - the Faculty of Arts and Faculty of Forensic Engineering. The proposal builds on 
a new urban plan for the city of Brno, and also reflects the design of the new underground 
tram Diameter. The building complex is designed as a whole. The buildings of these schools 
have certain common facilities, such as a library, cloakroom, dining room, hall, utility room. 
The proposal builds on the competition program at the Academic square in Brno. Parking is 
solved as an underground garage. Outside parking spaces for both faculties be reckoned with 
parking spaces for the City, and to be a substitute for the parking areas located on the 
currently designed plot. The proposed solution allows to stage construction, where the first 
stage will be built Faculty of Forensic Engineering, common areas, all the parking spaces and 
the second stage will be built Faculty of Fine Arts.  
  
Keywords 
New building, Underground parking, Faculty of Arts, Faculty of Forensic Engineering  
… 
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Anotace práce Cílem diplomové práce je řešení novostavby Fakulty výtvarných umění v 
Brně. Řešené území se nachází na rozhraní městských částí Brno-Střed a 
Brno-Žabovřesky. Parcelu vymezují ulice Veveří, Bulínova, Akademická, 
Hrnčířská a Šumavská. Návrh zahrnuje dvě vysoké školy - Fakultu 
výtvarných umění a Fakultu soudního inženýrství. Návrh vychází z nového 
územního plánu města Brna a zohledňuje i návrh nového tramvajového 
podzemního diametru. Komplex budov je navržen jako celek. Budovy 
těchto škol mají některé společné prostory, jako je například knihovna, 
šatna, jídelna, aula, technické zázemí. Návrh vychází z programu soutěže na 
Akademické náměstí v Brně. 
Parkování je řešeno jako podzemní garáže. Mimo parkovací místa pro obě 
fakulty je nutno počítat i s parkovacími místy pro Magistrát města Brna, jež 
budou náhradou za dosavadní parkovací plochy nacházející aktuálně na 
řešené parcele. Navrhované řešení umožňuje etapovitost výstavby, kdy v 
první etapě bude budována Fakulta soudního inženýrství, společné prostory, 

Propojený obrázek nelze zobrazit. Příslušný soubor byl pravděpodobně přesunut, přejmenován nebo odstraněn. Ověřte, zda 
propojení odkazuje na správný soubor a umístění.



všechna parkovací místa a v etapě druhé bude budována Fakulta výtvarných 
umění. 

Anotace práce v 
anglickém 
jazyce 

The aim of the thesis is solving the new building of the Faculty of Fine Arts 
in Brno. The studied area is located on the borders of the city of Brno-
Center and Brno-Žabovřesky. Define the plot street Veveří, Bulínova, 
Academická, Hrnčířská and Šumavská. Žabovřesky. Define the plot street 
Veveří, Bulínová, Academic, Pottery and Šumavská. The proposal involves 
two universities - the Faculty of Arts and Faculty of Forensic Engineering. 
The proposal builds on a new urban plan for the city of Brno, and also 
reflects the design of the new underground tram Diameter. The building 
complex is designed as a whole. The buildings of these schools have certain 
common facilities, such as a library, cloakroom, dining room, hall, utility 
room. The proposal builds on the competition program at the Academic 
square in Brno. Parking is solved as an underground garage. Outside 
parking spaces for both faculties be reckoned with parking spaces for the 
City, and to be a substitute for the parking areas located on the currently 
designed plot. The proposed solution allows to stage construction, where the 
first stage will be built Faculty of Forensic Engineering, common areas, all 
the parking spaces and the second stage will be built Faculty of Fine Arts. 

Klíčová slova Novostavba, Podzemní parkování, Fakulta výtvarných umění, Fakulta 
soudního inženýrství 
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Podklady a literatura 

Stavební program, který je přílohou tohoto zadání 
Výškopis a polohopis místa stavby 
Neufert Ernst: „Navrhování staveb“,Consultinvest Praha 2000 
Související vyhlášky, technické normy a hygienické předpisy  
  

Zásady pro vypracování 

Výkresová část bude zpracována s využitím CAD, textová část a případné tabulkové přílohy 
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. Při zpracování diplomového 
projektu je nezbytné řídit se směrnicí děkana č. 19/2011 vč. přílohy č.1: Úprava odevzdání a 
zveřejňování vysokoškolských kvalifikačních prací (VŠKP) na FAST VUT. 
 
Předepsané přílohy: 
A. DOKLADOVÁ ČÁST: 
B. ARCHITEKTONICKÁ STUDIE: 
- textová část A4 v předepsané podobě 
- architektonická studie v úměrném měřítku  
- řez fasádou od atiky až po základy v úměrném měřítku  
- architektonický detail v úměrném měřítku 
- úplný projekt ve formátu A3 
- presentační plakát 700/1000mm na výšku 
C. MODEL v úměrném měřítku  
CD s dokumentací celého projektu  
  

Struktura bakalářské/diplomové práce 

VŠKP vypracujte a rozčleňte podle dále uvedené struktury: 
1. Textová část VŠKP zpracovaná podle Směrnice rektora "Úprava, odevzdávání, zveřejňování a uchovávání 

vysokoškolských kvalifikačních prací" a Směrnice děkana "Úprava, odevzdávání, zveřejňování a 
uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací na FAST VUT" (povinná součást VŠKP). 

2. Přílohy textové části VŠKP zpracované podle Směrnice rektora "Úprava, odevzdávání, zveřejňování a 
uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací" a Směrnice děkana "Úprava, odevzdávání, zveřejňování 
a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací na FAST VUT" (nepovinná součást VŠKP v případě, 
že přílohy nejsou součástí textové části VŠKP, ale textovou část doplňují). 

.............................................      

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

 


