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ABSTRAKT  

Budova galerie se nachází hned vedle historického centra Brna, na místě, spadající 

do tzv. brněnské „Ringstrasse“. Parcela sousedí s Palácem Morava a s Magistrátem 

města Brna. Tato lokalita je po vídeňském vzoru zasvěcována stavbám s kulturním 

významem. V nejbližším sousedství najdeme jak Mahenovo divadlo, tak i o kus dál 

Janáčkovo divadlo. Tudíž vybudovat zde adekvátní Galerii moderního umění 

zapadá do koncepce tohoto urbanistického celku. Řešené území svým 

charakterem chce vytvořit přechod mezi zastavěnou částí „Ringstrasse“ a částí 

s parky určenou k rekreaci. Inspirací byl objekt obraného bastionu z období 

barokního opevnění města Brna. Jeden z hlavních těchto prvků se v minulosti 

nacházel právě na tomto území. Navracím do území hmotu, kolem které 

se formovalo současné historické jádro města. Tudíž do tamějších souvislostí 

zapadne. Budova tvoří plynulý přechod zástavby, přes odskákané zelené terasy, 

do ploch parků, typických pro okružní třídy.  

KLÍČOVÁ SLOVA  

Galerie, moderní umění, novostavba, Brno, centrum, architektura, bakalářská 

práce, bastion  

 

 

 

ABSTRACT  

Gallery of modern art is located in the historical center of the Brno city. This part 

is known as "Ringstrasse". Following the Wiena ringstrasse, in Brno, this part is 

a place for important culture buildings. Close to the gallery, we can find several 

culture institutions, such as Mahen´s theatre, Janacek´s theatre, or House 

of culture. So, Gallery of modern art make´s sense in these parts of the city. Main 

goal was to create a step between city part and city parks. The main inspiration, for 

me, was an old fortification object called bastion. It was build during baroco era 

and demolished in the times of Napoleon´s wars. I want to bring back an object 

that formed old city and its surroundings, so its replacement will fit in. It´s 

cascades with green teracces goes down towards the parks, that are next to the 

gallery.  

KEYWORDS  

Gallery, modern art, building, Brno, centrum, architecture, bachelor´s thesis, 

bastion  
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ÚVOD 

Zadáním bylo vytvořit galerii moderního umění v oblasti brněnské "Ringstrasse". 

Snahou bylo vytvořit kulturní centrum, adekvátní pro město Brno s výhledem do 

budoucna. Zároveň respektovat urbanistické souvislosti a zlepšit kvalitu tamějšího 

veřejného prostoru s předpolím galerie. 
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A. Průvodní zpráva 

A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě  

a) Název stavby 
 

BASTION – Galerie moderního umění  
Lokalita: Brno – Koliště 
Parcely číslo: 272/51, 272,56 

b) Místo stavby  

 

Kraj   Jihomoravský 
Město   Brno 
Ulice   Benešova 
Katastrální území Brno - město 
Číslo parcely 272/51, 272,56 
 
c) Předmět dokumentace 

 
Projektová dokumentace pro stavebního povolení 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

 

Příjmení, jméno  Nossek Radim 
Kraj   Jihomoravský 
Město   Brno 
Ulice   Habrova 
Číslo popisné  1 
Pošta   644 00 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

 

a) Zodpovědný projektant 
Příjmení, jméno  Nossek Radim 
Kraj   Jihomoravský 
Město   Brno 
Ulice   Habrova 
Číslo popisné  1 
Pošta   644 00 
 
b) Projektovou dokumentaci vypracoval, texty sestavil 
Příjmení, jméno  Nossek Radim 
Kraj   Jihomoravský 
Město   Brno 
Ulice   Habrova  
Číslo popisné  1 
Pošta   644 00 

A.2 Seznam vstupních podkladů 

 
a) Zaměření objektu 

 

• Budova galerie je řešena jako novostavba 

• Pro situování objektu byla použita katastrální mapa území 
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• Před zahájením stavebních prací bude provedeno vytyčení hranic pozemků, stávajících 
inženýrských objektů geodetickou službou. 

• Na staveništi bude proveden hydrogeologický průzkum  
 
b) Údaje o podkladech pro vytyčení stavby, geodetický referenční polohový a výškový systém 

 
Podklad pro vytyčení stavby – polohopis: 

• Respektovat minimální vzdálenosti od sousedních pozemků a staveb 

• Polohové zaměření pozemku bude provedeno nivelačním přístrojem – lokálně 

• Systém souřadnic uveden dle S-JTSK 
Podklad pro vytyčení stavby – výškopis: 

• Výškový systém místní 

• Čistá podlaha při vstupu do objektu z ulice (zádveří) +/- 0,000. 

• Území je na rovinatém terénu obehnáno opěrným valem do ulice Koliště 

• Výškové zaměření pozemku bylo provedeno nivelačním přístrojem 

• Orientační nadmořská výška je uvedena na výkresu polohové situace (+/- 0,000 = 208,000 
m.n.m Bpv)  
 

c) Údaje o provedených průzkumech, o napojení na dopravu a technickou infrastrukturu 
 

Měření objemové aktivity radonu 

• Pro zjištění aktivity radonu budou provedena kontrolní měření radonového rizika před 
zahájením stavby. Stavba bude splňovat všechna patřičná opatření proti radonovému riziku. 

Stavebně-historický průzkum 

• Nebyl prováděn 
Přístupová a příjezdová komunikace 

• Objekt je napojen na stávající komunikaci na ulici Benešova. Vjezd do podzemních garáží je 
navržen z nájezdu na Koliště mezi valem a budovou magistrátu.  

• Majitel komunikace: Brno – město 

• Správce komunikace: Brno – město  

• Místní komunikace je povrchem zpevněná - asfalt 
elektrická energie 

• Pozemek je napojen k distribuční síti elektřiny VN, která se nachází v dotčeném území. 
Silnoproudé napětí je připojeno ze severní strany  

• Správce veřejného rozvodu: E-on Česká republika, s.r.o. 

• Povolené spotřebiče – viz. Elektroinstalace 
vodovod 

• Pozemek je napojen k vodovodnímu řádu, který se nachází v dotčeném území. Budova 
galerie bude napojena na tento vodovodní řád. 

• Připojovací bod na hranici pozemku – DN 35 

• Správce veřejného rozvodu: Brněnské vodárny a kanalizace 

• Měření spotřeby vody: vodoměrem v samotné budově galerie 
kanalizace 

• Pozemek je napojen ke kanalizaci, která se nachází v dotčeném území. Budova galerie bude 
napojena na tuto kanalizaci. 

 

• Připojovací bod na hranici pozemku, odbočka DN 160 z hlavního kanalizačního řádu 
 

• Budova galerie bude napojena na jednotnou kanalizaci splaškových vod 

• Správce veřejného rozvodu: Brněnské vodárny a kanalizace 
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A.3 Rozsah řešeného území 

 
a) Rozsah řešeného území 

 

• Budova galerie se nachází hned vedle historického centra Brna, na místě, spadající do tzv. 
brněnské „Ringstrasse“. Parcela sousedí s Palácem Morava a s Magistrátem města Brna. 

• Tato lokalita je po vídeňském vzoru zasvěcována stavbám s kulturním významem. 
V nejbližším sousedství najdeme jak Mahenovo divadlo, tak i o kus dál Janáčkovo divadlo. 
Tudíž vybudovat zde adekvátní Galerii moderního umění zapadá do koncepce tohoto 
urbanistického celku. 

• Řešené území svým charakterem chce vytvořit přechod mezi zastavěnou částí „Ringstrasse“ 
a částí s parky určenou k rekreaci.  
 

b) Údaje o ochraně území podle jiných předpisů (památková rezervace, zvláštně chráněné 
území, záplavové území apod. 
 

• Pozemek se nachází v památkové zóně 

• Lokalita se nenachází v záplavovém území oblasti 
 

c) Údaje o odtokových poměrech, ochrana povrchových a spodních vod 
 

• Budova galerie je napojena na jednotnou kanalizaci. 

• Svody a vtoky budou odvádět dešťovou vodu do retenčních nádrží umístěných v prostorách 
mezi jednotlivými objekty, ze kterých se posléze budou zavlažovat rozsáhlé vegetační střechy 
galerie. 

• Svod vody z intenzivní zelené střechy na galerii bude řešen pomocí bodových vtoků, které 
budou přes zadržovací nádrže odváděny do jednotné kanalizace. 

• Objekt nemá vlastní zdroj vody – bude napojen na vodovodní řád. 

• Zneškodňování odpadních vod je v souladu s obecnými předpisy a normami 
 

 
 

d) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 

• Město má zpracovaný územní plán 

• Navržení objekt plní funkci kulturně vzdělávací – doplnění části brněnského rinku  

• Lokalita je v souladu s výstavbou kulturně založeného objektu 
 

e) Údaje o souladu s územním rozhodnutím popř. s regulačním plánem 

• Objekt splňuje podmínky je v souladu s územním plánem 

• Nemění se poměry v zastavěném území 

• Investor prokazatelně informoval sousedy 

• Investor má vyjádření dotčených orgánů státní správy 
 

f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

• Navrženým objektem nedochází ke změně využití územního plánu 
 

g) Údaje o splnění požadavků dotyčných orgánů 

• Všechny dotčené orgány vydaly kladná stanoviska, viz příloha   
 

h) Seznam souvisejících podmínek a investic 

• Investor má vyjádření dotčených orgánů státní správy 

• Bude doplněno po vyjádření dotčených orgánů 
Přístup na pozemek po dobu výstavby 

• Majitel komunikace souhlasí s napojením objektu na přilehlou veřejnou komunikaci na ulici 
Benešova 

• Napojení je původní/stávající se schválenou úpravou plochy  
Likvidace odpadů 

• Objekt bude zapojen do svozového systému Brno - Město   
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Ochrana ovzduší 
Ochrana krajiny, lesního a vodního hospodářství 

• Objekt není žádným výrazným krajinotvorným prvkem 

• Objekt nezasahuje do ochranného pásma lesa 
Zajištění vody a energií po dobu výstavby 

• Jako zdroj vody lze využít stávající přípojky 

• Staveniště bude napojeno na přípojku vody 

• Vodoměr bude osazen v nově osazené vodoměrné šachtě 

• Elektřina se napojí na přípojku 

• Napájecí poměr 3-fáze, 400/230 V 
 

j)  Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí) 
  

• 273/1, 272/2, 636 

A.4 Údaje o stavbě 

 
a)  Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

• Navržený objekt plní funkci kulturně vzdělávací – novostavba galerie moderního umění 

• Nedochází ke změně využití z hlediska územního plánu 
 

b) Účel užívání stavby 

• Řešený objekt plní funkci kulturně vzdělávací 

• Budova galerie je řešena jako maximálně jako 5ti podlažní objekt se 2 podzemními podlažími. 

• Objekt má odstupňovaná podlaží. 
 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

• Novostavba galerie moderního umění – trvalá stavba 
 

d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 

• Objekt není kulturní památkou 

• Pozemek se nachází v památkové zóně 
 

e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

• Projekt respektuje ustanovení stavebního zákona a vyhlášky o obecných požadavcích na 
výstavbu zejména tím, že jsou navrženy hmoty, materiály, konstrukce a výrobky na něž lze 
získat prohlášení o shodě  

• Budova galerie splňuje požadavky na vyhlášku o bezbariérovém užívání staveb v plném 
rozsahu 

• Řešen je bezbariérový vstup, výtah a dimenze komunikací 

• Přístup na vyvýšenou platformu předpolí galerie je bezbariérově zřízen z hlavního směru 
přístupu, a to od města, konkrétně ve směru od Měnínské brány. 
 

f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplívajících z jiných právních 
předpisů 

• Investor má vyjádření dotyčných orgánů státní správy 
 

g) Seznam výjimek a úlevových řešení 

• Stavba nevyžaduje povolení výjimek ani úlevových řešení. 
 

h) Navrhovaná kapacita stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet 
funkčních jednotek a jejich velikost, počet uživatelů/pracovníků apod.) 
 

• Využití objektu: galerie moderního umění – galerie 

• Užitková plocha objektu celkem: 13660 m2 

• Zastavěná plocha objektu: 7026 m2  

• Obestavěný prostor: 68300 m3 
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• Plocha pozemku: 9274 m2 
 
i) Základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, 
celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída náročnosti budov apod.) 

• Objekt nemá vlastní zdroj vody 

• Pozemek bude napojený na veřejný vodovod, ve vodoměrné šachtě na pozemku investora 
bude instalováno měření spotřeby dle požadavků správce 

• Pozemek bude napojen na veřejnou kanalizační soustavu – jednotná kanalizace 

• Pozemek bude napojen na veřejnou síť elektrické energie 

• Objekt galerie bude zapojen do svozného systému městské části Brno – město 
 

 
j) Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy) 
 
Lhůta výstavby 

• Předpokládaná doba výstavby včetně podzemních garáží pro celé území – 3 roky 
 
Časově a věcné vazby – termíny kontrol 

• Hrubá stavba – zahájení 

• Přípojky vodovodu, kanalizace a elektrické energie 

• Hrubá stavba – dokončení 

• Technické zařízení budovy 

• Úpravy povrchů, vnitřní vybavení 

• Dokončovací práce 

• Venkovní fasáda a dokončovací práce 
 
Způsob výstavby 

• Dodavatelskou organizací dle výběrového řízení investora 
 
 
k) Orientační náklady stavby 
 

• Viz. Výkaz výměr a rozpočet 

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická 
zařízení 

Stavební objekty  

• SO-01 – Objekt galerie 

• SO-02 – podzemní garáže 

• SO-03 – přípojka jednotné kanalizace  

• SO-04 – přípojka vodovodu 

• SO-05 – komunikace 

• SO-06 – terénní úpravy 

• Projektová dokumentace je prováděna jako celek v rozsahu a obsahu pro územní rozhodnutí 
stavebního povolení 

 
Technologické provozní soubory: 

• Stavba nemá provozní soubory 
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B.  Souhrnná technická zpráva 

 

a) požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby 

Projektová dokumentace je vypracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o územním 
plánování a stavebním řádu, s platnými prováděcími vyhláškami k tomuto zákonu (zejména s 
vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby). V 
rámci stavebního řízení nebude žádáno o povolení výjimky z obecných technických požadavků na 
výstavbu. 

Dodavatel zajistí vypracování dílenské dokumentace, kterou předloží k odsouhlasení 
generálnímu projaktantovi. 

b) požadavky na zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

V projektu jsou popsány požadavky na navrhované konstrukce a zařízení, vyplývající 
z platných norem, vyhlášek a předpisů. Provedení všech konstrukcí bude dle příslušných 
technologických předpisů za použití předepsaných materiálů, doplňků a detailů. Pro všechny výrobky, 
materiály a konstrukce bude splněn požadavek § 156 zák. č. 183/2006 Sb. v platném znění. Dále 
budou dodrženy všechny související požadavky zákona shora a souvisejících vyhlášek, především 
vyhl. č. 137/1998 Sb. v platném znění, především ve změně dle vyhl. 491/2006 Sb. 

Dodavatel zajistí vypracování plánu BOZP a zajistí jeho dodržování na stavbě prostřednictvím 
ustanoveného koordinátora. 

c) podmínky realizace prací, budou-li prováděny v ochranných nebo bezpečnostních pásmech 
jiných staveb 

Stavba nezasahuje do ochranného pásma jiných staveb nebo zařízení. 

d) zvláštní podmínky a požadavky na organizaci staveniště a provádění prací na něm, 
vyplývající zejména z druhu stavebních prací, vlastností staveniště nebo požadavků stavebníka 
na provádění stavby apod. 

Během výstavby dojde k uzavření nájezdu na ulici Koliště vedoucí kolem magistrátu. Bude 
nutná krátká objížďka směrem na Malinovské náměstí a kolem magistrátu. Je možné, že dojde 
k omezení provozu na ulici Koliště. Dojde ke zavření chodníku na přilehlé straně k řešenému území u 
ulice Koliště. 

e) ochrana životního prostředí při výstavbě. 

Během výstavby budou dodrženy všechny požadavky týkající se ochrany životního prostředí. 

B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad 
navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území 

Budova galerie se nachází hned vedle historického centra Brna, na místě, spadající do tzv. 
brněnské „Ringstrasse“. Parcela sousedí s Palácem Morava a s Magistrátem města Brna. 

Tato lokalita je po vídeňském vzoru zasvěcována stavbám s kulturním významem. 
V nejbližším sousedství najdeme jak Mahenovo divadlo, tak i o kus dál Janáčkovo divadlo. Tudíž 
vybudovat zde adekvátní Galerii moderního umění zapadá do koncepce tohoto urbanistického celku. 

Řešené území svým charakterem chce vytvořit přechod mezi zastavěnou částí „Ringstrasse“ 
a částí s parky určenou k rekreaci. V současné době je parcela neudržovaná a je zarostlá náletovými 
dřevinami.  
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b) údaje o souladu u s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní 
smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem 

Objekt splňuje podmínky je v souladu s územním plánem. Nemění se poměry v zastavěném 
území. Investor prokazatelně informoval sousedy. Investor má vyjádření dotyčných orgánů státní 
správy 

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav 
podmiňujících změnu v užívání stavby 

Město má zpracovaný územní plán. Navržení objekt plní funkci kulturně vzdělávací – doplnění 
části brněnského rinku. Lokalita je v souladu s výstavbou kulturně založeného objektu. 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání 
území 

Nebylo zapotřebí. 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 
stanovisek dotčených orgánů 

Všechny dosud známé podmínky dotčených orgánů jsou do této dokumentace zapracovány. 

f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický 
průzkum, stavebně historický průzkum apod. 

Na základě geologického průzkumu byla v území zjištěna vysoká hladina spodní vody. Během 
výkopových prací bude brán zřetel na případné archeologické nálezy. 

g) ochrana území podle jiných právních předpisů 

 Území není chráněno podle jiných právních předpisů. 

h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

 Území se nenachází v záplavové oblasti. 

i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 
v území 

 Stavba z dopravního hlediska zlepšuje nájezd na ulici Koliště, tím že dojde k odstranění 
stávajícího valu. Odtokové poměry se zlepší díky velké ploše vegetačních střech, jenž budou 
zadržovat srážky a také díky retenci dešťové vody z předprostoru galerie.  

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Zdemolován bude stávající val, který lemuje řešené území. Veškeré náletové dřeviny budou 
pokáceny.   

k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa 

Dočasné ani trvalé zábory ZPF ani PUPFL nejsou vyžadovány. 
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l) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 

Přístupová a příjezdová komunikace 

• Objekt je napojen na stávající komunikaci na ulici Benešova. Vjezd do podzemních garáží je 
navržen z nájezdu na Koliště mezi valem a budovou magistrátu.  

• Majitel komunikace: Brno – město 

• Správce komunikace: Brno – město  

• Místní komunikace je povrchem zpevněná – asfalt 
 
Napojení na technickou infrastrukturu 

• Pozemek bude napojený na veřejný vodovod, ve vodoměrné šachtě na pozemku investora 
bude instalováno měření spotřeby dle požadavků správce 

• Pozemek bude napojen na veřejnou kanalizační soustavu – jednotná kanalizace 

• Pozemek bude napojen na veřejnou síť elektrické energie 

• Objekt galerie bude zapojen do svozného systému městské části Brno – město 
 

Projekt respektuje ustanovení stavebního zákona a vyhlášky o obecných požadavcích na 
výstavbu zejména tím, že jsou navrženy hmoty, materiály, konstrukce a výrobky na něž lze získat 
prohlášení o shodě. Budova galerie splňuje požadavky na vyhlášku o bezbariérovém užívání staveb 
v plném rozsahu. Řešen je bezbariérový vstup, výtah a dimenze komunikací. Přístup na vyvýšenou 
platformu předpolí galerie je bezbariérově zřízen z hlavního směru přístupu, a to od města, konkrétně 
ve směru od Měnínské brány. 

m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Stavba není podmíněna žádnými dalšími investicemi. 
 

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí 

272/51, 272,56 

o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo 

Ochranná ani bezpečnostní pásma nejsou navrhována. 

B.2 Celkový popis stavby 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném 
stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky 
statického posouzení nosných konstrukcí 

 Jedná se o novostavbu galerie moderního umění. 
 

b) účel užívání stavby 

• Řešený objekt plní funkci kulturně vzdělávací 

• Budova galerie je řešena jako maximálně jako 5ti podlažní objekt se 2 podzemními podlažími. 

• Objekt má odstupňovaná podlaží. 
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c) trvalá nebo dočasná stavba 

Trvalá 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby 
a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

Žádné výjimky nejsou vyžadovány. 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 
stanovisek dotčených orgánů 

• Všechny dotčené orgány vydaly kladná stanoviska, viz příloha   

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

 Stavba není chráněna podle jiných právních předpisů. 
 

g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet 
funkčních jednotek a jejich velikosti apod. 

• Využití objektu: galerie moderního umění – galerie 

• Užitková plocha objektu celkem: 13660 m2 

• Zastavěná plocha objektu: 7026 m2  

• Obestavěný prostor: 68300 m3 

• Plocha pozemku: 9274 m2 

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, 
celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov 
apod. 

• Pozemek bude napojený na veřejný vodovod, ve vodoměrné šachtě na pozemku investora 
bude instalováno měření spotřeby dle požadavků správce 

• Pozemek bude napojen na veřejnou kanalizační soustavu – jednotná kanalizace 

• Pozemek bude napojen na veřejnou síť elektrické energie 

• Objekt galerie bude zapojen do svozného systému městské části Brno – město 

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 

Lhůta výstavby 

• Předpokládaná doba výstavby včetně podzemních garáží pro celé území – 3 roky 
 
Časově a věcné vazby – termíny kontrol 

• Hrubá stavba – zahájení 

• Přípojky vodovodu, kanalizace a elektrické energie 

• Hrubá stavba – dokončení 

• Technické zařízení budovy 

• Úpravy povrchů, vnitřní vybavení 

• Dokončovací práce 

• Venkovní fasáda a dokončovací práce 

 

j) orientační náklady stavby 



GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ V BRNĚ 
 KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ BRNO – MĚSTO 

 

Stránka 13 z 18 
 

• Viz. Výkaz výměr a rozpočet 
 

D.  Dokumentace objektů 

D.1 Pozemní (stavební) objekty 

D.1.1 Technická zpráva architektonické řešení 

a) Účel stavby 
 

• Galerie moderního umění – galerie 
 

b) architektura 
 
Bytový dům je v souladu s územní plánovací dokumentací města Brna 

• Tvar objektu  : půdorys kopíruje tvar fortifikačního prvku bastionu z období baroka 

• Fasáda objektu : předsazená provětrávaná fasáda z lícového režného zdiva 

• Tvar zastřešení  : plochá střecha odskákané terasovité vegetační střechy 
 
Funkční řešení 

• podzemní podlaží (2.S)            podzemní parkování pro návštěvníky, vstup do foyer sálu, 
depozitáře 

• podzemní podlaží (1.S) podzemní parkování pro návštěvníky, vstup do foyer sálu, 
depozitáře, 1. úroveň výstavních prostorů, TZB centrála 

• první podlaží (1.NP)   zázemí galerie, zázemí zaměstnanců, administrativa, hlavní 
vstup do galerijního provozu, 2. úroveň výstavních prostorů   

• druhé podlaží (2.NP)   workshop dílny, ateliéry, 3. úroveň výstavních prostorů 

• třetí podlaží (3.NP)  4. úroveň výstavních prostorů 

• čtvrté podlaží (4.NP)  5. úroveň výstavních prostorů, střešní terasa s výhledem na 
centrum, kavárna 

 
Výtvarné řešení 
Inspirací byl objekt obraného bastionu z období barokního opevnění města Brna. Jeden z hlavních 
těchto prvků se v minulosti nacházel právě na tomto území. Navracím do území hmotu, kolem které se 
formovalo současné historické jádro města. Tudíž do tamějších souvislostí zapadne. 
 
Vegetační úprava území 
Je zde navržená izolační vzrostlá zeleň za účelem vytvoření intimního klidného předpolí galerie, jenž 
se stane veřejným místem jak je tomu před Janáčkovým divadlem. 
 
Přístup a užívaní objektů osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
Stavba je řešena v souladu užívání objektu lidmi s omezenou schopností pohybu a orienatce. Dle 
normy je splněna šířka komunikací, rozměry schodiště a venkovních ramp. 
 
c) Kapacita 
 
Kapacita objektu 
Obsazení objektu:              Galerie moderního umění pojme kolem tisíce návštěvníků denně.   
Počet parkovacích míst  Podzemní parkování obsahuje 80 parkovacích míst ve dvou patrech. 
                                                   Jedno patro vyhrazeno pouze pro návštěvníky galerie druhé slouží 

jako odstavné parkoviště na kraji centra, ale samozřejmě i pro galerii. 
                                                   Nově vzniklo 13 venkovních parkovacích míst pro zaměstnance. 
 

Užitková plocha objektu celkem:  13660 m2 
Zastavěná plocha objektu :  7026 m2  
Obestavěný prostor: 68300 m3 
Plocha pozemku: 9274 m2 
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Orientace domu vůči světovým stranám, osvětlení a oslunění 
Severní strana  Výstavní sály, workshop dílny, kanceláře 
Východní strana Výstavní sály 
Jižní strana  Kavárny, vyhlídkové terasy, světlíky 
Západní strana Vstup do objektu 
 

d) Technické a konstrukční řešení 
Celá budova je tvořena z železobetonového kombinovaného systému. Skelet a ztužující 
železobetonové nosné stěny. Budova je dělena po celé své délce hlavní nosnou osou zakončenou 
nosným křížem ve hmotě „bastionu“.  
 
Podzemní garáže jsou navrženy jako železobetonový skeletový systém v kombinaci s nosným 
systémem budovy galerie. 
 
Základy jsou navrženy jako bílá vana odskočená o patro podél již zmíněné hlavní nosné osy. 
Konstrukční systém je nesen zaraženými pilotami. 
 
Galerie se skládá ze tří hmot. Hlavní hmota fortifikačního bastionu. Na ten navazují výstavní terasovité 
„obrané valy“. A v poslední řadě je to hmota pronajímatelného pavilonu, pod kterým se nachází 
multifunkční sál.   
 
Technické zázemí objektu je situováno do 1. podzemního podlaží do jádra celé dispozice (TZB a VZT) 
 
Prostory podzemních garáží budou uměle větrané pomocí VZT. V prostorách podzemních garáží 
budou pod zvýšenou konstrukcí stropu v části pod objektem zavěšeny rozvody přívodu a odvodu 
vzduchu. Vývody vzduchotechniky na terén budou provedeny centrálně k celé galerii na pohledově 
schovanou část střechy.  
 
Všechny výstavní provozy jsou napojeny na rozvody VZT stejně tak jako stravovací provozy, 
administrativní a prostory multifunkčního sálu.  
 
e) Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 
 
Navržené konstrukce a výplně otvorů tvořící tepelnou obálku budovy plně respektují požadavky 
legislativy a doporučení českých norem. 
 
Objekt je zateplen tepelnou izolací splňující potřebné požadavky na prostup tepla všemi konstrukcemi. 
 
f) Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskoekologického a 
hydrogeologického průzkumu 
Pro navržení a dimenzi založení objektu bude nutné provést průzkum podloží a zjistit vlastnosti 
základové zeminy. Na základě těchto průzkumů bude upřesněno založení objektu. 
 
Předpokládá se založení na základovém roštu, který je spřažen s železobetonovými vrtanými 
vetknutými pilotami. Pod nosné stěny jsou navrženy pilotové stěny. Průměr piloty se předpokládá o 
poloměru 460 mm.  
 
Dimenze, rozmístění a materiálové složení základové konstrukce bude upřesněno dle statického 
výpočtu dle zatížení objektu a společných podzemních garáží. Vzhledem k rozsáhlosti objektu jsou 
navrženy dilatační spáry na vícero místech v objektu. 
 
g) Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků 
Objekt nevytváří žádné negativní účinky na své okolí 
 
h) Dopravní řešeni 
Využívá se současné (stávající se schválenými úpravami) napojení na místní komunikaci 
 
Návrh počítá s odstraněním valu a tím zlepší rozhled řidičům při nájezdu na Koliště. 
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I) Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí protiradonová opatření 
Dostatečně popsáno v předchozích kapitolách 
 
j) Dodržení obecných požadavků na výstavbu 
Projektant respektoval vyhlášku o obecný požadavcích na výstavbu 
 

D.1.2 Stavebně konstrukční část 

a) Bourací práce 
Pozemek bude vyčištěn od veškeré zeleně. Veškerý odpad a stavební suť budou odstraněny 
z pozemku. Dojde k demolici stávajícího valu v oblasti řešeného území. 
 
b) Výkopové práce 
Pro navržený objekt bude nutné provést výkopové práce. V rozsahu pro podzemní parkování bude 
vykopána stavební jáma na úroveň základové zeminy dle výkresu. Před započetím výkopových prací 
budou po celém obvodu výkopové jámy zaraženy štětovnice tvořící záporové bednění pro provedení 
samotného výkopu a zamezení průsaku podzemní vody. Štětové stěny budou zaraženy minimálně 1,5 
m pod úroveň základové půdy.  
 
Štětové stěny budou po provedení podzemní stavby vyjmuty. Podzemní konstrukce budou navrženy 
tak, aby odolávali hladině podzemní vody. 
 
Zemní práce budou obsahovat provedení stavební jámy pro základovou desku, která bude vynesena 
na vrtaných pilotách. Dále budu provedeny zemní práce mezi řešenou parcelou a magistrátem pro 
vybudování přípojek na inženýrské sítě.  
 
Před započetím výkopových prací je třeba vytyčit stávající podzemní sítě pro zamezení poškození. 
Dále je potřeba ověřit, zda-li se ve výkopových pracích nenachází archeologické nálezy 
 
Samotné výkopové práce se doporučuje provádět strojně a těsně před betonáží základů je třeba ruční 
začištění až na základovou spáru. Vytěženou zeminu je třeba odvézt na předem určenou skládku, na 
stavbě se nechá pouze zemina, která se zde znovu použije na terénní úpravy a zpětné zásypy. 
Pažení výkopů nutné od 1,20m hloubky. Pod zpevněné plochy a okapové chodníky je nutno provést 
skrývku zeminy 
 
zásypy pod konstrukcí je třeba hutnit po vrstvách o výšce 25-30 cm. 
 
Při větším výskytu spodní vody se doplní výkop o provedení drenážního systému z flexibilních 
umělohmotných trub s filtrační vložkou.  Výkopové práce se zajistí, aby nedošlo k sesuvům a omezení 
práv sousedů 
 
c) Základová konstrukce 
Základy objektu jsou tvořeny železobetonovým roštem podepřeným vrtanými monolitickými pilotami 
spřaženými se základovou deskou. Napojení svislých konstrukcí na vodorovné konstrukce bude 
řešeno průběžnou stříkanou bezešvou bitumenovou modifikovanou stěrkovou hydroizolací nad 
betonovou stěnou. Odskoky jsou tep. izolovány nenasákavým polystyrenem EPS perimetr. 
 
V místě výtahové šachty bude základ lokálně zapuštěn z důvodu vytvoření prostoru pro konstrukci 
výtahu a jeho dojezdových nároků. V tomto místě bude nutné dbát zvýšené pozornosti při provádění 
všech detailů pro zachování požadované voddonepropustnosti.  
 
Před zhotovením základové desky bude proveden podkladní beton tl. 100 mm. Na tuto podkladní 
vrstvu bude zhotovena bitumenová modifikovaná stěrková hydroizolace. Následně bude provedena 
samotná konstrukce základové desky. Deska bude po celém obvodu přesahovat svislé stěny. 
 
d) Podkladní vrstvy 
Podkladní betony jsou navržené z železobetonu c20/25 tl 100 mm. Podkladní vrstva je po celé ploše o 
stejné výšce, v místě snížení konstrukce pro výtahový dojezd je podkladní vrstva lokálně snížena. .Po 
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zhotovení podkladní vrstvy je nutné kropit vodou kvůli zamezení vzniku prasklin z důvodu vysušení. 
Při zhotovení je nutné dbát na správné umístění a ukotvení prostupů dle výkresu. 
 
Základová spára bude chráněna před zvlhnutím a před zhotovením samotné podkladní vrstvy bude  
zhutněna na únosnost 45 MPa. 
 
e) Hydroizolace a radonová izolace 
Před zahájením samotné výstavby spodní stavby bude nutné provést patřičné geologické průzkumy 
na zjištění složení základové půdy a hladiny podzemní vody. Na základě těchto průzkumů budou 
jednotlivé konstrukce a materiály specifikovány a dimenzovány. 
 
Hydroizolační vrstva bude položena na zhotovenou vrstvu podkladního betonu.  
 
Pro tuto hydroizolaci je navržena bitumenová modifikovaná stěrková hydroizolace. 
 
Vždy je nutné požadovat certifikát dané hydroizolace. 
 
Je nutné dbát na kvalitu provedení izolace.  
 
f) Sokl 
Provětrávaná fasáda s obkladem z režného zdiva je dotažená až k pochozí dlažbě okolo galerie. 
 
g) Obvodové zdivo 
Obvodové zdivo objektu je navrženo jako předsazená provětrávaná fasáda z lícového režného zdiva 
KLINKER. Předsazené zdivo je založeno na zakládacích L profilech HALFEN, ty jsou kotveny do 
železobetonové konstrukce. Mezi těmito zakládacími profily je zdivo dodatečně kotveno pomocí 
systémových kotev s kondenzačním kroužkem, které jsou ukládány vždy do ložné spáry. Některé 
styčné spáry budou vynechány z důvodu vytvoření proudění vzduchu ve vzduchové mezeře. Ta je 
navržena 35 mm. 
 
Nosné obvodové zdivo je navrženo z železobetonového monolitu.  
 
 
h) Nosná konstrukce 
Nosná konstrukce objektu tvoří kombinovaný železobetonový skelet se ztužujícími železobetonovými 
stěnami.  
 
 
i) Vnitřní nenosné zdivo (příčky) 
vnitřní výplňové zdivo tvoří Porotherm 14 Profi pro ruční zdění na maltu Porotherm Profi 
 
Napojení příček na hlavní nosné zdivo bude provedeno dle požadavků výrobce. 
 
j) Překlady 
Jsou součástí železobetonového skeletu budovy. Překlady ve zděných konstrukcí budou tvořeny 
systémovými prvky. 
 
k) stropní konstrukce 
Stropní konstrukce je navržena jako železobetonová monolitická deska tl. 250 mm (beton třídy 
C25/30) křížem vyztužená. 
 
Stropní deska je obousměrně vyztužena. Rozmístění a dimenze výztuže jednotlivých desek a 
ztužujícího věnce bude navržena dle statického návrhu.  
 
Konstrukce schodiště bude dilatačně oddělena od ostatních konstrukcí. 
 
l) výtah 
V objektu je navrženo více osobních výtahů včetně dvou nákladních. Jmenovitě to jsou výtah 
z podzemních garáží. Dva hlavní komunikační výtahy v provozech galerie. A dva nákladní výtahy. 
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Jeden sloužící pro přesun exponátů v rámci dvoupatrového depozitáře a druhý pro distribuci 
uměleckých děl po galerii. Výtahy budou lanové s elektrickým pohonem. 
 
Výtahy mají samostatnou nosnou železobetonovou konstrukci, na kterou bude výtah zavěšen. Tato 
konstrukce bude po celé ploše oddilatovaná od ostatních konstrukcí z důvodu zamezení šíření hluku a 
vibrací.  
 
m) Komíny 
Nejsou navrženy. 
 
n) Schodiště 
Objekt obsahuje 7 jednotlivých schodišť. Dvě hlavní schodiště galerie jsou tříramenné v samotném 
centru dispozice. Dále jsou to tříramenné v administrativní části galerie a z podzemních garáží. A 
jednoramenné přímé ve foyer sálu a ve výstavních prostorách galerie. A poslední přímé dvouramenné 
spojující dvě úrovně foyer sálu. 
Všechna schodiště jsou železobetonová. 
 
o) Klempířské práce 
Klempířské prvky: oplechování atiky, lemování krajů střech, oplechování parapetů a oplechování 
ostění provětrávané fasády, jsou navrženy z eloxovaného hliníku tmavě šedé barvy RAL 7022. 
 
p) Tepelná izolace 

Navržený objekt je po obvodu izolován minerální vatou ISOVER UNIROL PROFI tl. 140 mm. Na 
střechách jsou spádové klíny z extrudovaného polystyrenu doplněny o izolační desky na překrytí spár 
z EPS o tl. 80 mm. 

Mezi izolačními rolemi budou kotveny zakládací L profily a trny pro vynášení a kotvení předsazené 
fasády. Kotvy budou podloženy speciálními podložkami THERMOSTOP pro omezení tepelného 
mostu. 
Konstrukce podlah jsou navrženy jako plovoucí kročejová izolace z ISOVER MULTIMAX 30 tl. 80 mm 
s dilatačními páskami po obvodu stěn pro zamezení šíření zvuku konstrukcemi. 
 
r) Omítky a malby 
Vnitřní omítky jsou navrženy vápenné štukové, plstí hlazené, včetně pomocných rohovníků tl. 10 mm. 
Vnitřní omítka bude provedena k hrubé podlaze. Malby provézt na vyschlých plochách. Malba 
provedena před montáží nášlapné podlahy. Velká část stěn v interiéru bude z pohledového betonu. 
 
s) Podkladní vrstvy pod podlahou 
Podkladní vrstvy se provádí až po ukončení omítek, maleb a instalací 
Provádí se protihluková izolace v tloušťce 80 mm, tvrzenými deskami z čedičové nebo skelné vaty, 
která se +/- 5 mm vyrovná na požadovanou výšku. Po obvodu místnosti se osadí pásky kročejové 
izolace tl. 15 mm. Tímto je podlaha připravena pro montáž litého samonivelačního cementového 
potěru tl. 50 mm. 
 
t) Nášlapná vrstva 
Skladba podlahy navazuje na podkladní vrstvu. Nášlapná vrstva se provádí před instalací obložkových 
zárubní. 
 
Ve všech prostorách je jako nášlapná vrstva řešena broušená samonivelační stěrka na betonové 
mazanině. 
 
u) Okna, dveře, parapety a žaluzie 
Venkovní výplně otvorů oken a dveří jsou navrženy jako hliníková s odstínem tmavě šedé barvy RAL 
7022 Pro vstupní dveře a z ulice a předpolí galerie jsou navrženy dvoukřídlé otvíravé dveře 
s výklopným nadsvětlíkem. Dveře do kavárny a do podzemních garáží jsou jednokřídlé s bočním 
fixním světlíkem a jednotným výklopným nadsvětlíkem. Zasklení oken je navrženo z izolačního 
trojskla.  
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ZÁVĚR 

Ačkoliv jsem se přes rozsáhlost projektu nedostal ke větším detailům návrhu, jsem 

spokojen, kam má kontinuální práce dospěla. Myslím si, že objekt zapadá do tak 

citlivé oblasti, jako je brněnský rink. Zároveň si myslím, že se mi podařilo vytvořit 

důstojné variabilní prostory pro kreativní kurátory výstav. Zároveň jsem navrhnul 

hravé komunikační prostory pro návštěvníky tak, aby návštěva galerie byla zážitek 

a ne plahočení se z místnosti do místnosti. 
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