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Abstrakt 

 

Cílem bakalářské práce bylo vytvoření jednotlivých stupňů projektové dokumentace – 

Dokumentace pro stavební povolení a Dokumentace pro provedení stavby na základě studie, 

zpracované v předmětu AG32. Tématem práce je Galerie moderního umění Brno. Umístění 

stavby je situováno na Kraví hoře, Veveří, Brno – město.  

 

Galerie spolu s objekty kavárny a ateliéry jsou osazeny v parku, který navazuje na park Kraví 

hory. V okolí stavby se dále nachází hvězdárna, sportoviště, zahrádkářské kolonie, bazén a 

koupaliště. Stavba je umístěna ve svažitém terénu směrem na jihovýchod.  

 

Architektonické řešení vychází z prolnutí cest, které spojují vrcholy pozemku. Ty ohraničují 

území objektu, na kterém je budova zasazena, galerie doplňuje kavárna. 

Půdorys galerie je nepravidelný šestiúhelník, o rozměrech 41,23 a 27 m. Obě stavby jsou 

hmotově netradičně pojaty. Materiálovým řešením je kombinace betonu, oceli a skla.  Nosný 

systém galerie je po obvodu tvořen železobetonovou zdí se zavěšenou cortenovou fasádou a 

vnitřní nosný systém je skeletový z železobetonových sloupů. Galerie je dvoupodlažní a 

kavárna jednopodlažní. Vstup do galerie je zdůrazněn prosklenou stěnou. Vnitřek galerie je 

tvořen proskleným atriem. Střecha je na obou objektech plochá. Fasádu kavárny tvoří z části 

pohledový beton a z části prosklení. 

  

Klíčová slova 

  

Galerie, moderní, umění, beton, park, kavárna, corten, sklo, kultura, architektura, výstavy, 

osvěta, park 

  

 Abstract 

 

The aim of the thesis was to create the individual degrees of project documentation – 

documentation for building permit and building design documentation on the basis of the 

study, processed in the subject AG32. The theme of the work is the modern art gallery in 

Brno. Location of the building is located at Kraví Hora, Veveří, Brno – the city.   

 

The Gallery, along with cafes and studios are fitted in the Park, which builds on the park 

Kraví hora. In and around buildings located on the Observatory, sports, gardening and 

swimming pool. The building is located on a sloping terrain towards the Southeast.  

 

The architectural solution comes from the blending of the paths that connect the vertices of 

the land. Those around the territory of the object on which the building is locked, the Gallery 

completes the Café. The floor plan of the Gallery is an irregular Hexagon, with dimensions of 

41,23 and 27 m. Both buildings are buildings of unconventionally conceived. Material 

solution is a combination of concrete, steel and glass.  Supporting system of the Gallery is 

along the perimeter formed by reinforced concrete walls with hanging corten facade and 

internal carrier system is the skeleton of reinforced concrete columns. The gallery is a two-

floor deck and the Cafe is one-floor deck. Entry to the Gallery is accentuated by a glass wall. 

The Interior of the Gallery is formed by a glazed Atrium. The roof is flat on both objects. The 

facade of the Cafe is part of the exposed concrete and part of the glazing. 
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ÚVOD 

 

Předmětem řešení bakalářské práce bylo vypracování projektu Galerie moderního umění 

Brno. Na základě studie byla vypracována Dokumentace pro stavební povolení a 

Dokumentace pro provedení stavby. Galerie moderního umění je umístěna spolu s kavárnou a 

ateliéry na Kraví hoře v Brně.  

Technická zpráva je rozdělena na Průvodní a souhrnnou technickou zprávu, která se zabývá 

umístěním stavby, podmínkami, návrhem, zpracováním, architektonickým a urbanistickým 

řešením, konstrukčním a materiálovým řešením.  

Samostatné přílohy tvoří výkresová část projektové dokumentace. 
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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
B. SOUHRNNÁ 



A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

 
A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 
A.1.1 Údaje o stavbě 
 
Název stavby: Galerie moderního umění Brno 
Místo stavby Jihomoravský kraj, katastrální území Veveří, Brno - střed 

Parcelní čísla: 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 
712, 713,714, 715, 726/1, 727/1, 728, 729, 730, 731, 732, 733/1, 733/2, 734 
 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
 
Stavebník: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební 
Adresa: Veveří 331 / 95, 602 00 Brno 
 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
 
Vypracoval: Adam Vrána, 
Fakulta stavební, Ústav architektury 
Veveří 331 / 95, 602 00 Brno 
 

A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 
 
a) vstupní podklady pro projekt 
· V rámci předprojektové přípravy byl proveden vizuální průzkum areálu a objektů, rovněž byla 
pořízena fotodokumentace. 
· Polohopisné a výškopisné zaměření areálu a katarální mapa Brna 
· Dle geologické mapy se na pozemku nachází metabazalt (zelená břidlice). /http://mapy.geology.cz/geocr_25/ 
· Pozemek se nenachází v oblasti chráněného ložiskového území, ani v poddolovaném území 
(dle portal.gov.cz). 
 

A.3 ÚDAJE O ÚZEMÍ 
 
a) rozsah řešeného území 
Pozemek se nachází v katastru obce Brno k. ú. Veveří, na ulici Kraví hora, v zastavěném území. GPS souřadnice 
středu areálu: 
49.2045289N, 16.5864575E  
Pozemek má tvar nepravidelného čtverce o rozměru 237 × 225 m. Vjezd na pozemek je z ulice Kraví hora a 
Rybkova. Na daném místě se v současnosti nachází stávající areál v majetku VUT, sloužící k pronájmu 
soukromým subjektům. V areálu se nachází bývalé vojenské objekty, určené k demolici. Areál sousedí na 
severozápadní straně s účelovou komunikací s veřejným provozem v majetku města Brna, na okolních stranách 
s pozemky zahrádkářské kolonie. 
Celý pozemek se svahuje jihovýchodním směrem.  
 

b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 
Pozemek ani stavba se nenachází v památkové rezervaci, ani památkové zóně.  
Pozemek se nenachází v oblasti chráněného ložiskového území, ani v poddolovaném území (dle portal.gov.cz). 



Stavba nezasahuje do chráněných území z hlediska ochrany ŽP – evropsky významných lokalit, ptačí 
oblasti, přírodní parky, ochranná pásma vodních zdrojů, rezervace UNESCO, chráněná území, chráněné oblasti 
přirozené akumulace vod, soustavy NATURA 2000, přírodních parků, NP, CHKO (dle portal.gov.cz/mapy). 
 

c) údaje o odtokových poměrech 
Dotčená oblast patří do povodí Moravy. Nejblíže místu stavby se nachází řeka Svratka protékající 
Ve vzdálenosti cca 1400 m západně. Dle Povodňové mapy Jihomoravského kraje (Q100) (www.kr-
jihomoravsky.cz) se stavba nenachází na záplavovém území, určeném pro rozliv 
povodňové vody. 
Veškeré dešťové vody jsou nyní likvidovány vsakem na pozemku. Dešťové svody nových objektů 
budou napojeny na stávající síť dešťové kanalizace. 
Navrhovaná stavba nezhorší odtokové poměry. 
 

d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí nebo 
územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas 
Záměr stavby je v souladu s platným uzemním plánem města Brna. 
Ve výše zmíněném Územním plánu jsou dotčené pozemky zahrnuty do plochy navrhovaných parků. 
 

e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní 
rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v 
rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, s povolením stavby a v případě 
stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně 
plánovací dokumentací 
Navrhované objekty jsou v souladu s územním plánem. 
 

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
Stavba vyhovuje na požadavky využití území. Jedná se o novostavby. 
 

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
Všechny požadavky dotčených orgánů byly zapracovány. 
 

h) seznam výjimek a úlevových řešení 
V rámci stavby nejsou požadovány žádné výjimky na požadavky vyhlášek. 
 

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 
Nejsou nutné žádné související a podmiňující investice. 
 

j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí) 
Parcelní čísla: 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 
712, 713,714, 715, 726/1, 727/1, 728, 729, 730, 731, 732, 733/1, 733/2, 734, k. ú. Veveří, Brno - střed 

 

A.4 ÚDAJE O STAVBĚ 
 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 
Nová stavba 
 

b) účel užívání stavby 
Jedná se o novostavby objektů s osvětovou funkcí. 
Účelem stavby je výstavba galerie moderního umění v Brně. V objektu se nachází výstavní plochy, provoz a 
administrativa galerie, technické zázemí a sklady a přednáškové místnosti. Dalšími samostatnými objekty 
s vlastními provozy jsou kavárna a ateliéry. 
 
 



c) trvalá nebo dočasná stavba 
Trvalá stavba. 
 

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 
Pozemek ani stavba se nenachází v památkové rezervaci, ani památkové zóně. 
Pozemek se nenachází v oblasti chráněného ložiskového území, ani v poddolovaném území (dle 
portal.gov.cz). 
Stavba nezasahuje do chráněných území z hlediska ochrany ŽP – evropsky významných lokalit, ptačí 
oblasti, přírodní parky, ochranná pásma vodních zdrojů, rezervace UNESCO, chráněná území, chráněné oblasti 
přirozené akumulace vod, soustavy NATURA 2000, přírodních parků, NP, CHKO (dle portal.gov.cz/mapy). 
 

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
Při návrhu stavebního řešení byly dodrženy základní požadavky na stavby. Celý objekt je řešen jako 
přístupný pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Vstup do objektu je řešen jako bezbariérový, 
splňuje požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 
užívaní staveb. V 1NP jsou také navrženy dvě kabiny 
WC pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Ve 2NP pak jedna kabina. Rozměry vychází z 
požadavků vyhlášky při novostavbě objektu. 
 

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních 
předpisů 
Všechny požadavky dotčených orgánů byly zapracovány již do dokumentace pro stavební povoleni, 
případně změny stavby. 
 

g) seznam výjimek a úlevových řešení 
V rámci stavby objektu nejsou požadovány žádné výjimky na požadavky vyhlášek. 
 

h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet 
funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.) 
Zastavěná plocha 974,1 m²  
Užitná plocha 1 479,9 m² 

Obestavěný prostor 10 130,6 m³ 

Uvažuje se s 5 stále pracujícími zaměstnanci. 
 

i) 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.) 
 
i.1) Potřeba vody 
Není předmětem řešení 
 
Průměrná denní potřeba vody/den 
Není předmětem řešení 
 
i.2) Energetická bilance VZT+CH 
Není předmětem řešení 
 
i.3) Potřeba tepla na vytápění a ohřev TV 
Není předmětem řešení 
 
i.4) Potřeba elektrické energie 
Není předmětem řešení 
 



j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy) 
Stavba nebude členěna na etapy. 
Časová realizace se předpokládá od 02/2015 do 06/2015. 
 

k) orientační náklady stavby 
Náklady na stavbu jsou odhadovány orientačně na 68,8 mil Kč. 
 

A.5 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ 
ZAŘÍZENÍ 
 
Projekt je členěn na jednotlivé provozní soubory: 
SO 01 – Galerie moderního umění 
SO 02 – Kavárna 
SO 03 – Ateliéry 
SO 04 – Ateliéry 
SO 05 – Ateliéry 
 
Předkládaná dokumentace je zpracována pouze pro stavební objekty SO01 a SO02 Galerie a Kavárna. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 
B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
 
a) charakteristika stavebního pozemku 
Stavební pozemek určený pro stavbu se nachází v k. ú. Veveří, město Brno cca 2 km 
severozápadním směrem od centra města, v zastavěném území. Dotčený pozemek je součástí areálu v majetku 
VUT Brno, sloužící k pronájmu soukromým osobám.  
Celý areál má tvar nepravidelného čtverce o rozměru 237 × 225 m. Budova galerie má tvar nepravidelného 
šestiúhelníku o maximálních rozměrech 41,23 x 27 m. na pozemku se dále nachází kavárna a objekty ateliérů. 
Celý okolní pozemek je řešen jako park.  
Pozemek sousedí na severozápadní straně s účelovou komunikací s veřejným provozem v majetku města Brna, 
na ostatních stranách se nachází zahrádkářská kolonie. V nejbližším okolí pozemku se dále nachází Brněnská 
hvězdárna, pak na Kraví hoře, sportoviště, bazén a koupaliště na Kraví hoře a areál FAST VUT. 
Terén pozemku je svažitý k jihovýchodu. Při stavbě galerie bude upraven terén. Na severozápadní straně 
vznikne násyp a na jihovýchodní výkop. Okolí stavby bude řešeno zpevněnou plochou. Jinak průběh terénu 
zůstane zachován. 
 

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 
Byl proveden pouze průzkum stavby in situ a pořízena fotodokumentace. 
 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
Stavba se nenachází v v ochranných a bezpečnostních pásmech. 
Dotčený objekt nezasahuje do ochranných pásem jednotlivých sítí. 
Stavba nezasahuje do chráněných území z hlediska ochrany ŽP – evropsky významných lokalit, ptačí 
oblasti, přírodní parky, ochranná pásma vodních zdrojů, rezervace UNESCO, chráněná území, chráněné oblasti 
přirozené akumulace vod, soustavy NATURA 2000, přírodních parků, NP, CHKO (dle portal.gov.cz/mapy). 
Dle mapových podkladů na portal.gov.cz se stavba nenachází v ochranných pásmech vodních zdrojů 
ani v chráněné oblasti přirozené akumulace vod. 
 

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Dotčená oblast patří do povodí Moravy. Nejblíže místu stavby se nachází řeka Svratka v Brně, Pisárkách a je 
vzdálena cca 1400 m severozápadně. Dle Povodňové mapy Jihomoravského kraje 
(Q100) (www.kr-jihomoravsky.cz) se stavba nenachází na záplavovém území, určeném pro rozliv 
povodňové vody. 
Veškeré dešťové vody jsou nyní likvidovány vsakem na pozemku. Dešťové svody novostavby budou napojeny na 
stávající síť dešťové kanalizace.  
 

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v 
území 
Vzhledem k umístění stavby na pozemku stavebníku a rozsahu prováděných prací bude vliv na okolní 
pozemky i bezprostřední okolí minimální. Bude se jednat pouze o zátěž okolních komunikací při odvozu sutě 
z pozemku a dovozu nových materiálů. 
Navrhovaná stavba nezhorší odtokové poměry, jedná se pouze o rekonstrukci objektu. 
 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Asanovány budou stávající bývalé vojenské objekty, pozemek bude vyčištěn, odstraněny budou základy a 
stávající komunikace a vegetace, která bude překážet při realizaci stavby. Ostatní vegetace zůstane zachována. 
 



g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k 
plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 
Pozemky nejsou zahrnuty do zemědělského půdního fondu. 
Pozemky nejsou zahrnuty k pozemkům určeným k plnění funkce lesa. 
 

h) územně technické podmínky 
Napojení na dopravní infrastrukturu zůstane stávající beze změn, přibude obslužná komunikace ke galerii z ulice 
Kraví hora. Ze severní, východní a jižní části dále přibydou vstupy na pozemek pro pěší. 
V severozápadní části areálu při účelové komunikaci je navrženo 28 parkovacích míst, včetně třech parkovacích 
míst pro hendikepované. 
Areál bude napojen na technickou infrastrukturu: 
· Napojení na rozvod elektřiny je ze stávajícího podzemního vedení VN, které je vedeno 
podél účelové komunikace. 
· Napojení na veřejný vodovod je provedeno na stávající vodovodní řád DN 200, který vede 
v účelové komunikaci. Na ni je napojena přípojka. Přípojka je ukončena vodoměrnou šachtou na pozemku 
stavby v severozápadním směru od objektu. 
· Odvod splaškových vod je napojen na řád splaškové kanalizace směrem k východní části pozemku. 
· Odvod dešťových vod je napojen na řád dešťové kanalizace směrem k východní části pozemku. Součástí 
přípojky je retenční nádrž na zachytávání nadměrné zátěže dešťových vod. 
· Napojení na stávající veřejný plynovod STL DN 200, který vede v účelové komunikaci. Na ni je napojena 
přípojka. Plynoměr je v objektu v technické místnosti. 
 

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
V rámci stavby nejsou žádné podmiňující investice. 
Stavba nebude členěna na etapy. 
Časová realizace se předpokládá od 02/2015 do 06/2015. 
 

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 
 
B.2.1 ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY, ZÁKLADNÍ KAPACITY FUNKČNÍCH JEDNOTEK 
 
Jedná se o novostavbu Galerii moderního umění, kavárnu a ateliéry. 
Účelem stavby je objekt s osvětovou funkcí, kulturní, uměleckou a výstavní. V objektu galerie se nachází výstavní 
prostory, zázemí, přednáškové místnosti a administrativa.  
Činnost, která bude v objektu prováděna, bude zaměřena především na následující aktivity: výstavy uměleckých 
děl, přednášková činnost, happeningy, kulturní akce.  
 
Základní kapacity 
Zastavěná plocha 974,1 m²  
Užitná plocha 1 479,9 m² 

Obestavěný prostor 10 130,6 m³ 

Uvažuje se s 5 stále pracujícími zaměstnanci. 
 

B.2.2 CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 
 
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Urbanistické řešení vychází se směrů komunikací a možností propojení pozemku.  
Stavební pozemek pro stavbu se nachází na Kraví hoře v k. ú. Veveří. Vede k němu účelová komunikace z ulic 
Kraví hora a Rybkova. Na pozemku je pět objektů a pozemek je pojat jako park. V okolí se nachází hvězdárna, 
park, zahrádkářská kolonie, sportoviště, koupaliště s bazénem. 
Terén je svažitý k jihovýchodu. Terénní úpravy jsou navrženy u galerie, ze severozápadní části násyp a zbytek 
okolní stavby jako zpevněná rovná plocha se sklonem od budovy. 
 



 
 

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 
Architektonické řešení vychází z prolnutí cest, které spojují vrcholy pozemku. Ty ohraničují území objektu, na 
kterém je budova zasazena, galerie doplňuje kavárna. 
Půdorys galerie je nepravidelný šestiúhelník, o rozměrech 41,23 a 27 m. Obě stavby jsou hmotově netradičně 
pojaty. Materiálovým řešením je kombinace betonu, oceli a skla.  Nosný systém galerie je po obvodu tvořen 
železobetonovou zdí se zavěšenou cortenovou fasádou a vnitřní nosný systém je skeletový z železobetonových 
sloupů. Galerie je dvoupodlažní a kavárna jednopodlažní. Vstup do galerie je zdůrazněn prosklenou stěnou. 
Vnitřek galerie je tvořen proskleným atriem. Střecha je na obou objektech plochá. Fasádu kavárny tvoří z části 
pohledový beton a z části prosklení.  
 

B.2.3 CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, TECHNOLOGIE VÝROBY 
 
Na vstupní foyer galerie navazují výstavní prostory 1NP a 2NP, hygienické zázemí a výtahy. 1NP výstavních 
prostorů je propojeno se sklady a technickým zázemím. Komunikace mezi 1NP a 2NP je tvořena dvouramenným 
schodištěm a výtahy. Na 2NP navazuje administrativa a přednáškové místnosti s hygienickým zázemím.  
Prostory kavárny tvoří odbytový prostor, hygienické zázemí a sklad. 
 

B.2.4 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 
 
Při návrhu stavebního řešení byly dodrženy základní požadavky na stavby. Celý objekt je řešen jako 
přístupný pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Vstup do objektu je řešen jako bezbariérový, 
splňuje požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 
užívaní staveb. V 1NP jsou také navrženy dvě kabiny 
WC pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Ve 2NP pak jedna kabina. Rozměry vychází z 
požadavků vyhlášky při novostavbě objektu. 
 

B.2.5 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY 
 
Základní požadavek na bezpečnost při užíváni staveb je soustředěn na riziko bezprostředního fyzického 
poškození vznikajícího z různých důvodů pro osoby uvnitř nebo v blízkosti stavby. Tato rizika se v zásadě týkají 
uklouznutí, pádů, nárazů, popálení, zásahu elektrickým proudem, výbuchů, nehod způsobených pohybujícími se 
vozidly. 
Podlahy všech místnosti, včetně schodišť musí mít součinitel smykového tření nejméně 0,6. Bude 
označen první a poslední stupeň. Zábradlí budou osazena ve výškách dle normových hodnot. U 
prosklených fasád bude použito bezpečnostní sklo. 
Veškerá zařízení v budově budou certifikována dle právních předpisů. 
Dále bude zpracován provozní řád objektu dle provozů, kde bude uvedeno např. podmínky provozní 
doby, pohybu osob, přístupu do budov, ostrahu a zabezpečení apod. 
Bude dodržena vyhláška 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby a Nařízeni vlády č. 
361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. 
Požadavky také vyplývají ze zákona 309/2006 Sb. a z něj vycházejících předpisů. Tento zákon je nutné dodržet i 
při prováděni stavby. 
Celkový provoz, technologie, konstrukce, zařízeni a činnosti budou provedeny a vykonávány s ohledem na 
bezpečnost práce zejména v souladu s výše zmíněným zákonem a s vyhl. 591/2006 Sb. a 362/2005 Sb. v 
platném znění a souvisejících předpisů. 
Při provádění veškerých stavebních prací bude dodržena vyhl. 591/2006 Sb. a 362/2005 Sb. 
Vyhláška stanovuje požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení při přípravě a 
provádění stavebních a montážních prací a při pracích s nimi souvisejícími. Vyhláška se vztahuje na 
právnické a fyzické osoby, které provádějí stavební práce a jejich pracovníky. 
Musí být zajištěno zejména, aby: 
· pracovníci měli k výkonu dané práce potřebnou odbornou a zdravotní způsobilost, měli 
příslušné instrukce k činnostem, které mají provádět a byli seznámeni s případnými riziky 



práce na daném pracovišti; 
· k činnosti, kterou mají pracovníci vykonávat, byli vybaveni osobními ochrannými pracovními 
prostředky odpovídajícími ohrožení, jež vyplývá z prováděných prací, popř. rizika pracoviště, 
dále vhodnými pracovními pomůckami a prostředky (nářadí); 
· pracoviště, na kterém se mají práce odbývat, bylo předáno a byly splněny požadavky z hlediska 
jejich zabezpečení; 
· mezi účastníky výstavby (investor, odběratel, jiný zhotovitel) byly dohodnuty předem a 
písemnou formou stvrzeny vzájemné vztahy, závazky, povinnosti a odpovědnost v oblasti 
bezpečnosti práce na předaném pracovišti, případně při souběhu prací více zhotovitelů; 
· pracovníci byli seznámeni o způsobu chovaná a s případným zdrojem nebezpečí na 
pracovištích, kde se stavební práce odbývají za provozu odběratele; 
· řídící pracovníci měli k dispozici bezpečnostní předpisy, jakož i podklady (návody k obsluze, 
technologické a pracovní postupy, apod.), podle nichž jsou řešeny a upřesňovány bezpečné 
postupy práce; 
· k provádění stavebních prací byla včas a v potřebném rozsahu zajištěna technická vybavenost 
nutná k bezpečnému provádění prací dle stanovených technologických postupů. 
· staveniště musí být oploceno do výšky nejméně 1,80 m, vstupy do těchto vymezených území 
musí být uzamykatelné a uzamčené v době, kdy se na stavbě nepracuje, a označeny 
bezpečnostními tabulkami a značkami. 
· na všech pracovištích a přístupových komunikacích, skládkách, apod. musí být udržován po 
celou dobu výstavby bezpečný stav, pořádek a zajištěno dostatečné osvětlení. 
· pohyb pracovníků musí být řešen tak, aby byly dodrženy potřebné šířky a výšky průchozích 
profilů. Minimální šířka přístupové cesty na pracoviště je 0,75 m, v případě oboustranného 
provozu 1,50 m. Podchodné výšky smí být minimálně 2,10 m, výjimečně 1,80 m při 
zabezpečení snížených míst. Pro dopravu vozidel a strojů je dostatečným průjezdným profilem 
takový, který je o 30 cm větší než rozměry dopravního prostředku včetně nákladu. Všechny 
překážky v komunikacích musí byt řádně označeny, pokud jsou vyšší než 10 cm, pak opatřeny 
vhodným přechodem nebo přejezdem. Jakékoliv otvory (je-li kratší rozměr větší než 25 cm) a 
jámy v komunikacích nebo na pracovištích musí být zakryty poklopem nebo ohrazeny. Poklop 
musí mít odpovídající únosnost a nesmí být lehce odstranitelný. Nezakrývají se pouze ty otvory 
(jámy), v nichž se pracuje. Pohybují-li se pracovníci u takových otvorů v bezprostřední blízkosti 
(do 1,5 m), musí být ohrazeny nebo střeženy. Všechny jámy s nebezpečnými látkami se musí 
ohradit i na staveništích v nezastavěném území vždy dvoutyčovým zábradlím minimální výšky 
1,1 m. Tento způsob zabezpečení nelze nahradit vytvořením zábrany. 
 

B.2.6 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ 
 
SO 01 Galerie 
Objekt je založen na základových pasech a dvoustupňových patkách. Základové pasy monolitické z prostého 
betonu C 20/25, částečně uskakované o výškovou úroveň 0,5 m. Tento rozdíl vyřešen z bednících tvárnic 
z lehčeného betonu vyplněného betonem. Důvodem je lepší provádění tepelné izolace ve spodní části stavby. 
Pasy jsou pod vnějším obvodovým zdivem. Šířka pasu je 0,7 m. Sloupy jsou založeny na dvoustupňových 
monolitických betonových patkách z betonu C 20/25.  
Nosný systém je z železobetonového obvodového zdiva tl. 0,3 m, betonu C 20/25. Zatepleno EPS tl. 160 mm. 
Uvnitř dispozice tvoří nosný systém sloupy s rozměry 0,3 x 0,3 m z železobetonu beton c 20/25.  
Schodiště je dvouramenné zakřivené s mezipodestou. Železobetonové stupně uloženy do železobetonové 
schodnice. Zábradlí provedeno z nerez oceli se skleněnou výplní. 
Vodorovné konstrukce jsou tvořeny průvlaky 0,3 x 0,4 m z železobetonu a na nich jsou uloženy stropní 
monolitické desky – spojité vetknuté a křížem vyztužené vše ŽB monolit beton C 20/25.  
Střecha plochá, spádová vrstva vytvořena z lehčeného betonu EKOSTYREN. Tepelná izolace provedena ze 
stříkané PUR pěny. Svrchní hydroizolační vrstva je z asfaltového pásu položeného ve dvou vrstvách. 
Svislé nenosné konstrukce – příčky jsou navrženy většinou pórobetonové nebo sádrokartonové. 
Podlahy ve výstavních a skladovacích prostorách, cementový potěr s epoxidovou stěrkou. V Hygienickém zázemí 
dlažba. V přednáškových místnostech marmoleum a v administrativní části koberec. 
V přednáškových místnostech je navržen snížený SDK akustický podhled. 



Výplně otvorů – okna, jsou navržena jako hliníková s tepelně izolačním trojsklem, viz výpis oken 
Výplně otvorů – dveře, jsou navržena dle provozu, viz výpis dveří 
Obvodový plášť fasády řešen z panelů cortenového plechu, uchycených na UPE profilech.  
Lehký obvodových plášť atria řešen z prosklených panelů v kombinaci s cetris deskami. 
Vstupní stěna řešena prosklením do hliníkového rámu. 
 
SO 02 Kavárna 
Založeno na dvoustupňových betonových monolitických pasech tl. 0,6 m, vrchní stupeň 0,3 m. Sloupy v kavárně 
založeny na dvoustupňových betonových monolitických patkách, spodní stupeň 1,5 m vrchní stupeň 0,9 m. Vše 
beton C 20/25.  
Nosný systém tvořen ŽB monolitickými sloupy 0,3 x 0,3 m a jednou ŽB zdí tl. 0,3 m. Beton C 20/25. sytém 
zateplen tepelnou izolací tl. 160 mm, fasáda tvořena pomocí betonové stěrky, imitující pohledový beton.  
Vodorovné konstrukce tvořeny průvlaky 0,3 x 0,4 m a na nich uložena vetknutá křížem vyztužená deska tl. 0,3 m. 
ŽB, beton C 20/25.  
Střecha plochá, spádová vrstva tvořena lehčeným betonem, tepelná izolace EPS tl. 160 mm, svrchní 
hydroizolační vrstva je z asfaltového pásu položeného ve dvou vrstvách. 
Svislé nenosné konstrukce tvořeny z pórobetonu a SDK. 
Podlahy v odbytovém prostoru jsou z cementového potěru s epoxidovou stěrkou a v hygienickém zázemí dlažba. 
Podhled z SKD je navržen v hygienickém zázemí. 
Výplně otvorů – okna, v kavárně jsou navrženy pevně zasklené výkladce, s hliníkovým rámem a tepelně 
izolačním trojsklem, okno pevně zasklené v hygienickém zázemí a sklopné v předsíni WC – viz výpis prvků. 
Výplně otvorů – dveře, vstupní prosklené, jednokřídlové s nadsvětlíkem, hliníkový rám. Ostatní dveře jsou 
dřevěné plné s madly – viz výpis prvků. 
Fasáda řešena stěrkou imitující pohledový beton. 
 

B.2.7 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 
 
a) technické řešení 
 
Vytápění 
Bude řešeno vzduchotechnikou jako teplovzdušné. Další rozpracování není předmětem řešení. 
 
Vzduchotechnika a chlazení 
Bude zajištěno nucené větrání hygienických zázemí v objektu a přednáškových sálu a části administrativy. 
Prostor pro vzduchotechnikou jednotku je v technické místnosti objektu. Další rozpracování není předmětem 
řešení. 
 
Měření a regulace 
Není předmětem řešení. 
 
Silnoproudá elektrotechnika 
Není předmětem řešení. 
 
Zdravotně-technické instalace 
Vodovod 
Vodoměrná šachta před objektem. Rozvod vody řešen z technické místnosti. Přívod studené a teplé vody řešen 
k zařizovacím předmětům hygienického zázemí. Dále není předmětem řešení. 
Vnitřní splašková kanalizace 
Odvody splaškové kanalizace od zařizovacích předmětů. Dále není předmětem řešení. 
Dešťová kanalizace 
Odvod vody ze střechy je zajištěn střešními vpusti, ústícími do přípojky dešťové kanalizace. Odvod vody ze 
zpevněných ploch kolem objektu zajištěn spádováním od objektu a vsakováním do okolní půdy. Dále není 
předmětem řešení. 
 



Elektronické komunikace 
Není předmětem řešení. 
 

b) výčet technických a technologických zařízení 
Není předmětem řešení. 
 

B.2.8 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 
 
Stavba je dimenzována na 4 únikové východy. Požární bezpečnost zajišťuje EPS, stavba dále bude obsahovat 
sprinklery. Dále není předmětem řešení. 
 

B.2.9 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S ENERGIEMI 
 
a) kritéria tepelně technického hodnocení 
Stavba je navržena s ohledem na tepelně technické hodnocení. Dále není předmětem řešení. 
 

b) energetická náročnost stavby 
Není předmětem řešení. 
 

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií 
Není předmětem řešení. 
 

B.2.10 HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ A 
KOMUNÁLNÍ PROSTŘEDÍ 
 
Větrání prostor v objektu je zajištěno VZT a klimatizační jednotkou. Odvětrání místností hygienického zázemí bude 
nucené podtlakové pomocí ventilátoru a bude vyvedeno potrubím na střechu objektu. Denní osvětlení a proslunění 
je zajištěno navrženými prosklenými plochami výplní otvorů. Umělé osvětlení bude zajištěno systémem dle volby 
projektanta/architekta a dle projektu elektroinstalace. V navrhovaném objektu nebude instalován žádný podstatný 
zdroj vibrací a hluku, který by mohl zhoršit současné hlukové poměry pro okolí. Stavba musí zajišťovat, aby hluk a 
vibrace působící na uživatele byla na úrovni, která neohrožuje zdraví a je vyhovující pro dané prostředí. 
 

B.2.11 OCHRANA STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 
 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Ochrana před pronikáním radonu je řešena pomocí hydroizolace a izolace proti radonu ELASTEK 50 SPECIAL 
MINERAL ve dvou vrstvách. Dále není předmětem řešení. 
 

b) ochrana před bludnými proudy 
Stavba je ohrožena minimálně, nejsou navržena žádná opatření. 
 

c) ochrana před technickou seizmicitou 
V daném území není známa. 
 

d) ochrana před hlukem 
 
Hluk v chráněném venkovním prostoru a chráněném venkovním prostoru stavby 
 
Není předmětem řešení. 
 
B.6.2. Hluk v chráněném vnitřním prostoru staveb 
 
Není předmětem řešení. 



 
 
 

e) protipovodňová opatření 
Dotčená oblast patří do povodí Moravy. Nejblíže místu stavby se nachází řeka Svratka v Brně, Pisárkách a je 
vzdálena cca 1400 m severozápadně. Dle Povodňové mapy Jihomoravského kraje 
(Q100) (www.kr-jihomoravsky.cz) se stavba nenachází na záplavovém území, určeném pro rozliv 
povodňové vody. 
Veškeré dešťové vody jsou nyní likvidovány zásakem na pozemku. Dešťove svody novostavby budou napojeny 
na stávající síť dešťové kanalizace.  
 

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
 
Areál bude napojen na technickou infrastrukturu: 
· Napojení na rozvod elektřiny je ze stávajícího podzemního vedení VN, které je vedeno 
podél účelové komunikace. 
· Napojení na veřejný vodovod je provedeno na stávající vodovodní řád DN 200, který vede 
v účelové komunikaci. Na ni je napojena přípojka. Přípojka je ukončena vodoměrnou šachtou na pozemku 
stavby v severozápadním směru od objektu. 
· Odvod splaškových vod je napojen na řád splaškové kanalizace směrem k východní části pozemku. 
· Odvod dešťových vod je napojen na řád dešťové kanalizace směrem k východní části pozemku. Součástí 
přípojky je retenční nádrž na zachytávání nadměrné zátěže dešťových vod. 
· Napojení na stávající veřejný plynovod STL DN 200, který vede v účelové komunikaci. Na ni je napojena 
přípojka. Plynoměr je v objektu v technické místnosti. 
 

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
 
Napojení na dopravní infrastrukturu zůstane stávající beze změn, přibude obslužná komunikace ke galerii z ulice 
Kraví hora. Ze severní, východní a jižní části dále přibydou vstupy na pozemek pro pěší. 
V severozápadní části areálu při účelové komunikaci je navrženo 28 parkovacích míst, včetně třech parkovacích 
míst pro hendikepované. 
 

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 
 
A) TERÉNNÍ ÚPRAVY 
 
V severozápadní části objektu bude vytvořen násyp z vytěžené zeminy budoucí stavby. 
 

B) POUŽITÉ VEGETAČNÍ PRVKY 
 
Pozemek bude řešen jako park, většina stávající vegetace bude zachována, odstraněny budou pouze stromy, 
které brání výstavbě. 
 

C) BIOTECHNICKÁ OPATŘENÍ 
 
Nejsou navrhována žádná biotechnická opatření. 
 

 
 
 



B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 
 
A) VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - OVZDUŠÍ, HLUK, VODA, ODPADY A PŮDA 
Ovzduší (atmosféra) 
 
Stavba svým provozem nijak neovlivní okolní prostředí stavby. Dále není předmětem řešení.  
 
 

Voda (hydrosféra) 
Dle mapových podkladů na portal.gov.cz se stavba nenachází v ochranných pásmech vodních zdrojů 
ani v chráněné oblasti přirozené akumulace vod. Nehrozí tedy jejich narušení. 
Při provádění stavby je nutné zamezit plýtvaní vodou a vypouštěni špinavých vod do kanalizace. 
 

Odpady 
Při provádění stavby bude odpad tříděn a zlikvidován podle druhu, tj. odevzdán k recyklaci nebo na 
skládku. Případné nebezpečné odpady musí likvidovat osoba oprávněná k likvidaci. 
Odpad, který vznikne při užívaní stavby, bude odvážen v rámci svozu komunálního odpadu. Pro zvýšení procenta 
recyklace odpadů doporučujeme umístit v blízkosti nádoby na tříděny odpad. 
Bude se jednat především o běžný komunální odpad.  
Zatřídění vzniklých odpadů dle vyhl. 381/2001 Sb.  
 

B) VLIV STAVBY NA PŘÍRODU A KRAJINU (OCHRANA DŘEVIN, OCHRANA 
PAMÁTNÝCH STROMŮ, OCHRANA ROSTLIN A ŽIVOČICHŮ APOD.), ZACHOVÁNÍ 
EKOLOGICKÝCH FUNKCÍ A VAZEB V KRAJINĚ 
 
Na okolní krajinu nebude mít stavba zásadní vliv. 
Pozemky nejsou zahrnuty do zemědělského půdního fondu ani k pozemkům určeným pro plnění 
funkce lesa. 
Rostliny a živočichové nebudou vzhledem k charakteru stavby významně ovlivnění a ohrožení. Nedojde ke 
zvětšení nezpevněných ploch v rámci areálu. 
 

C) VLIV STAVBY NA SOUSTAVU CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ NATURA 2000 
 
Stavba nezasahuje do chráněných území z hlediska ochrany ŽP – soustavy NATURA 2000 (dle 
portal.gov.cz/mapy). 
 

D) NÁVRH ZOHLEDNĚNÍ PODMÍNEK ZE ZÁVĚRU ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ NEBO 
STANOVISKA EIA 
 
Není předmětem řešení.  
 

E) NAVRHOVANÁ OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA, ROZSAH OMEZENÍ A 
PODMÍNKY OCHRANY PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 
 
V rámci stavby nejsou navrhována žádná nová bezpečnostní pásma. 
 

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 
 
Projekt se nedotýká požadavků na ochranu obyvatelstva, tj. plnění úkolů civilní ochrany, zejména varování, 
evakuace, ukrytí a nouzové přežití obyvatelstva a další opatření k zabezpečení ochrany jeho života, zdraví a 
majetku. 



 

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
 
A) POTŘEBY A SPOTŘEBY ROZHODUJÍCÍCH MÉDIÍ A HMOT, JEJICH ZAJIŠTĚNÍ 
 
Není předmětem řešení. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Brně, únor 2015        Vypracoval: Adam Vrána 
 
 



ZÁVĚR 

 

Cílem bylo navrhnout galerii moderního umění. Z toho důvodu jsem volil netradiční 

architektonické řešení, kdy je kladen důraz na moderní přístup ke stavbě. Volba tvaru a 

materiálu je přizpůsobena modernímu umění. Jsou zvoleny tři základní materiály, beton, ocel 

a sklo. Návrh celkově působí jako minimalistický, aby neodpoutával pozornost od 

vystavovaných uměleckých děl. V souladu s tím je řešena i kavárna a ateliéry. Celý komplex 

je zasazen do zeleně nově vytvořeného parku na Kraví hoře.  

Při navrhování a projektování jsem využil možností doposud získaných znalostí 

architektonického navrhování, pozemního stavitelství, norem zákonů a vyhlášek. 
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ŽP  životní prostředí 

NP  národní park 

CHKO  chráněná krajinná oblast 

k.ú.  katastrální území 

p.č.  parcela číslo 

tl.  tloušťka 

s.v.  světlá výška 

int.  interiér 

ext.  Exteriér 

mm  milimetr 

m  metr běžný 

m2  metr čtvereční 

m3  metr krychlový 

km  kilometr 

%  procenta 

Ø  průměr 

SDK  sádrokarton 

1.NP  první nadzemní podlaží 

1.PP  první podzemní podlaží 

in situ  na místě stavby 

ŽB  železobeton 

U  součinitel prostupu tepla 

Ug  součinitel prostupu tepla sklem 

λ  Součinitel tepelné vodivosti 

TiZn  titan-zinek 

el.  elektrické 

SHZ  stabilní hasící zařízení 

EPS  elektronický požární systém 

VZT  vzduchotechnika 

HUP  hlavní uzávěr plynu 

mil. Kč milion Korun českých 
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Anotace práce Cílem bakalářské práce bylo vytvoření jednotlivých stupňů projektové 

dokumentace – Dokumentace pro stavební povolení a Dokumentace pro 

provedení stavby na základě studie, zpracované v předmětu AG32. 

Tématem práce je Galerie moderního umění Brno. Umístění stavby je 

situováno na Kraví hoře, Veveří, Brno – město.  

Galerie spolu s objekty kavárny a ateliéry jsou osazeny v parku, který 

navazuje na park Kraví hory. V okolí stavby se dále nachází hvězdárna, 

sportoviště, zahrádkářské kolonie, bazén a koupaliště. Stavba je umístěna 

ve svažitém terénu směrem na jihovýchod.  

Architektonické řešení vychází z prolnutí cest, které spojují vrcholy 

pozemku. Ty ohraničují území objektu, na kterém je budova zasazena, 

galerie doplňuje kavárna. 

Půdorys galerie je nepravidelný šestiúhelník, o rozměrech 41,23 a 27 m. 

Obě stavby jsou hmotově netradičně pojaty. Materiálovým řešením je 

kombinace betonu, oceli a skla.  Nosný systém galerie je po obvodu tvořen 



železobetonovou zdí se zavěšenou cortenovou fasádou a vnitřní nosný 

systém je skeletový z železobetonových sloupů. Galerie je dvoupodlažní a 

kavárna jednopodlažní. Vstup do galerie je zdůrazněn prosklenou stěnou. 

Vnitřek galerie je tvořen proskleným atriem. Střecha je na obou objektech 

plochá. Fasádu kavárny tvoří z části pohledový beton a z části prosklení. 

 

Anotace práce 

v anglickém 

jazyce 

The aim of the thesis was to create the individual degrees of project 

documentation – documentation for building permit and building design 

documentation on the basis of the study, processed in the subject AG32. 

The theme of the work is the modern art gallery in Brno. Location of the 

building is located at Kraví Hora, Veveří, Brno – the city.   

 

The Gallery, along with cafes and studios are fitted in the Park, which 

builds on the park Kraví hora. In and around buildings located on the 

Observatory, sports, gardening and swimming pool. The building is located 

on a sloping terrain towards the Southeast.  

 

The architectural solution comes from the blending of the paths that 

connect the vertices of the land. Those around the territory of the object on 

which the building is locked, the Gallery completes the Café. The floor 

plan of the Gallery is an irregular Hexagon, with dimensions of 41,23 and 

27 m. Both buildings are buildings of unconventionally conceived. 

Material solution is a combination of concrete, steel and glass.  Supporting 

system of the Gallery is along the perimeter formed by reinforced concrete 

walls with hanging corten facade and internal carrier system is the skeleton 

of reinforced concrete columns. The gallery is a two-floor deck and the 

Cafe is one-floor deck. Entry to the Gallery is accentuated by a glass wall. 

The Interior of the Gallery is formed by a glazed Atrium. The roof is flat on 

both objects. The facade of the Cafe is part of the exposed concrete and 

part of the glazing. 

 

Klíčová slova Galerie, moderní, umění, beton, park, kavárna, corten, sklo, kultura, 

architektura, výstavy, osvěta, park 

 

Klíčová slova v 

anglickém 

jazyce 

Gallery of modern art, concrete, park, cafe, corten, glass, culture, 

architecture, exhibition, education, park 
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