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Abstrakt 
 
Následující bakalářská práce je zpracována na základě studie vytvořené v předmětu 

AG32. Tuto studii upravuje a rozvádí do stupně Dokumentace pro stavební povolení a 
Dokumentace pro provádění stavby. Tématem je Umělecká škola, která je situována 
v Brně na Kraví hoře, Veveří. 

 
Řešený pozemek se nachází na svahu kopce orientovaném na severovýchod 

s výhledem na město, což výrazně ovlivnilo návrh budovy. V blízkosti se nachází rozlehlý 
park, Hvězdárna a planetárium Brno, plavecký bazén a další plochy sportovišť i 
zahrádkářské kolonie, pod svahem stojí areál Fakulty stavební, VUT. 

 
Mým hlavním cílem bylo navrhnout uměleckou školu, která bude využívána obyvateli 

všech věkových skupin z Brna a okolí, převážně ale dětmi, studenty a mladými lidmi. 
Budova respektuje kontext dané lokality, svou formou i vzhledem reaguje na svažitý 
charakter terénu, je monumentální z pohledu z města, nepřevyšuje ale stávající zástavbu a 
nenarušuje tak panorama vrcholu Kraví hory. 

 
Můj návrh sestává ze tří vzájemně propojených objektů, jejichž fasády jsou od sebe 

materiálově odlišeny, stejně jako je odlišný jejich provoz, vzhled jednotlivých fasád tedy 
ideově představuje samotný účel každé z budov. 

 
Mezi dvěma hlavními budovami je vytvořen průchod rozšiřující se zespodu nahoru. 

Tento průchod tvoří veřejný prostor, který má účinně propojit nejfrekventovanější vstupy 
na pozemek (od ulice Rybkova směrem ke hvězdárně) a tím urychlit a zpříjemnit lidem 
cestu. Budova se tedy stává součástí parku aniž by jakkoli narušila jeho hlavní 
komunikace. 
 
 
Klí čová slova 
 
Brno, Kraví hora, umělecká škola, architektura, vzdělání, kultura, galerie, železobeton, 
ocelová konstrukce, pohledový beton, skleněná fasáda, svažitý terén, plochá střecha, 
veřejný prostor, park 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Abstract 
 
The following bachelor’s thesis is based on the study created in the subject AG32. The 

thesis further developed this study to the level of Building permit documentation and 
Documentation for execution of the project. The theme of the project is an Art school 
which is situated in Brno, Kraví hora, Veveří. 

 
The place of the design is on the hillside orientated to the north-east with the view all 

over the city, which significantly affected the whole design. Nerby the solved land is a big 
park, the Observatory and Planetarium in Brno, a swimming pool and other sports fields 
and also gardening, below the hill takes place the Faculty of Civil engineering of the Brno 
university of Technology. 

 
My main goal was a design of an art school, which will be used by the residents of all 

age groups from all over Brno and it’s surroundings, but mostly by children, students and 
other young people. The building respects the context of the locality, with it’s form and 
appearance which reacts on the sloping terrain. It is monumental from the city view, but 
doesn’t overtop the existing buildings and doesn’t disturb the panorama of the hill of Kraví 
hora. 

My design consists of three connected objects which facades have different materials 
that ideologicly depend on the purpouse of each building. 

 
Between the two main buildings there is a passage flaring up to the hill. This passage 

serves as a public space and it’s purpouse is to connect the most frequently used entrances 
to the land (from the Rybkova street to the observatory) and it makes the way faster and 
more pleasant for the people crossing the place. Thanks to this fact, the building is the part 
of the park without distorting the main communications of the place. 
 
 
Keywords 
 
Brno, Kraví hora, art school, architecture, education, culture, gallery, reinforced concrete, 
steel construction, exposed concrete, glass facade, sloping terrain, flat roof, public space, 
park 
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Úvod 
 

Tématem bakalářské práce je návrh novostavby Umělecké školy v Brně na Kraví hoře, 
nedaleko Fakulty stavební, na pozemku spadajícím pod VUT, který nyní slouží jako sídlo 
několika firem. 

 
Situování budovy na parcele reaguje na stávající urbanistickou a topografickou 

strukturu této vybrané části města. Návrh respektuje kontext dané lokality a byl navržen s 
ohledem na bezbariérový pohyb imobilních a osob s omezenou schopností pohybu. 

 
Stavba doplňuje veřejnou vybavenost v okolí Kraví hory a Veveří, navazuje svou 

funkcí na okolní zástavbu, která obsahuje především stavby vzdělávacího charakteru a 
stavby s kulturně osvětovou funkcí. Řešený pozemek se nachází cca 2 km severozápadně 
od centra města a je významnou lokalitou co se týče jak veřejných služeb, tak bydlení a 
rekreace. 

 
Objekt neslouží pouze pro potřeby umělecké školy, nachází se zde kavárny, výstavní 

prostor, společenské sály i jiné multifunkční místnosti, které lze využít k různorodým 
akcím spojených s kulturou a vzděláváním. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

BAKALÁ ŘSKÁ PRÁCE 
 
 

UMĚLECKÁ ŠKOLA V BRNĚ 

 

 

 

A – PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

A.1 IDENTIFIKA ČNÍ ÚDAJE  

A.1.1 Údaje o stavbě 

 
Název stavby:   Umělecká Škola v Brně 
 
Účel stavby:   Umělecká škola – objekt pro vzdělávání  
 
Místo stavby - adresa:  Brno – Kraví hora, ul. Kraví hora 
 
Katastrální území:   Veveří 
 
Parcelní čísla pozemků: p. č. 694, 695, 696, 697, 698 a 733/2 ve vlastnictví Statutárního 

města Brna 
p. č. 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 
711, 712, 713, 715, 727/1, 727/2, 727/7, 728, 729, 730, 731, 732, 
733/1 a 734 ve vlastnictví Vysokého učení technického v Brně 

 
Charakter stavby:  Novostavba    
 
Předmět dokumentace:   Řešený pozemek se nachází na svahu kopce Kraví hory 

orientovaném na severováchod s výhledem na město Brno. V 
blízkosti se nachází rozlehlý park, Hvězdárna a planetárium Brno, 
plavecký bazén a další plochy sportovišť i zahrádkářské kolonie, 
pod svahem stojí areál Fakulty stavební, VUT. 
  V současné době se na zadaném území nachází objekty ve 
vlastnictví VUT, které jsou pronajímány. Tuto stavbu navrhuji ve 
svém řešení zbourat a nahradit parkem a objektem Umělecké 
školy. 
  Návrh sestává ze tří vzájemně propojených objektů, jejichž fasády 
jsou od sebe materiálově odlišeny, stejně jako je odlišný jejich 
provoz, vzhled jednotlivých fasád tedy ideově představuje samotný 
účel každé z budov. 
  V severní budově se nachází atrium, výstavní prostory, celý 
objekt je věnován výtvarnému umění. V jižní budově, která slouží 
pro výuku hudební nauky a literárně-dramatický obor se nachází 
hlavní společenský sál, sloužící jak pro studenty, tak pro kulturní 
akce široké veřejnosti. Nachází se zde také kavárna, jejíž funkce je 
nezávislá na funkci umělecké školy. 
  Jižní objekt je schodištěm propojen se třetím objektem, který leží 
na spodních dvou a má odlišnou konstrukci. V tomto objektu se 
nachází taneční sál, ve kterém lze taktéž pořádat kulturní akce, 
součástí je i prostor druhé, menší kavárny-občerstvení. 
  Mezi dvěmi hlavními budovami je vytvořen průchod rozšiřující se 
ze spodu nahoru. Tento průchod tvoří veřejný prostor, který má 
účinně propojit nejfrekventovanější vstupy na pozemek (od ulice 
Rybkova směrem ke hvězdárně) a tím urychlit a zpříjemnit lidem 
cestu. Budova se tedy stává součástí parku aniž by jakkoli narušila 
jeho hlavní komunikace. 
 

 
Údaje o dokumentaci:   Společná dokumentace pro vydání společného územního 

rozhodnutí a stavebního povolení, zpracovaná dle přílohy č. 4 
vyhlášky č. 499 / 2006 Sb. O dokumentaci staveb ve znění 
pozdějších předpisů - novela 62/2013. 



 

A.1.2 Údaje o žadateli / stavebníkovi 

 

Vlastník pozemku:  UMĚLECKÁ ŠKOLA KRAVÍ HORA s.r.o. 
 
Stavebník:   UMĚLECKÁ ŠKOLA KRAVÍ HORA s.r.o.   

Kraví hora 694 
602 00  Brno 
 
 

 
A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace 
 
Projektant: Kamila Vystrčilová    

Spáčilova 3574. Kroměříž 767 01 
 
Zodpovědný projektant: Ing. Karel Čupr, CSc.  
 
 
A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLAD Ů 
 
A.2.1 Výčet výchozích podkladů: 
- platný Územní plán  
- snímek aktuální katastrální mapy 
- požadavky stavebníka 
- odsouhlasená studie stavby 
 
A.2.2 Výčet provedených průzkumů: 
− fotodokumentace místa stavby a okolí 
 
 
A.3 ÚDAJE O ÚZEMÍ  

 
a) rozsah řešeného území; zastavěné / nezastavěné území 

Předložená PD řeší výstavbu nové umělecké školy v území nyní zastavěné nehodnotnou 
jednopodlažní zástavbou s různorodou většinou neodpovídající funkcí.  

 
b1) dosavadní využití  

Pozemky dotčené realizací záměru dle předložené PD jsou uvedeny v odstavci průvodní 
zprávy dotčené pozemky. Jedná se konkrétně o 21 jednopodlažních objektů ve vlastnictví VUT 
pronajímané nejrůznějším společnostem, umělcům nebo sportovním klubům. Využívají se jako 
skladiště, ateliéry, provizorní kanceláře a v jedné budově se nachází malá tělocvična 

 
b2) zastavěnost území 

Pozemek navržený touto dokumentací ke stavbě se nachází v Brně – Veveří. V lokalitě je 
specifická zástavba podlouhlých objektů skládaných po vrstevnicích pod sebe. Nově navržený 
objekt počítá s jejich likvidací a vytvořením parku. 

 
c1) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, 
zvláště chráněné území, záplavové území, poddolované území  

Pozemky dotčené realizací záměru dle předložené PD neleží v památkové rezervaci, 
památkové zóně, zvláště chráněném území, ani v záplavovém a ani v poddolovaném území. 
Realizací záměru nebude žádným způsobem dotčena ochrana kulturního nemovitého dědictví.  

 
 



 

c2) stávající ochranná a bezpečnostní pásma,  
Pozemek není v ochranném pásmu význačných tras inženýrských sítí, komunikací, vodních 

toků ani železnice.  
 

d) údaje o odtokových poměrech, 
Dešťová voda bude odváděna pomocí vsakovacích jímek do podloží.  
 

e) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, 
Stavební dokumentace bude splňovat požadavky zákona č. 183/2006 Sb. O územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a jeho novely č. 350/2012 Sb. S datem účinnosti 
od 1. 1. 2013. 
Budou splněny podmínky regulačního plánu a územního plánu. 
 

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území, (vyhláška 501/2006 o obecných 
požadavcích na využívání území ve znění pozdějších předpisů - novela 431/2012:) 

Předložená projektová dokumentace byla vypracována v souladu s požadavky vyhlášky 
501/2006 – o obecných požadavcích na využívání území - ve znění pozdějších předpisů – novela 
431/2012. 

 
Projektovaný záměr byl srovnán s vyhláškou 501/2006 ve znění pozdějších předpisů: 

Navržený objekt je umístěn v souladu s požadavky vyhlášky, je splněn požadavek na 
využívání dešťových vod i další vyhláškou stanovené požadavky.  

Lze tedy konstatovat, že obecné požadavky na využívání území byly splněny, tzn., není třeba 
žádat o výjimku z uvedených požadovaných parametrů. 

 
g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů, 

Neřeší se. 
 

h) seznam výjimek a úlevových řešení, (z vyhlášky 501/2006 o obecných požadavcích na 
využívání území - ve znění pozdějších předpisů – novela 431/2012) 

Z informací uvedených v A.3 f je zřejmé, že není třeba žádat o žádnou výjimku z požadavků 
kladených vyhláškou 501/2006 ve znění pozdějších předpisů. 

 
i) seznam souvisejících a podmiňujících investic, 

Zpracovateli této dokumentace nejsou známy žádné související stavby, který by mohly 
ovlivňovat, nebo podmiňovat navrhované řešení. 

 
j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby (podle katastru 
nemovitostí). 

Stavební pozemek se nachází na pozemcích ve vlastnictví Statutárního města Brna – parc. č. 
694, 695, 696, 697, 698 a 733/2 a ve vlastnictví Vysokého učení technického v Brně – parc. č. 
699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 715, 727/1, 727/2, 
727/7, 728, 729, 730, 731, 732, 733/1. 
Stavby nacházející se na těchto pozemcích budou odstraněny. 
 

A.4 ÚDAJE O STAVBĚ 
 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby, 
Předložená PD navrhuje novostavbu umělecké školy v Brně, v místě stávající zástavby ve 

vlastnictví VUT. 
 

b) účel užívání stavby, 
Předložená PD navrhuje uměleckou školu. Ta slouží jako multifunkční objekt pro vzdělávání, 

konání kulturních akcí, výstav, v objektu se také navrhován společenský a taneční sál, dále také 



 

kavárna, jejíž provoz nezávisí na provozu školy. Funkce školy je navržena jako volnočasová, tzn. 
dopolední a odpolední pořádání kroužků a kurzů s uměleckým zaměřením. 
 
c) trvalá nebo dočasná stavba, 

Předložená PD navrhuje stavbu trvalou. 
 
d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.), 

Stavba nepodléhá žádným zvláštním předpisům. Nejedná se o kulturní památku ani jinak 
chráněnou budovu. 

 
e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, (vyhláška 268/2009 o technických požadavcích na 
stavby ve znění pozdějších předpisů – novela 20/2012 a vyhláška 398/2009 o obecných 
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb) 

Předložená projektová dokumentace byla vypracována v souladu s požadavky vyhlášky 
268/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů – novela 20/2012 a současně také v souladu 
s požadavky vyhlášky 398/2009.  
 
Projektovaný záměr byl srovnán s vyhláškou 268/2009 ve znění pozdějších předpisů: 

1. Pozemek svými vlastnostmi umožňuje realizaci stavby 
2. Mechanická odolnost a stabilita konstrukcí odpovídá platným předpisům  
3. Požární bezpečnost stavby odpovídá platným předpisům – viz požární zpráva (nebyla 

požadována). 
4. Navržená stavba nemá negativní vliv na zdraví, zdravé životní podmínky a životní prostředí 

- doklad o tom je uveden v souhrnné technické zprávě, případně ve výkresové a textové části 
jednotlivých profesí 

5. Stavba ani její provoz nebudou zdrojem nadměrného hluku, ani stavba není žádným 
stávajícím zdrojem hluku ohrožována - doklad o tom je uveden v souhrnné technické zprávě, 
případně ve výkresové a textové části jednotlivých profesí  

6. Bezpečnost při užívání stavby je dána prováděním pravidelných kontrol a revizí 
instalovaných zařízení. Tyto jsou předepsány buďto tímto projektem, případně platnými právními 
předpisy. 

7. Stavba je navržena s ohledem na úsporu energií a ochrany tepla – doklad o tom je uveden v 
Průkazu energetické náročnosti budovy (nebyl požadován). 

8.K parkování jsou navrženy parkovací a odstavné stání v normovém počtu – viz Příloha č. 
P02 – Bilance počtu parkovacích míst (nebyla požadována). 

9. Stavba bude zásobována pitnou vodou z vodovodního řadu vedeného v ulici Kraví hora, 
splaškové vody budou odváděny do stoky kanalizace vedoucí Kraví hora směrem k ulici Žižkova. 

10. Vliv stavby při výstavbě i provozu na životní prostředí je minimální. 
11. Požadované místnosti jsou prosvětleny a vytápěny. 
12. Stavba je chráněna proti pronikání radonu, vložením hydroizolace do skladby podlahy, 

která splňuje požadavky minimálně na změřené radonové riziko – viz výkresová dokumentace – 
skladby konstrukcí. 

13. Světlá výška místností je navržena dle normy min. 2600 mm  
Lze tedy konstatovat, že obecné technické požadavky na stavby byly splněny, tzn. není třeba 

žádat o výjimku z uvedených požadovaných parametrů. 
 
Projektovaný záměr byl srovnán s vyhláškou 398/2009: 

Objekt je určen k pobytu osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Veškeré zpevněné 
plochy přiléhající k objektu jsou napojeny na veřejnou komunikaci bezbariérově, tedy s výškovými 
rozdíly navazujících ploch do max. 20mm.  
 
f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních 
předpisů 

Neřeší se. 



 

g) seznam výjimek a úlevových řešení, (z vyhlášky 268/2009 – o technických požadavcích na 
stavby - ve znění pozdějších předpisů – novela 20/2012) 

Není třeba žádat o žádnou výjimku z požadavků kladených vyhláškou 501/2006 ve znění 
pozdějších předpisů, ani o žádnou výjimku z požadavků kladených vyhláškou 398/2009. 

 
h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet 
funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.), 

 
OBJEKT UMĚLECKÉ ŠKOLY V BRNĚ 

plocha pozemku:  44 158 m2 
plocha zastavěná:  3 252 m2     
obestavěný prostor: cca 35 650 m3     
užitná plocha:  7 091 m2 
orientační počet uživatelů: 250 osob 
 

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.), 

Neřeší se. 
 

j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy), 
Neřeší se. 
 

k) orientační náklady stavby.   
Přibližné náklady na stavbu (předpoklad 6 000/m3) 213 900 000 Kč.  
  
 

A.5 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ 
ZAŘÍZENÍ 

 
Stavba se sestává ze tří objektů, jeden z nich je podrobně popsán ve výkresové dokumentaci. 

Technická a technologická zařízení se v této fázi projektu více neřeší. 
 
 
 
 
 
 
V Brně dne 1. 2. 2016                                                      
 
       ………………………..…………….....                                                            

       Vypracovala: Kamila Vystrčilová     
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B – SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY  
 

a) charakteristika stavebního pozemku 

Souhrnný popis vlastností stavebního pozemku, včetně vazeb na okolí je podrobně 
popsán v části A-Průvodní zpráva, zejména v oddíle A.3 Údaje o území. 

 
b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 

Výčet výchozích podkladů pro projekt, i výčet provedených průzkumů je uveden 
v části A-Průvodní zpráva, v oddíle A.2 Seznam vstupních podkladů.  

Vzhledem k tomu, že závěry provedených průzkumů nevybočují z běžného rámce 
zjištění, není v tomto bodě uvedeno žádné upozornění, nebo doporučení.  

Výsledky provedených průzkumů jsou v plném rozsahu v předložené dokumentaci 
zohledněny v návrzích materiálového řešení, v návrzích jednotlivých konstrukcí i 
v navrhovaném postupu stavebních prací.  

 
c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Popis stávajících a bezpečnostních pásem je podrobně popsán v části A-Průvodní 
zpráva, zejména v oddíle A.3 Údaje o území, písmeno c1 a c2. 

 
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod 

Popis polohy stavebního záměru vzhledem k záplavovému, poddolovanému, nebo 
jiným způsobem limitující výstavbu omezovaném území je podrobně popsán v části A-
Průvodní zpráva, zejména v oddíle A.3 Údaje o území, písmeno c1. 
 
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 
v území 

Navržená stavba, tzn. všechny stavební objekty řešené předloženou projektovou 
dokumentací nemají negativní vliv na okolní stavby a pozemky, neboť jsou navrženy a 
umístěny polohově pouze na vlastním stavebním pozemku (mimo přípojek k IS, které jsou 
umístěny na pozemcích obce)  

Popis stávajících odtokových poměrů na stavebním pozemku je uveden v části A-
Průvodní zpráva, v oddíle A.3 Údaje o území, písmeno d. Vliv stavby na odtokové poměry 
je minimální, neboť dešťové vody budou odváděny do vsakovacích jímek.  
 
f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Pozemky jsou v současné době využívány pro účely VUT, budovy jsou ve špatném 
stavu a jsou většinou pronajímány jako sklady, či kanceláře a ateliér. Bude muset být 
provedena asanace těchto budov stejně tak jako zpevněných ploch, dřevin, keřů atd. 
 
g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených 
k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 

Pozemek dotčený stavbou dle předložené projektové dokumentace se nachází 
v současně zastavěném území města. Předmětem záměru je výstavba objektu s funkcí 
vzdělávání. Z těchto důvodů není třeba žádat o vynětí pozemku nebo jeho části ze 
Zemědělského půdního fondu. 

 
Pozemek dotčený stavbou dle předložené projektové dokumentace není lesním 

pozemkem, proto není žádný požadavek na zábor pozemku nebo jeho části. 



 

h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu) 

Před pozemkem dotčeným stavbou dle předložené projektové dokumentace se nachází 
potřebná technická a dopravní infrastruktura pro jeho napojení.  
 
i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby a členění na etapy) 
jsou uvedeny v části A - Průvodní zpráva, oddíl A.4 – Údaje o stavbě, písmeno j. 

Zpracovateli předložené projektové dokumentace nejsou známy žádné související 
stavby, které by mohly ovlivňovat, nebo podmiňovat navrhované řešení. 
 
B.2 Celkový popis stavby 
 
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Účel užívání stavby je uveden v části A - Průvodní zpráva, oddíl A.4 – Údaje o stavbě, 
písmeno a,b, , základní navrhované kapacity jsou uvedeny pod písmenem h téhož oddílu 
části A – Průvodní zpráva. 
 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Návrh stavby v předložené dokumentaci respektuje územní regulaci, která je v dané 
lokalitě dána platnou územně plánovací dokumentací, jejíž požadavky jsou uvedeny v části 
A – Průvodní zpráva, oddíl A.3 Údaje o území, písmeno e . 

 
b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešen. 

  Navržený objekt reaguje na topografii okolního prostředí a navazuje na park svým 
usazením do terénu. Tvar objektů reaguje na možnosti průchodu parkem, aby objekty 
zapadly do parku bez narušení jeho hlavních komunikací. Materiály použité na fasádu jsou 
plech, pohledový beton a sklo. Konkrétnější materiálové tvarové a barevné řešení je zřejmé 
z výkresové části dokumentace, především pak z výkresu B-09 a B-10. 

 
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

  Předložená projektová dokumentace řeší výstavbu objektu s funkcí vzdělávací. 
Budovy jsou provozně rozděleny podle funkce výuky. Nachází se zde učebny, ateliéry, 
zkušebny, taneční sál, společenský sál, výstavní prostory, nahrávací studio, kancelář školy 
a kabinety a ostatní místnosti. Vertikální komunikaci zajišťují hlavní dvouramenná 
schodiště, nacházející se v nosných jádrech každé z budov, a menší úniková schodiště. 
Třetí objekt ležící na spodních dvou je spojen pouze jedním hlavním schodištěm s jižní 
budovou. 

  V prostorách školy se nachází také tři provozy zajišťující drobné občerstvení, největší 
z nich, kavárna, je přidružena k foyer u společenského sálu v jižní budově. Do této kavárny 
je také nepřetržitý vstup nezávisle na provozu školy. 

  Zásobování do objektu je řešeno z jihovýchodní části pozemku přímo do skladu pod 
společenským sálem v jižní budově. Z této strany je také vybudována komunikace pro 
vozidla veřejnosti, nachází se zde parkoviště s místy pro handicap. Hlavní pěší komunikace 
vede k budově z ulice Rybkova, z ní jsou řešeny hlavní vstupy do budov. Tyto hlavní 
vstupy se nachází v prostoru mezi budovami a jsou zastřešeny vrchním objektem, 
komunikace zde dále pokračuje po venkovním schodišti a systému ramp na západ ke 
Hvězdárně. Celý tento prostor mezi objekty byl zamýšlen jako veřejný prostor pro 
setkávání a trávení volného času. 



 

  Na střechách obou spodních objektů je řešena vzduchotechnika, technická místnost se 
nachází v 1NP jižní budovy a přímo navazuje na sklad s vjezdem pro zásobování. 

 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Popis bezbariérového užívání stavby je popsán v části A-Průvodní zpráva, v oddíle A.4 
Údaje o stavbě, písmeno e. 

 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Při užívání objektu musí být respektovány veškeré provozní předpisy, nařízení a 
obecné bezpečnostní předpisy k instalovaným spotřebičům a zařízením.  

Stavebník (uživatel) zajistí pravidelnou údržbu veškerých instalovaných zařízení a 
provádění pravidelných revizí u výrobků, u nichž je to výrobcem nebo právními předpisy 
požadováno. 
 
B.2.6 Základní charakteristika objektů 

Stavba řešená předloženou dokumentací sestává = je členěna na níže uvedené Objekty 
a technická a technologická zařízení (rozdělení viz část A-Průvodní zpráva, oddíl A.5 
Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení). 
 
a) stavební řešení 

  Z technického hlediska se u dvou hlavních objektů jedná o skeletovou monolitickou 
železobetonovou konstrukci, stropy jsou řešeny jako křížem armované stropní desky se 
skrytými průvlaky. Zdivo je řešeno jako výplňové, nebo rozdělovací. Tyto objekty mají 2. 
nadzemní podlaží. Střecha těchto objektů je zhotovena jako železobetonová křížem 
armovaná deska se skrytými průvlaky. 

   Třetí objekt ležící na hlavních dvou je z hlediska své odlišné formy řešen jako 
svařená ocelová rámová konstrukce, podlaha je řešena jako lehká ocelobetonová podlaha a 
strop řešen pomocí profilovaných plechů. Tento objekt je jednopodlažní (z hlediska celé 
budovy se jedná o 3NP). 

Rozsah a provedení jednotlivých konstrukcí je zřejmý z výkresové části této 
dokumentace. 
 
b) konstrukční a materiálové řešení 

Hlavní nosnou část dvou hlavních objektů tvoří skeletová monolitická železobetonová 
konstrukce s křížem armovanými stropními desky se skrytými průvlaky. Střecha je 
zhotovena jako železobetonová křížem armovaná deska se skrytými průvlaky. Obvodový 
plášť je u severní budovy tvořen pohledovým betonem, tepelnou izolací a monolitickou 
železobetonovou stěnou, popř. monolitickým železobetonovým skeletem s výplňovým 
zdivem Ytong. U jižní budovy se jedná o stejný konstrukční systém, fasáda je ale dvojitá, 
tvořena plechovými panely COR-TEN, vyrobenými na míru a připevněny ocelovou 
konstrukcí k monolitické železobetonové konstrukci nebo výplňovému zdivu. 

  U 3NP, tedy vrchního objektu, jehož konstrukcí je ocelový rám, je navržena 
předsazená fasáda ze skleněných panelů konkrétněji řešena ve složce C. Ocelová rámová 
konstrukce je tvořena uzavřenými profily, které vznikly svarem dvou profilů IPE 300. Tato 
konstrukce je posazena na monolitický železobetonový skelet / stěny pomocí systému 
elastomerových ložisek 250x400mm, ty jsou v jižním objektu řešeny na posuvném uložení 
a v severním objektu na pevném uložení, kvůli dilataci rozdílných materiálů. Pro návrh 
ocelové konstrukce a elastomerových ložisek bude vypracováno speciální statické 
posouzení. 



 

  Objekt je založen na základových patkách a pásech ze železobetonu. Pod sloupy se 
nachází patky, pod železobetonovými stěnami se a nachází základové železobetonové pasy 
o rozměrech dle zatížení, podrobněji viz výkres B-02. Nad základovými patkami a pasy je 
zhotovena železobetonová deska tl. 150 mm s hydroizolací, ze které vychází 
železobetonové sloupy a železobetonové stěny s tepelnou izolací a hydroizolací, které 
taktéž zabezpečují spodní stavbu proti sesunutí půdy. 

Jednotlivé místnosti jsou rozděleny pomocí příčkových tvárnic Ytong tl. 100 a 150 
mm. U vyzděných příček jsou navrženy ztužující železobetonové věnce. 

  Zastřešení společenského sálu v jižní budově a atria v budově severní zajišťují 
ocelové příhradové vazníky. Pro jejich návrh bude vypracováno speciální statické 
posouzení. 

  Všechna schodiště jsou tvořena železobetonovými monolitickými rameny a 
podestami. 

  V objektu se nachází dva typy podlah – epoxidová a polyuretanová stěrka. Jejich 
umístění je zřejmé z výkresové dokumentace. Musí být dodržena technologie dle výrobce 
uvedeného se skladbách vodorovných konstrukcí. 

  Podhledy jsou navrženy sádrokartonové vynášené ocelovými CD profily na závěsech. 
Sádrokartonová deska bude omítnuta dle výkresové dokumentace. 

  V místnostech sloužících pro účely hudebního oboru a ve společenském sálu jsou 
navrženy na stěnách i podhledu speciální akustické obklady Grenamat připevněné 
kovovými H profily k nosné konstrukci. 
 
Rozsah a provedení jednotlivých konstrukcí je zřejmý z výkresové části této ve složce C. 
 
c) mechanická odolnost a stabilita 

V  tomto stavebním objektu jsou navrženy specifické provedení a zvláštní konstrukce. 
Potřebné mechanické a stabilitní parametry jednotlivých konstrukcí budou ověřeny 
statickým výpočtem autorizovaného projektanta stavebních konstrukcí.  

Stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání 
nemělo za následek: 

- zřícení stavby nebo její části, 
- větší stupeň nepřípustného přetvoření, 
- poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení a instalovaného vybavení v 

důsledku většího přetvoření nosné konstrukce, 
- poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině. 
 
Navržené konstrukce uvedené v projektové dokumentaci vyhoví pro 1. mezní stav 

únosnosti a pro 2. mezní stav přetvoření 
 
Veškeré konstrukce budou ověřeny statickým výpočtem.  

 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

Neřeší se. 
 
B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

Stavba je navržena dle platných předpisů a norem a splňuje následující požadavky: 
zachování nosnosti a stability konstrukce po normově požadovanou dobu, omezení rozvoje 
a šíření ohně a kouře ve stavbě, omezení šíření požáru na sousední stavbu, umožnění 
evakuace osob a zvířat, umožnění bezpečnostního zásahu požární ochrany. 

 



 

Požární bezpečnost stavby bude podrobně popsána a zhodnocena v samostatné části 
dokumentace. 
V této fázi projektu více řešeno pouze předběžně – vytvoření únikových cest, 

dimenzování únikových pruhů dle přibližného počtu osob, rozdělení objektu na požární 
celky. 
 
B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

a) kritéria tepelně technického hodnocení 
Stavba je v souladu s předpisy a normami pro úsporu energií a ochranu tepla. Splňuje 
požadavky normy ČSN 730540-2 a splňuje požadavky §6a zákona 406/2000 Sb. ve 

znění 
pozdějších předpisů a vyhlášky 148/2007 Sb. Skladby obvodových konstrukcí budou 

splňovat 
požadavky norma ČSN 73 0540-2 na požadovaný součinitel prostupu tepla UN. 
V této fázi projektu více neřešeno. 
b) posouzení využití alternativních zdrojů energií. 
V této fázi projektu neřešeno. 

 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí 

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, 
odpadů 

apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.). 
Dokumentace splňuje požadavky stanovené stavebním zákonem a vyhl. o obecných 
technických požadavcích na výstavbu č. 137/1998 Sb. a vyhl. č. 502/2006 Sb. o změně 
vyhlášky o obecných technických požadavcích na výstavbu. 
Dokumentace je v souladu s dotčenými hygienickými předpisy a závaznými normami 

ČSN a požadavky na ochranu zdraví a zdravých životních podmínek dle oddílu 2 výše 
zmíněné vyhlášky č. 137/1998 Sb. a vyhl. č . 502/2006 Sb. 

Dokumentace splňuje příslušné předpisy a požadavky jak pro vnitřní prostředí stavby 
tak i pro vliv stavby na životní prostředí. 

Větrání je ve většině místností navržené jako nucené. 
Stavba je navržena tak, aby nedocházelo k nepřípustným vlivům na okolní stavby. 
 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Jako ochrana proti pronikání radonu z podlaží do vnitřních prostor stavby je navrženo 

použití hydroizolace z asfaltového modifikovaného pásu, který splňuje požadavky 
minimálně na střední radonové riziko.  

 
b) ochrana před bludnými proudy 

Objekt se nenachází v lokalitě, kde by bylo možné očekávat vznik bludných proudů. 
Ochranu před bludnými proudy není třeba navrhovat. 

 
c) ochrana před technickou seizmicitou 

Objekt se nenachází v lokalitě, kde by bylo možné očekávat vznik technické 
seizmicity. Ochranu před technickou seizmicitou není třeba navrhovat. 

 
 



 

d) ochrana před hlukem 
Objekt se nenachází v lokalitě, kde by se vyskytovaly jednotlivé významné zdroje 

hluku, nebo významná hluková zátěž daná součtem jednotlivých zdrojů hluku, a to ať už 
od technických zařízení nebo blízkých dopravních cest. 
 
e) protipovodňová opatření 

Pozemky dotčené realizací záměru dle předložené PD neleží v záplavovém území. 
Upravený terén je v okolí navržené stavby svažován ve spádu od stavby. Okolní pozemky 
a stavby jsou odvodněny tak, že se dešťové vody na ně spadlé přirozeně tečou mimo 
stavební pozemek. Z výše uvedených důvodů není třeba ochranu před povodní (postupně 
stoupající voda i tzv. bleskové povodně z výše položených území) navrhovat. 
 
f) ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.). 

Pozemky dotčené realizací záměru dle předložené PD neleží v poddolovaném území, 
ani v území kde by bylo možné očekávat výskyt metanu. Ochranu proti výše uvedeným 
vlivům není třeba navrhovat.  
 
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu  
 
a) napojovací místa technické infrastruktury 

Objekt je napojen na stávající inženýrské sítě. Jedná se o veřejný vodovod, plynovod, 
rozvody NN, jednotnou kanalizaci a telekomunikační kabely. 

Ze stávajících inženýrských sítí budou provedeny přípojky. Viz výkres B-01. 
 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

V této fázi projektu více neřešeno. 
 

B.4 Dopravní řešení 
 

a) popis dopravního řešení 
Je navržen příjezd pro zásobování od ulice Kraví hora viz výkres B-01. Komunikace 

má šíři 5m. Je zde počítáno s otáčením vozidel v rozšířené části. Z ulice je navržen i vjezd 
osobních vozidel pro veřejnost. Všechny ostatní komunikace na stávajícím pozemku jsou 
nahrazeny parkem se zpevněnými komunikacemi pro pěší. 

 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Pozemek je napojen na ulici Kraví hora v jižní části a je zde počítáno s rozšířením 
obslužné komunikace v rámci umožnění zásobování touto komunikací. 

 
c) doprava v klidu 

Parkování osobních automobilů je navrženo v blízkosti severní budovy u vstupu do 
kavárny a foyer ke společenskému sálu, vyhrazena jsou zde místa pro imobilní. Další 
parkovací stání se nachází na okraji pozemku. Počet míst je minimalizován vzhledem 
k umístění školy uprostřed zeleně. 

 
d) pěší a cyklistické stezky 

Na pozemku je navrženo několik jak spojovacích tak rekreačních komunikací jak pro 
pěší, tak cyklo dopravu. Spojovací cesty jsou navrženy na základě analýzy prostupnosti 
řešeným územím. Rekreační slouží pro volnočasové aktivity okolních obyvatel. 

 



 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 

a) terénní úpravy 
V rámci přípravy výstavby dojde k výkopovým pracím potřebným pro umístění 

objektu. Tato zemina bude poté použita na terénní úpravy v okolí budovy a v rámci parku. 
Konkrétní úpravy parku a výkopové práce nebyly více řešeny. 

 
b) použité vegetační prvky 

Na celém pozemku bude vyseta travní směs. Konkrétní vegetační zastoupení 
navrženého parku nebylo řešeno.  

 
c) biotechnická opatření 

Neřeší se. 
 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
Objekt odpovídá požadavkům na ochranu zdraví a životního prostředí. Emise z 

automobilové 
dopravy (parkoviště) budou ve srovnání se stávajícím dopravou v daném území 

minimální. 
Kvalita ovzduší v okolí posuzované stavby bude nejvíce ovlivněné kvalitou vývojem 
celkového znečištění ovzduší v obci, nikoliv realizací a provozem posuzované stavby. 
Odpady, které se vyskytnou během stavby, budou separovány (vyhláška MŽP 

381/2001 Sb. o 
odpadech) a likvidovány v souladu s povinnostmi původců (zák. č. 185/2001 Sb. o 

odpadech). 
 

B.7 Ochrana obyvatelstva 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva 

Z hlediska ochrany obyvatelstva nejsou žádné požadavky. 
 

B.8 Zásady organizace výstavby 
V této fázi projektu neřešeno. 

 
 
 
 
 
 
V Brně dne 1. 2. 2016    

.......……………..……………………. 
            Vypracovala: Kamila Vystrčilová  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
 

BAKALÁ ŘSKÁ PRÁCE 
 
 

UMĚLECKÁ ŠKOLA V BRNĚ 

 

 

 

C - STAVEBNĚ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 
1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 
Název:                         Umělecká škola v Brně 
Místo:  Kraví Hora, Brno 
Vypracovala: Kamila Vystrčilová   
Zastavěná plocha:  3 252 m²   
Obestavěný prostor:  35 650 m³ 
 

1. 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÍCÍ STAVBU  
Řešený pozemek se nachází na svahu kopce Kraví hory orientovaném na 

severovýchod s výhledem na město Brno. V blízkosti se nachází rozlehlý park, Hvězdárna 
a planetárium Brno, plavecký bazén a další plochy sportovišť i zahrádkářské kolonie, pod 
svahem stojí areál Fakulty stavební, VUT. 

V současné době se na zadaném území nachází objekty ve vlastnictví VUT, které jsou 
pronajímány. Tuto stavbu navrhuji ve svém řešení zbourat a nahradit parkem a objektem 
Umělecké školy. 

Návrh sestává ze tří vzájemně propojených objektů, jejichž fasády jsou od sebe 
materiálově odlišeny, stejně jako je odlišný jejich provoz, vzhled jednotlivých fasád tedy 
ideově představuje samotný účel každé z budov. 

 
1. 2 STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
1. 2. 1 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ A ZEMNÍ PRÁCE 

 
Část objektu se nachází pod úrovní terénu. Přípravné zemní práce zahrnují zbourání 

stávající zástavby, očištění parcely od porostu a sejmutí ornice. Zemní práce budou 
zahrnovat vykopání a postupné svažování stavební jámy. Část vytěžené zeminy bude 
využita jako násyp pod severovýchodní část objektu a zbytek bude použit pro různé 
parkové úpravy. 

 
1. 2. 2 ZÁKLADY A PODKLADNÍ BETONY 

 
Vzhledem k chybějícímu inženýrsko-geologického průzkumu podmínky pro zakládání 

nelze přesně určit. Je tedy počítáno s podmínkami jednoduchými a nenáročnými. 
Objekt bude založen na základových patkách z vyztuženého betonu C 25 umístěných 

pod sloupy. V místech nosných železobetonových stěn jsou železobetonové základové 
pasy, stejně tak jako po celém obvodu nadzemní části objektu pod skleněnou fasádou. 
Základové patky i pasy budou podbetonovány betonovou vrstvou tl. 100 mm. 

 
1. 2. 3 SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 

 
Svislé nosné konstrukce tvoří železobetonový skelet (beton – C 20/25, ocel – 10 505) 

se sloupy čtvercového průřezu o rozměrech 300 x 300 mm, některé sloupy mají zvětšený 
rozměr na 300 x 400 mm z důvodu posazení elastomerových ložisek o rozměrech 250 x 
400. Mezi sloupy je navrženo výplňové zdivo výrobce Ytong. Části budovy, které se 
nachází pod úrovní terénu jsou tvořeny železobetonovými monolitickými stěnami o 
tloušťce 300 mm. Tyto stěny se nachází také v jádrech budov, kde tvoří nosnou konstrukci 



 

schodišť, dále pak u únikových schodišť a v místech, kde je nutná zesílená podpora vrchní 
ocelové konstrukce.  

Ocelová konstrukce je navržena jako rámová se ztužujícími prvky, tvoří celé 3NP 
budovy. Je tvořena ocelovými profily IPE 300, které jsou k sobě svařeny a tím vznikl 
jeden uzavřený profil svařený do rámu. Takovéto řešení konstrukce vrchního objektu bylo 
nutné z hlediska velkých rozpon a přesahujících konzol. Jako výplňový materiál jsou zde 
použity taktéž pórobetonové tvárnice Ytong. 

 Ocelová konstrukce je s monolitickou betonovou spojena systémem elastomerových 
ložisek. Tyto ložiska jsou v jižní budově řešena na posuvném uložení a v severním objektu 
na pevném uložení, kvůli dilataci rozdílných materiálů. Pro návrh ocelové konstrukce a 
elastomerových ložisek bude vypracováno speciání statické posouzení, které nebylo 
předmětem bakalářské práce. 

 
1. 2. 4. VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE 

Hlavní vodorovný systém tvoří příčně vyztužená stropní železobetonová deska 
tloušťky 250mm uložená na železobetonových skrytých průvlacích a železobetonových 
stěnách. U společenského sálu v jižní budově a atria v severní budově vodorovnou nosnou 
konstrukci zajišťují ocelové příhradové vazníky uložené na železobetonových stěnách 
nebo v případě společenského sálu jsou z jedné strany přivařené k ocelové rámové 
konstrukci. Strop a podlaha objektu s ocelovou konstrukcí je řešena pomocí trapézových 
plechů přimontovaných na rámy ocelové konstrukce.  

 
1. 2. 5 KONSTRUKCE STŘECHY 

Konstrukci střechy tvoří příčně vyztužená stropní železobetonová deska tloušťky 
250mm uložená na železobetonových skrytých průvlacích a železobetonových stěnách. 
V případě ocelových vazníků a ocelové rámové konstrukce je řešena vaznicemi a 
trapézovým plechem. Skladba střechy zahrnuje nosnou konstrukci. 

 
1. 2. 6 SCHODIŠTĚ  

 
V objektu umělecké školy se nacházejí dvě hlavní schodiště v železobetonových 

monolitických jádrech obou z budov, nosnou konstrukci tvoří železobetonové podestové 
desky a ramena kotvena do  železobetonových stěn. Ten samý způsob konstrukce najdeme 
i u dvou dalších menších únikových schodišť. 

 
1. 2. 7 STŘEŠTNÍ PLÁŠŤ A OBVODOVÝ PLÁŠŤ 

 
Fasáda každé z budov je řešena odlišným způsobem reagující na funkci každého 

z objektů. Pláštěm severního objektu je pohledový beton, fasáda jižního objektu je tvořena 
jako dvouplášťová, kdy první plášť tvoří tepelná izolace s omítkou a druhým pláštěm jsou, 
ukotvené na nosné ocelové konstrukci připevněné k monolitické železobetonové stěně / 
výplňovému zdivu Ytong, plechové panely COR-TEN, jejichž rozměry jsou vyrobeny na 
míru podle projektové dokumentace. Tyto panely jsou v místech okenních otvorů 
perforované. 

Plášť třetího objektu tvořícího 3NP budovy má dvojitou provětrávanou skleněnou 
fasádu. První plášť zajišťuje všechny potřebné tepelně-technické vlastnosti a je tvořen 
ocelovou rámovou konstrukcí s výplňovým zdivem Ytong. Druhý předsazený plášť 



 

sestává s nosných ocelových sloupů, na které jsou rychletvrdnoucím tmelem nalepeny a 
pomocnými pojistnými úchyty upevněny skleněné tabule o rozměrech 900 x 3770 mm. 
Mezi prvním a druhým pláštěm budovy je umístěna pochozí lávka tvořena pororoštem 
uchyceným na ocelových T profilech, které jsou ukotveny do ocelových sloupů a na 
nosnou konstrukce vyvedenou z nosných rámů fasádního systému druhého pláště. 

Střešní plášť se u dvou spodních objektů skládá ze spádové vrstvy tvořené spádovými 
klíny ISOVER EPS, druhou vrstvou izolace EPS, separační vrstvou, asfaltovými pásy a 
kamenivem. 

U vrchního objektu tvořeného ocelovou rámovou konstrukcí je střešní plášť navržen 
pomocí trapézových plechů, minerální vlny Rockwool a spádovými klíny Rockfall, 
tepelnou izolací Isover EPS a hydroizolační vrstvou Vinitex. 

 
1. 2. 7 KOMÍN  

Není v objektu řešen.  
 

1. 2. 8 PŘÍČKY  
Příčky v objektu jsou řešeny systémem přesných příčkovek YTONG na tenkostěnnou 

zdící maltu. Tloušťky příčkovek jsou 100 mm a 150 mm. 
 

1. 2. 9 PODLAHY  
Podlahy jsou navrženy dle hygienických norem a provozního požadavku.  U všech 

podlah je po obvodu stěn izolační pásek tl. 15 mm. Před provedením podlah je nutno 
osadit navržené instalace dle projektu jednotlivých profesí. Podlahy budou provedeny 
z polyuretanové a epoxidové stěrky dle výkresové dokumentace.  

 
1. 2. 11 HYDROIZOLACE, PAROZÁBRANY A GEOTEXTILlE  

Izolace proti zemní vlhkosti: Hydroizolace proti zemní vlhkosti je zajištěna 
asfaltovými pásy typu S umístěnými na základových konstrukcích. 

Hyrdoizolace střechy: Střecha je zaizolována hydroizolační folií. 
  

1. 2. 12 TEPELNÁ, ZVUKOVÁ A KROČEJOVÁ IZOLACE  
Tloušťky a druhy izolací jsou voleny podle provozů v místnostech. Instalační šachty 

vedou vždy v provozních nebo hygienických místnostech.  
Tepelná izolace -  u svislé stěny: ISOVER EPS 150S , tl. 250 mm 

- v podlaze na terénu: minerální vata ISOVER EPS PERIMETR, 
tl. 120 mm 

Zvuková izolace - minerální vlna ISOVER T-N, tl. 15mm 
Střecha: Střechy jsou zaizolovány pomocí polystyrenových desek ISOVER EPS 

100S, tl. 200mm a spádových klínů ISOVER EPS, v případě ocelové konstrukce je 
střecha zaizolována deskami ISOVER EPS 100S a mineráln vlnou Rockwool a Rockfall, 
tl. min. 30 mm. 

 
1. 2. 13 OMÍTKY 

Vnit řní: Omítka je v objektu navržena vápenocementová Weber.pas deko tl. 2 mm. 
Sádrokartonové povrchy budou přebroušeny.  

Venkovní: Jako venkovní omítka je navržena vápenocementová BAUMIT tl. 3 mm. 



 

1. 2. 14 OBKLADY 
V objektu jsou v místnostech určených hudebnímu oboru instalovány akustické 

obklady Grenamat AL, AK 04, kotvených kovovými H profily k nosné konstrukci. Žádné 
další obklady v budově navrženy nebyly, povrchy místností hygienického zařízení, 
skladů apod. jsou řešeny polyuretanovou stěrkou s voděodolnou úpravou. 

 
1. 2. 15 TRUHLÁŘSKÉ, ZÁMEČNICKÉ, PLASTOVÉ A OSTATNÍ DOPLŇKOVÉ 
VÝROBKY  

Okna v objektu jsou navržena zn. Shüco – hliníkový rám s termoizolačním 
trojsklem. 

Vchodové a únikové dveře jsou navrhnuty bezpečnostní, splňující požární normu viz 
výpis prvků – nebyl požadován. 

Všechny dveře jsou navrženy s ocelovými rámy. 
Překlady v objektu jsou značky Ytong, v případě větších světlých rozměrů otvorů 

jsou řešeny jako ocelové. 
Rozměry a umístnění jednotlivých překladů, oken a dveří viz výkresy půdorysů a 

výpis prvků – nebyl požadován. 
  

1. 2. 16 KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY  
Specifikace včetně doplňkových výrobků viz výpis prvků – nebyl požadován. 
 

1. 2. 17 MALBY A NÁTĚRY  
Malby stěn a stropů budou hygienicky nezávadné. Barvy budou upřesněny po 

domluvě s  investorem. 
 

1. 2. 18 VĚTRÁNÍ MÍSTNOSTÍ  

Větrání je zajištěno pomocí vzduchotechnických instalací. 

1. 2. 19 VENKOVNÍ ÚPRAVY  
Podél objektu je navržena odvodňovací drenáž.  

 
 
 
 
V Brně dne 1.2. 2016                 
 
       .............……………..……………………. 
               Vypracovala: Kamila Vystrčilová 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

Závěr 

 

   Výsledkem mé práce je komplexní návrh Umělecké školy na Kraví hoře v Brně. Návrh vzniklý 
v rámci ateliérové tvorby odrážel mé prvotní ideové principy. Architektonickou studii jsem poté 
v rámci bakalářské práce upravila tak, aby výsledný návrh dával smysl z hlediska 
architektonického, funkčního i konstrukčního. Úpravy vzniklé v rámci bakalářské práce budovu 
zjednodušily a opravily její nedostatky. Důležitou součástí řešení byla též proveditelnost 
navržených forem, zde byly provedeny úpravy v rámci nosných konstrukcí, konstrukčních výšek 
jednotlivých podlaží i celého objektu, větší proměnou z konstrukčního důvodu prošly i dispoziční 
řešení jednotlivých objektů. 
 
   Finální vzhled a dispoziční řešení si přesto stále zachovává myšlenky a ideje definované na 
počátku návrhu v rámci ateliérové práce. Prezentovaný projekt je tedy jak po architektonické tak po 
stavebně technické stránce fungující a komplexně řeší dané zadání na zadaném území. 
 
   Práce pro mne byla velkým přínosem z hlediska řešení různých architektonických i 
konstrukčních detailů, vzhledem k velikosti stavby a komplikovanosti konstrukčního řešení jsem si 
uvědomila důležité vztahy a souvislosti, které v budoucí praxi jistě využiji. 
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Anotace práce 

Následující bakalářská práce je zpracována na základě studie vytvořené v předmětu 
AG32. Tuto studii upravuje a rozvádí do stupně Dokumentace pro stavební povolení a 
Dokumentace pro provádění stavby. Tématem je Umělecká škola, která je situována 
v Brně na Kraví hoře, Veveří. 

 
Řešený pozemek se nachází na svahu kopce orientovaném na severovýchod 

s výhledem na město, což výrazně ovlivnilo návrh budovy. V blízkosti se nachází rozlehlý 
park, Hvězdárna a planetárium Brno, plavecký bazén a další plochy sportovišť i 
zahrádkářské kolonie, pod svahem stojí areál Fakulty stavební, VUT. 

 
Mým hlavním cílem bylo navrhnout uměleckou školu, která bude využívána obyvateli 

všech věkových skupin z Brna a okolí, převážně ale dětmi, studenty a mladými lidmi. 
Budova respektuje kontext dané lokality, svou formou i vzhledem reaguje na svažitý 
charakter terénu, je monumentální z pohledu z města, nepřevyšuje ale stávající zástavbu a 
nenarušuje tak panorama vrcholu Kraví hory. 

 
Můj návrh sestává ze tří vzájemně propojených objektů, jejichž fasády jsou od sebe 

materiálově odlišeny, stejně jako je odlišný jejich provoz, vzhled jednotlivých fasád tedy 
ideově představuje samotný účel každé z budov. 

 



 

Mezi dvěma hlavními budovami je vytvořen průchod rozšiřující se zespodu nahoru. 
Tento průchod tvoří veřejný prostor, který má účinně propojit nejfrekventovanější vstupy 
na pozemek (od ulice Rybkova směrem ke hvězdárně) a tím urychlit a zpříjemnit lidem 
cestu. Budova se tedy stává součástí parku aniž by jakkoli narušila jeho hlavní 
komunikace. 
 

Anotace práce v anglickém jazyce 

The following bachelor’s thesis is based on the study created in the subject AG32. The 
thesis further developed this study to the level of Building permit documentation and 
Documentation for execution of the project. The theme of the project is an Art school 
which is situated in Brno, Kraví hora, Veveří. 

 
The place of the design is on the hillside orientated to the north-east with the view all 

over the city, which significantly affected the whole design. Nerby the solved land is a big 
park, the Observatory and Planetarium in Brno, a swimming pool and other sports fields 
and also gardening, below the hill takes place the Faculty of Civil engineering of the Brno 
university of Technology. 

 
My main goal was a design of an art school, which will be used by the residents of all 

age groups from all over Brno and it’s surroundings, but mostly by children, students and 
other young people. The building respects the context of the locality, with it’s form and 
appearance which reacts on the sloping terrain. It is monumental from the city view, but 
doesn’t overtop the existing buildings and doesn’t disturb the panorama of the hill of Kraví 
hora. 

 
My design consists of three connected objects which facades have different materials 

that ideologicly depend on the purpouse of each building. 
 
Between the two main buildings there is a passage flaring up to the hill. This passage 

serves as a public space and it’s purpouse is to connect the most frequently used entrances 
to the land (from the Rybkova street to the observatory) and it makes the way faster and 
more pleasant for the people crossing the place. Thanks to this fact, the building is the part 
of the park without distorting the main communications of the place. 
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veřejný prostor, park 
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