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Abstrakt 

 

Na základě studie, vytvořené v předmětu AG32 z druhého ročníku, je zpracována následující 

bakalářská práce, která studii dále rozvádí do stupně Dokumentace pro stavební povolení a 

Dokumentace pro provádění stavby. Tématem práce je Umělecká škola Brno, místo stavby 

bylo zadáno na Kraví Hoře v Brně, Veveří.  

V blízkosti řešeného území se nachází park na Kraví hoře, Hvězdárna a planetárium Brno, 

plavecký bazén na Kraví hoře, zahrádkářské kolonie v sousedství ze severní a východní strany 

a objekty tenisu, tenisových hal a baseballu při jižní hranici pozemku. Pozemek je svažitý, což 

mělo vliv na ztvárnění stavby.  

Hlavní myšlenkou bylo vytvořit stavbu pro širší veřejnost nabízející volnočasové aktivity v 

oblasti umění. Konceptem se staly kruhové výseče se stejným středem, obklopující 

amfiteátrum s pódiem a začleněný do stávajícího terénu. Výsledkem se stal dvoupodlažní 

objekt s prostornou terasou. Fasáda je rytmizována dřevěnými lamelami podpořena kontrastní 

tmavě šedou fasádou v kombinaci s prosklenými plochami. Veřejný prostor v okolí školy má 

parkovou úpravu. Škola se tak stává součástí velkého parku s veřejnosti přístupným 

amfiteátrem pro posezení. Objekt má funkci kulturně vzdělávací, s přidruženou komerční 

funkcí, kterou zastupuje kavárna a pronajímatelný sál. Celkový výraz působí organickým, ale 

i racionálním dojmem. 

  

Klíčová slova 

Brno, Kraví hora, škola, umění, kultura, hudba, divadlo, vzdělání, organická architektura, 

dřevěné lamely, vegetační střecha, prosklená fasáda  

  

  

  

Abstract 

 

Based on the study, developed in the course of the AG32 second year, is compiled following 

thesis that the study further expands into the stage of documentation for building permits and 

documentation for the execution of the project. The central theme is Art School in Brno, the 

construction site was entered on Kraví Hora in Brno Veveří. 

In the vicinity of the area is a park on Kraví Hora, Observatory and Planetarium in Brno, 

swimming pool Kraví Hora, allotments adjacent to the north and east sides of buildings and 

tennis, baseball and tennis halls at the southern boundary. The land is sloping, which had the 

effect of rendering the building. 

The idea was to create a building for the wider public offering leisure activities in the arts. 

The concept became a sector of a circle with the same center, surrounding amphitheater with 

a stage and incorporated into the existing terrain. The result was a two-storey building with a 

spacious terrace. The facade is patterned wooden slats supported by a contrasting dark gray 

facade in combination with glass surfaces. The public space around the school has 

landscaping. The school then becomes part of a large park open to the public amphitheater 

seating. The building has cultural and educational function, associated with the commercial 

function, which represents a cafe and leasable hall. The overall look with an organic, but also 

rational impression. 

  

Keywords 

Brno, Kraví Hora, school, arts, culture, music, theater, education, organic architecture, 

wooden slats, vegetative roof, glass facade  
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ÚVOD  
 

Předmětem řešení bakalářské práce bylo navrhnout Uměleckou školu pro město Brno. Stavba 

doplňuje občanskou vybavenost a společně s přilehlou hvězdárnou na Kraví Hoře, tenisovými 

kurty, baseballovým hřištěm a koupalištěm, vytváří komplex volnočasových aktivit a jiných 

služeb. Řešený pozemek, na němž se objekt nachází, je situován cca 2km SZ od centra města 

Brna. Terén je svažitý a návrh se mu přizpůsobuje.  

Dříve zpracovanou studii tohoto objektu jsem rozpracovala dle požadavků pro stupně projektové 

dokumentace pro stavební povolení a pro provedení stavby. 
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Umělecká škola na Kraví Hoře v Brně 
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Jihomoravský kraj, Brno-město, k.ú. Veveří, Brno 

 

STAVEBNÍK 

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95, Brno 602 00 
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Dokumentace pro stavební povolení 
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A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

 

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

A.1.1 Údaj o stavbě 

Název stavby:  Umělecká škola na Kraví Hoře v Brně 

Místo stavby: Jihomoravský kraj, Brno-město, k.ú. Veveří, Brno 

Parcelní čísla: 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705,706, 707, 708,709, 710, 

711, 712, 713, 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 vBrně, Fakulta stavební 

Adresa: Veveří 331/95, Brno 602 00 

 

A1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Odp. projektant: Ing. Jindřich Sobotka, Ph.D. 

Projektant:  Simona Scholzová 

 

A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

a) základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla stavba povolena 

b) základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž základě byla 

zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby 

Podkladem pro zpracování PD byly následující projektové dokumentace: 

- Zadání bakalářské práce 

- Katastrální mapa územní 

- Ateliérová práce AG32 – Umělecká škola na Kraví Hoře, Brno 

A.3 ÚDAJE O ÚZEMÍ 

a) rozsah řešeného území 

Řešený pozemek se nachází v k.ú. Veveří města Brna, přibližně 2km SZ od centra města. Pozemek 

o celkové ploše 44737,97 m2 má přibližné souřadnice jeho středu 49.2044100N, 16.5862753E. 

Pozemek areálu má tvar nepravidelného obdélníku o rozměrech přibližně 220 x 223 m. Na daném místě 

se v současnosti nachází přízemní objekty v majetku VUT Brno, které v minulosti sloužily vojenským 

účelům. Tyto pozemky je plánováno zdemolovat a sloučit parcely, na kterých stojí. Sloučeny budou 

parcely č. 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705,706, 707, 708, 709, 710, 711, 

712, 713, 715, 726/1, 727/1, 728, 729, 730, 731, 732, 733/1, 733/2, 734. Okolní pozemky jsou zčásti 

určeny pro zahrádkáře, z jižní strany pozemku se nachází objekty pro tenis a baseball a k západní 

hranici pozemku přiléhá objekt vodojemu. Pozemek je ze západní a ze severní strany ohraničen ulicí 

Kraví hora. Objekt se nachází v blízkosti hvězdárny. Okolí školy dotváří park, který má návaznost na 

park Krví Hora. Původní terén je svažitý k východní straně pozemku. Při stavbě bude terén upraven pro 

novostavbu školy. Stavba bude zasazena do terénu tak, aby průběh terénu byl v co největší míře 

zachován. 
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b) údaje o ochraně území 

Pozemek ani stavba se nenachází v památkové rezervaci ani památkové zóně. 

Pozemek se nenachází v oblasti chráněného ložiskového území ani v poddolovaném území. 

Pozemek nezasahuje do chráněných území z hlediska ochrany ŽP – evropsky významných lokalit, 

ptačích oblasti, přírodní parky, ochranná pásma vodních zdrojů, rezervace UNESCO, chráněná území, 

chráněné území přirozené akumulace vod, soustavy NATURA 2000, přírodních parků, NP, CHKO. 

c) údaje o odtokových poměrech 

Dotčená oblast patří do povodí Moravy. Nejblíže místu stavby se nachází řeka Svratka, protékající 

městem Brnem a vzdálenosti cca 1400 m západně. Dle povodňové mapy Jihomoravského kraje se 

stavba nenachází na záplavovém území, určeném pro rozliv povodňové vody. 

Část dešťové vody bude likvidována vsakem na pozemku, část spotřebují rostliny vegetační střechy 

budovy. 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 

Navrhovaný objekt Umělecké školy je v souladu s územním plánem města Brna. Plochy jsou zde dle 

ÚP určeny pro rekreaci. 

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, a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v 

užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací dokumentací 

Navrhovaný projekt novostavby Umělecké školy je v souladu s platným územním plánem města Brna. 

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území  

Navrhovaný objekt Umělecké školy vyhovuje na požadavky využití území dle vyhlášky č. 501/2006 Sb. 

o obecných požadavcích na využívání území. Vzájemné odstupy staveb musí splňovat požadavky 

urbanistické, architektonické, životního prostředí, hygienické, veterinární, ochrany povrchových a 

podzemních vod, státní památkové péče, požární ochrany, bezpečnosti, civilní ochrany, prevence 

závažných havárií, požadavky na denní osvětlení a oslunění a na zachování kvality prostředí. 

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů.  

Stavba je navržena s ohledem na požadavky dotčených orgánů. 

h) seznam výjimek a úlevových řešení 

V rámci řešení 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 

Sloučené parcely č. 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705,706, 707, 708, 709, 

710, 711, 712, 713, 715, 726/1, 727/1, 728, 729, 730, 731, 732, 733/1, 733/2, 734. 

 

A.4 ÚDAJE O STAVBĚ 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby  

Nová stavba 
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b) účel užívání stavby 

Jedná se o novostavbu veřejné budovy určenou pro kulturně-vzdělávací, osvětovou a komerční činnost. 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Navržená stavba je trvalého charakteru. 

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. 

Pozemek nezasahuje do chráněných území z hlediska ochrany ŽP – evropsky významných lokalit, 

ptačích oblasti, přírodní parky, ochranná pásma vodních zdrojů, rezervace UNESCO, chráněná území, 

chráněné území přirozené akumulace vod, soustavy NATURA 2000, přírodních parků, NP, CHKO. 

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

Budova je navržena v souladu s bezbariérovým užíváním staveb. 

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 

právních předpisů 

Stavba je navržena s ohledem na požadavky dotčených orgánů.  

g) seznam výjimek a úlevových řešení 

V rámci stavby objektu nejsou požadovány žádné výjimky na požadavky vyhlášek.  

h) navrhované kapacity stavby 

zastavěná plocha:  1 765 m2 

obestavěný prostor:  11 276 m3 

užitná plocha:  3 180 m2 

počet uživatelů:  objekt je dimenzován pro návštěvnost cca 160 lidí (vnitřní sál) + 250 lidí 

(venkovní amfiteátr) 

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.) 

Výpočet bilancí není předmětem řešení. 

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

Jednotlivé etapy výstavby představují zhotovení a připravení následujících dílčích činností: 

1. etapa -zemní práce  

2. etapa -hrubá spodní stavba -základy  

3. etapa -hrubá stavba -svislé a vodorovné nosné konstrukce  

4. etapa -hrubá vrchní stavba   

5. etapa -práce dokončovací vnitřní  

6. etapa -práce vnější v okolí stavby  

k) orientační náklady stavby  

cca 68 mil. Kč 
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B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

a) charakteristika stavebního pozemku 

Řešený pozemek se nachází v k.ú. Veveří města Brna, přibližně 2km SZ od centra města. Pozemek o 

celkové ploše 44737,97 m2 má přibližné souřadnice jeho středu 49.2044100N, 16.5862753E. Pozemek 

areálu má tvar nepravidelného obdélníku o rozměrech přibližně 220 x 223 m. Na daném místě se v 

současnosti nachází přízemní objekty v majetku VUT Brno, které v minulosti sloužily vojenským účelům. 

Tyto pozemky je plánováno zdemolovat a sloučit parcely, na kterých stojí. Sloučeny budou parcely č. 

694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705,706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 

715, 726/1, 727/1, 728, 729, 730, 731, 732, 733/1, 733/2, 734. Okolní pozemky jsou zčásti určeny pro 

zahrádkáře, z jižní strany pozemku se nachází objekty pro tenis a baseball a k západní hranici pozemku 

přiléhá objekt vodojemu. Pozemek je ze západní a ze severní strany ohraničen ulicí Kraví hora. Objekt 

se nachází v blízkosti hvězdárny. Okolí školy dotváří park, který má návaznost na park Krví Hora. 

Původní terén je svažitý k východní straně pozemku. Při stavbě bude terén upraven pro novostavbu 

školy. Stavba bude zasazena do terénu tak, aby průběh terénu byl v co největší míře zachován. 

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický 

průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 

Byla provedena obhlídka staveniště in situ. Další průzkumy nejsou součástí této práce. 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Stávající ochranná a bezpečnostní pásma jsou stanovena příslušnými správci sítí a dotčenými orgány. 

Dotčený objekt nezasahuje do ochranných pásem jednotlivých sítí. 

Stavba nezasahuje do chráněných území z hlediska ochrany ŽP – evropský významných lokalit, ptačích 

oblasti, přírodní parky, ochranná pásma vodních zdrojů, rezervace UNESCO, chráněná území, 

chráněné území přirozené akumulace vod, soustavy NATURA 2000, přírodních parků, NP, CHKO. 

Dle mapových podkladů na portal.gov.cz se stavba nenachází v ochranných pásmech vodních zdrojů 

ani v chráněné oblasti přirozené akumulaci vod. 

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

Dotčená oblast patří do povodí Moravy. Nejblíže místu stavby se nachází řeka Svratka, protékající 

městem Brnem a vzdálenosti cca 1400 m západně. Dle povodňové mapy Jihomoravského kraje se 

stavba nenachází na záplavovém území, určeném pro rozliv povodňové vody. 

Část dešťové vody bude likvidována vsakem na pozemku, část spotřebují rostliny vegetační střechy 

budovy. 

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 

v území  

Stavba během svého užívání nebude mít negativní vliv pro své okolí. Stavbou nebudou narušeny 

stávající odtokové poměry daného území. 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Na pozemku se nachází několik objektů, které budou zdemolovány. Dále je na pozemku množství 

náletové zeleně, která bude před započetím stavebních prací odstraněna. 

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených 

k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 

Pro stavbu není nutné provést žádné zábory zemědělského půdního fondu. 
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h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 

technickou infrastrukturu) 

Napojení na dopravní infrastrukturu si vyžádá změnu stávajícího stavu. Pozemek bude napojen na 

obslužnou komunikaci ulice Kraví hora ze severu a také na komunikaci vedoucí z ulice Rybkova. Na 

komunikaci z jižní straně pozemku nejblíže objektu bude zbudováno 20 parkovacích stání, na východně 

straně pozemku bude zbudováno dalších 36 rezervních míst pro dobu největší návštěvnosti. 

V budoucnu se uvažuje omezení parkování automobilů, proto místa nejsou na zpevněných plochách. 

Tyto místa jsou také přístupné návštěvníkům přilehlé hvězdárny. V okolí pozemku je možnost napojit 

se na obslužné komunikace Kraví hora a Rybkova. Stávající sítě veřejné infrastruktury vedou ulicí Kraví 

hora a ulicí směrem ul. Rybkova. Na tyto sítě bude stavba připojena skrze přípojky technické 

infrastruktury – podrobnější řešení není předmětem této práce. 

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

V rámci stavby nejsou žádné podmiňující investice. 

 

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Stavba má účel je kulturně-vzdělávací a osvětový. Jedná se o veřejnou budovu Umělecké školy 

nabízející volnočasové aktivity, s přidruženou funkcí kavárny a komerčními prostory s možností 

pronájmu. 

Základní kapacity: 

- Plocha pozemku: 44 737,97 m2 

- Zpevněné plochy: 5 13,5 m2 

- Zastavěná plocha: 1 765 m2 

- Zastavěnost:  5,1 % 

V budově se uvažuje cca 10 osob s trvalým pracovním působením. 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Objekt je situován v rekreační oblasti Veveří, Brno-město. V okolí se nachází zahrádkářské oblasti, 

sportovní objekty pro tenis a baseball, vodojem a v blízkosti se také nachází hvězdárna s planetáriem 

a plánovanou vyhlídkovou věží. Na daném pozemku je navržen jediný objekt, který je situován k nejvýše 

položené hranici parcely na západní straně blíže k jihu. Parkování bude zajištěno nově zbudovanými 

parkovacími plochami na jižní a východní hranici pozemku, celkem 56 míst + 2 místa pro hendikepované 

při vstupu do objektu. 

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

Celá budova sestává z kruhových výsečí různých rozměrů vždy se stejným středem. Centrem těchto 

kružnic je pódium, které je obklopeno amfiteátrem, které má připomínat stará řecká divadla. Budova je 

navržena tak, aby kopírovala původní terén a začlenila se tak do okolního parku, který je navržen 

v nezastavěné části řešeného území. Stavba je členěna na dvě podlaží, kde z druhého podlaží je 

přístupné amfiteátrum s výhledem na pódium. Téměř celý objekt je obehnán dřevěnými lamelami, které 

svým rytmem podporují oblé tvary stavby a zároveň vytváří stínění četných prosklených ploch na 

východní straně. Barevnost světlého dřeva je podpořena tmavou omítkou fasády a betonovými 

plochami. 
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B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Hlavní vstup je situován na východní straně pozemku v 1. NP. Nachází se zde několik vstupních dveří 

v prosklené fasádě, včetně vstupů kavárny, které je možné otevřít v letním období a vytvořit tak 

propojení s exteriérem. V hlavní hale přes dvě podlaží se nachází hlavní schodiště pro přístup do 2. NP, 

které je součástí hlavní osy celé budovy. Je zde také výtah, technická místnost, hygienické zázemí, po 

levé straně. Po straně pravé je umístěna recepce a kavárna s odbytovou plochou pro 56 návštěvníků a 

její zázemí se zásobováním. Za schodištěm je situována dlouhá chodba, ze které jsou přístupné učebny 

hudební nauky, kabinet, sklady, nahrávací studio, archiv a také prostor čekárny pro rodiče s hracím 

koutkem. Každý konec chodby je opatřen únikovým východem. Déle je po pravé straně vstup do 

výtvarného oddělení, s vlastním zázemím, šatnami, skladem. Prostor ateliéru je umocněn zvýšeným 

stropem a osvětlen, kromě vysokými okny, bazilikálním osvětlením a střešními světlíky. Ateliér je možný 

rozdělit posuvnou příčkou na dvě části. Je také doplněn kabinetem, místností s hrnčířským kruhem a 

pecí, s přidruženým skladem. Chodba v hlavní ose stavby se dále snižuje o úroveň 1 m, kde se nachází 

vstupy do tanečního a dramatického oddělení. Tato úroveň je přístupná pomocí menšího schodiště a 

také vertikální plošinou pro imobilní. Dramatické oddělení po pravé straně je vybaveno vlastním 

hygienickým zázemím, skladem a velkým tanečním sálem s dostatečnou světlou výškou. Obdobně je 

řešeno i taneční oddělení po straně levé, které navazuje na zákulisí koncertního sálu pro účinkující 

s vlastním zázemím, odkud je přístupné po točitém schodišti pódium. Tento prostor je možný 

k pronajmutí pro jakýkoliv účel kulturní akce veřejnosti. Z obou sálů je navržen přístup na venkovní 

pódium. Pod amfiteátrem se nachází prostor určený jako sklady či technické zázemí. 

Ve druhém podlaží se nachází galerie s průhledem do haly v 1. NP hygienickým zázemím jako v 1. NP 

a po levé straně učebny hudební nauky kopírující 1. NP. Po pravé straně jsou umístěny místnosti 

administrativy školy, včetně archivu a hygienického zázemí. V hlavní ose je prostor pro foyer 

k přilehlému koncertnímu sálu po levé straně. K němu je přidruženo hygienické zázemí a šatní pult. 

Samotný sál je odstupňovaný pro optimální výhled v hledišti vždy o 6 cm. Nachází se zde celkem 156 

míst k sezení. Pódium je vyvýšeno a je a něm umístěna posuvná příčka vytvářející část zákulisí 

účinkujících, za kterou se nachází točité schodiště k zázemí účinkujících. Chodba v hlavní ose ústí 

k východu na prostornou terasu opatřenou zábradlím. Tato terasa se svažuje směrem ke kruhovému 

pódiu v centru celého objektu v kruhových stupních a vytváří tak prostorné hlediště připodobňující 

antické amfiteátrum. Stupně jsou určeny k sezení a jsou přístupné schodištěm v hlavní ose a také na 

obou koncích hlediště. Samotné pódium je tvořeno betonovou plochou, kterou ze strany obklopuje 

ocelová konstrukce nesoucí textilní stěnu, která je odnímatelná a vytváří tak variabilní pozadí scény. 

Celé amfiteátrum je přístupné celoročně široké veřejnosti jako součást parku. V období kulturní akce 

bude veřejnosti zpřístupněno hygienické zázemí v 2. NP. 

Jednotlivé sekce v objektu jsou děleny skleněnými, protipožárními stěnami a zamezují tak rozptylu lidí 

po celém objektu v době, kdy by neměl být celý přístupný, tj. mimo školou provozované kulturní akce. 

 

B.2.4 Bezbariérové řešení stavby 

Stavba je řešena jako bezbariérová, v interiéru bude zbudován výtah pro bezbariérové překonání 

výškového rozdílu podlaží a vertikální plošina. Při vstupu budou vystavěna 2 parkovací místa pro 

hendikepované. 

 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Základní požadavek na bezpečnost při užívání 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 uklouznuti, pádů, nárazů, popáleni, 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 případně použito bezpečnostní sklo. Veškerá 
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zařízení v budově budou certifikována dle právních předpisů. Dále bude zpracován provozní řad objektu 

dle provozů, kde bude uvedeno např. podmínky provozní doby, pohybu osob, přístupu do budov, 

ostrahu a zabezpečeni 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 as vyhl. 

591/2006 Sb. a 362/2005 Sb. v platném zněni a souvisejících předpisů. Při provádění veškerých 

stavebních prací bude dodržena vyhláška 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: 

- pracovnici 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 ohroženi, 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, jiny 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 chování 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 bezpečny stav, pořádek a zajištěno dostatečné osvětleni; 

- 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 nakladu. Všechny překážky 

v komunikacích musí být 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 

minimálnívýšky1,1 m. Tento způsob zabezpečení nelze nahradit vytvořením zábrany. 
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B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) Základy 

Základová konstrukce jsou navrženy ze ŽB monolitických patek/pasů. Rozměry patek pod sloupy 

kulatého i obdélníkového tvaru jsou navrženy 1,8 x 1,8 x 0,8m. Základové konstrukce jsou bedněny a 

armovány dle stat. Výpočtu (není předmětem řešení). Pod zákl. konstrukcí bude vytvořeno zhutněné 

štěrkové lože tl.100mm, fr.16/32. Bližší specifikace nejsou předmětem řešení. 

b) Svislé nosné konstrukce 

Hlavní nosný systém objektu je navržen jako obousměrný monolitický ŽB skelet v kruhové modulové 

ose. Svislé zatížení je přenášeno do základové konstrukce převážně pomocí ŽB monolitických sloupů 

o rozměrech Ø 400 mm a 500 x 300 mm. Konstrukce je nutno posoudit statickým výpočtem (není 

předmětem řešení). 

c) Vodorovné konstrukce 

Strop 1. NP je navržen jako soubor monolitických ŽB desek tl. 200 mm, ve tvaru kruhových výsečí, 

křížem vyztužené, vetknuté do ŽB průvlaků, vedených v obou směrech, které jsou uloženy na ŽB 

sloupech, o rozměrech dle vzdálenosti podpor. Nad úzkou chodbou jsou umístěny jednosměrně 

vyztužené žb desky vetknuté do žb průvlaků. Konstrukce je nutno posoudit statickým výpočtem (není 

předmětem řešení). 

d) Střešní konstrukce 

Střešní konstrukce je navržena jako soubor křížem vyztužených monolitických ŽB desek, ve tvaru 

kruhových výsečí, o tl. 200 mm, které jsou vetknuty do ŽB průvlaků, vedených v obou směrech, 

uložených na ŽB sloupech o rozměrech dle vzdálenosti podpor. Konstrukce je nutno posoudit statickým 

výpočtem (není předmětem řešení). 

e) Střešní plášť 

Střešní plášť je navržen jako polointenzivní vegetační střecha s porostem z netřesků a menších rostlin. 

Nad prostorami, které jsou tvořeny jen jedním podlažím je vytvořena pochozí terasa.Bližší specifikace 

viz Výpis skladeb. 

f) Schodiště 

Uvnitř objektu se nacházejí tři schodiště. První je monolitické ŽB schodiště přímé, spojující 1. NP a 2. 

NP, které má navrženo nosnou desku tl. 200 mm a dobetonované schodišťové stupně výšky 157,2 mm. 

V rameni je 16 a 9 schodišťových stupňů, celkem 25, děleno mezipodestou. Schodišťová konstrukce je 

navržena z jedné desky, dvakrát lomené. Deska je uložena na žb průvlaku, a ve spodní části kotvena 

žb základem. Stupně jsou opatřeny samonivelační povrchovou úpravou hmotou PANDOMO K3 Floor 

Plus, tl. 5 mm, šedé betonové barvy. Zábradlí je tvořeno ocelovým plechem opatřeno nátěrem RAL, 

odstín č. 1018 – světle žlutá. 

Druhé schodiště je monolitické ŽB přímé, spojující dvě úrovně 1. NP s rozdílem 1 m, které má navrženo 

nosnou desku tl. 200 mm a dobetonované schodišťové stupně výšky 142,9 mm. V rameni je 7 stupňů. 

Schodišťová konstrukce je navržena z jedné desky, která je uložena na terénu. Deska je kotvena v horní 

i dolní části žb základem. 

Třetí schodiště je montované, ocelové, točité, je součástí zákulisí koncertního sálu a spojuje nižší úroveň 

1. NP a pódium v 2. NP. V rameni je 16 a 13 stupňů z masivního dřeva, celkem 29, děleno 

mezipodestou. Schodiště je konstrukčně neseno středovou konstrukcí a vynášeno obvodovým 

zábradlím. V místech, kde jsou podesty, byly použity navíc podpůrné elementy.  

Schodiště hlediště amfiteátru je monolitické žb přímé, spojující pódium a 2. NP, které má navrženo 

nosnou desku tl. 200 mm a dobetonované schodišťové stupně výšky 154,1 mm. V rameni je 2 x 16 

stupňů, celkem 32, děleno mezipodestou. Schodišťová konstrukce je navržena z jedné desky, dvakrát 

lomené. Deska je kotvena v horní části na žb desku v a v dolní části žb základem. 
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Stupně pro sezení v hledišti amfiteátru jsou také žb., v návaznosti na přilehlé schodiště. Výška stupně 

je 493 mm. Jsou opatřeny dřevěnými deskami pro pohodlnější sezení. 

Konstrukce je nutno posoudit statickým výpočtem (není předmětem řešení). 

g) Svislé nenosné konstrukce 

Obvodové výplňové zdivo je tvořeno žb stěnou C 25/30 tl. 200 mm, v dané výseči dle umístění kruhové 

osy od středu, opatřené kontaktním zateplovacím systémem izolační desky Isover EPS GreyWall, tl. 

150 mm, lepeným flexibilním lepidlem a kotveno do zdiva plastovými hmoždinkami. (viz Výpis skladeb) 

Vnitřní zdivo oddělující hlavní úseky je tvořeno taktéž žb stěnou C 25/30 tl. 200 mm. Ostatní dělící příčky 

jsou tvořeny SDK příčkami vyplněné zvukově-tepelnou izolací, tl. 100 a 150 mm. 

h) Úpravy povrchů 

Úprava vnitřních stěn je převážně řešena bílou malbou weber.mur 659, tl. 1,5 mm + disperzní matným 

nátěrem weber.deco mal. Nosné sloupy jsou opatřeny stěrkou PANDOMO, šedé betonové barvy. Stěny 

Hygienických místností jsou opatřeny stěrkou, systémem ELEKTA. 

Povrch stěn v koncertním sálem je doplněn akustickými deskami s akustickou izolací. 

i) Podlahy 

Podlahy jsou převážně řešeny z epoxidové stěrky - AST Decor opatřené lakem, v učebnách je použito 

Marmoleum TILO Click. Podlaha terasy je tvořena betonovými dlaždicemi. (viz Výpis skladeb) 

j) Podhledy 

V celé ploše 1.NP je navržen SDK podhled, který zarovnává strop s konstrukcí průvlaků a zakrývá tak i 

potrubí TZB. Je řešen jako systémová zavěšená konstrukce systém Rigips. Pro jeho zhotovení je třeba 

zhotovit samostatnou výkresovou dokumentaci (není předmětem řešení). 

SDK podhledy jsou navrženy také v hygienických místnostech, kde snižují s.v. na 2,9 metry. 

V koncertním sále je podhled tvořen akustickým závěsem s antivibračním izolantem vyplněn tepelně-

zvukovým izolantem s akustickými deskami. Podhledy jsou opatřeny akrylátovým nátěrem Brillant R, 

bílý.  

k) Výplně otvorů 

OKNA 

Okenní výplně jsou navrženy hliníkové s termoizolačním dvojsklem SOLAR+, Ug=0,7 W/m2K, firmy 

Velfac, prášková barva šedá RAL 9005.  

DVEŘE 

Dveřní výplně v interiéru jsou navrženy od firmy Masonite, průchozí výšky 1970 mm, s obložkovou 

dřevěnou zárubní s nátěrem. Dveře jsou hladké, dekor dřeva. 

Řešené exteriérové dveře jsou převážně skleněné v prosklené fasádě s kontrukcí hliníkových profilů 

INTERNORM. S protipožární odolností, je na nich osazeno panikové kování, samozamykací zámek, 

požární konzole a dveřní zavírače. Další dveře slouží k zásobování kavárny od firmy L.I.F Industries, 

průchozí výšky 2180. 

l) Izolace proti vodě 

Izolace proti zemní vlhkosti a zemní vodě je navržena z hydroizolačního pásu z SBS modifikovaného 

asfaltu snosnou vložkou ze skelné tkaniny, celoplošně nataveného na podklad, který je opatřen nátěrem 

DEKPERMETR. (Bližší specifikace viz Výpis skladeb) 
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m) Klempířské výrobky 

Klempířské výrobky se na objektu vyskytují ve formě venkovních parapetů oken, oplechování atik. 

Klempířské prvky jsou navrženy z TiZn plechu. Bližší specifikace není předmětem řešení. 

n) Zámečnické výrobky 

Zámečnické výrobky se v objektu vyskytují ve formě zábradlí schodišť, zábradlí vnitřní galerie, 

exteriérového zábradlí na terase. Zábradlí v interiéru je navrženo jako ocelový plech a rámové se 

skleněnou tabulovou výplní. Zábradlí na terase je navrženo jako ocelová táhla kotvených do dřevěných 

sloupků s ocelovým madlem. Mimo objekt se vyskytují jako kotvení dřevěných lamel do země a na 

fasádu. 

Bližší specifikace není předmětem řešení. 

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) technické řešení 

Vytápění 

Vytápění hlavních prostor je navrženo jako el. podlahové. Bližší specifikace není předmětem řešení. 

Vzduchotechnika a chlazení 

V objektu se navrhuje vzduchotechnické zařízení, které bude obstarávat ohřev, filtraci a rekuperaci 

vzduchu. Vedení vzduchotechniky bude skryto v podhledu. Bližší specifikace není předmětem řešení. 

Měření a regulace 

Není předmětem řešení. 

Silnoproudá elektrotechnika 

Není předmětem řešení. 

Zdravotně-technické instalace 

Vodovod 

Zajištění zásobování objektu vodou bude zajištěno napojením na vodovodní řad města Brna. Vnitřní 

instalace vody budou vedeny v drážkách ve zdivu, případně v instalačních předstěnách. 

Vnitřní splašková kanalizace 

Vnitřní rozvody kanalizace budou vedeny v podhledech a instalačních šachtách. Na potrubí budou 

instalovány čistící tvarovky v 1.NP. Vnitřní rozvody kanalizace jsou navrženy z plastového potrubí PP-

HT. Odvětrání stoupacích potrubí bude vyvedeno nad úroveň střechy a bude zakončeno větrací hlavicí. 

Ty stoupací potrubí, které nelze vyvést nad střechu budou opatřeny přivzdušňovacím ventilem. 

Kanalizace bude napojena přípojkou oddílné splaškové kanalizace na veřejnou síť. 

Dešťová kanalizace 

Plošná drenáž vegetační střechy bude vyúsťovat do několika střešních vtoků, které budou napojeny na 

dešťové svody v interiéru, vedené v SDK podhledu. Dešťové svody budou napojeny na akumulační 

nádrž, umístěnou v blízkosti objektu na pozemku investora, odkud bude dešťová voda odváděna do 

vsakovacích zařízení v parkové úpravě pozemku. Případný přepad dešťových vod bude odveden 

přípojkou oddílné dešťové kanalizace na veřejnou síť. 

Elektronické komunikace 

Objekt je napojen na veřejnou telekomunikační síť. Bližší specifikace není předmětem řešení. 
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Plynovod 

Objekt bude napojen na plynovodní řad plynovodní přípojkou. Bližší specifikace není předmětem řešení. 

 

b) výčet technických a technologických zařízení 

Technologická zařízení se v objektu nenavrhují. 

 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

Objekt bude opatřen SHZ s napojením na EPS. Na únikových cestách budou osazeny dveře s 

otevíráním ve směru úniku s panikovým kováním. Bližší specifikace požárně bezpečnostního řešení 

není součástí řešení. 

 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

a) kritéria tepelně technického hodnocení 

Byly uvažovány konkrétní skladby konstrukcí s orientačně vypočtenými součiniteli U. 

Podlaha na terénu P1   U = 0,24 W/m2K 

Obvodová stěna F1    U = 0,20 W/m2K 

Střecha plochá S1    U = 0,14 W/m2K 

Terasa S4    U = 0,29 W/m2K 

Bližší specifikace nejsou předmětem řešení. 

b) energetická náročnost budovy 

Průkaz energetické náročnosti budovy 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 

Není předmětem řešení. 
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B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

Napojení na technickou infrastrukturu bude nově řešeno. Pozemek a novostavba objektu na něm, bude 

napojen z jižní strany na veškeré sítě technické infrastruktury skrze samostatné objekty přípojek. 

Splašková kanalizační přípojka 

Vnější rozvody kanalizace jsou navrženy z plastového potrubí PVC-KG. 

 

Vodovodní přípojka 

Na pozemku bude vybudována vodovodní přípojka z polyetylénových trub HDPE která bude napojena 

na vodoměrnou šachtu na pozemku investora. V celé délce vedení musí být zachováno minimální krytí 

vodovodního potrubí 1200 mm pod terénem. Potrubí vedené pod pojízdnými plochami bude opatřeno 

chráničkou. 

Plynovodní přípojka 

Vedení plynovodní přípojky bude v PE potrubí, HUP se nachází uvnitř budovy. Plynoměr bude osazen 

v připojovací skříni u hranice pozemku investora. 

Přípojka silového vedení 

Elektrická přípojka NN bude napojena na přípojnou jednotku umístěnou v připojovací skříni u hranice 

pozemku spolu s elektroměrem.  

Bližší specifikace není předmětem řešení. 

 

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

a) popis dopravního řešení 

Je navržena úprava stávající komunikace při západní a jižní hranici pozemku. Bude vytvořena nová 

dopravní komunikace směrem k objektu s plochou pro dočasné stání. Zpracování si žádá zásah 

dopravního inženýra. 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu (není předmětem řešení) 

c) doprava v klidu (není předmětem řešení) 

d) pěší a cyklistické stezky 

Pěší stezky budou rozšířeny o parkovou úpravu pozemku a budou napojeny na park na Kraví hoře.  

 

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

a) terénní úpravy  

Z pozemku bude odstraněna nevyhovující a přestárlá zeleň, stejně tak náletová. Na vytyčených 

plochách navrhovaných pro výsadbu bude odstraněn stávající travní drn a zemina bude důkladně 

nakypřena do hloubky 30-40 cm. Následně je nutné vybrat větší kameny a špatně zetlívající části rostlin 

i jiné odpady a nakonec celou pláň urovnat. 

b) použité vegetační prvky  

K zatravnění pozemku bude použita travní rekreační směs pro reprezentační trávník (40% kostřava 

červená trsnatá, 40% kostřava červená výběžkatá, 20% psineček tenký, která je vhodná pro více 

zatěžované trávníky) 
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c) biotechnická opatření  

Není předmětem řešení. 

 

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANU 

a) vliv stavby na životní prostředí -ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Stavba svým provozem nijak negativně neovlivní životní prostředí v okolí.  

Popis ochrany životního prostředí během výstavby je popsán v samostatné části B.8. 

b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 

rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

Stavba nebude mít negativní vliv na přírodu ani krajinu. V blízkosti se nenachází žádné chráněné 

stromy. 

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

V dosahu stavby se nenachází evropsky významné lokality ani ptačí oblasti pod ochranou Natura 2000. 

Stavba nebude mít vliv na soustavu chráněných území Natura 2000. 

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 

Není předmětem řešení. 

 

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 

Není předmětem řešení. 

 

 

 

 

 

 

V Brně v lednu 2016 vypracovala: 

Simona Scholzová 

 



 
ZÁVĚR  

 

Práce byla velkým přínosem mých zkušeností ohledně řešení různých konstrukčních i 

architektonických detailů, spolupráce s profesemi statika, požárního technika, stavebního inženýra 

a architekty zkušenějšími v oboru. Díky odstupu času na práci tohoto návrhu jsem měla možnost 

další a estetičtější varianty vzhledu stavby, který celkově původní koncept podpořil. Při práci jsem 

se zlepšila ve využívání softwaru (Revit). 
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 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ  

 

ŽP   životní prostředí  

NP   národní park  

CHKO   chráněná krajinná oblast  

k.ú.   katastrální území  

p.č.   parcela číslo  
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