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ÚVODNÉ ÚDAJE 

 

Identifikácia stavby: Dostavba objektov určených pre FA a FaVU VUT Brno 

Názov projektu: ART KAMPUS 

Lokalita: Údolní 53/ Úvoz 33 v Brne 

 

SÚHRNÁ SPRIEVODNÁ A TECHNICKÁ SPRÁVA 

1. PREDMET NÁVRHU 

Predmetom diplomovej práce je návrh súboru objektov, ktoré riešia areál určený pre FA, 

FaVU, galérie VUT a kreatívne centrum Brno v areálu na uliciach Údolní 53 / Úvoz 33. 

Architektonické riešenie budov vychádza zo stavebných programov jednotlivých fakúlt. Novo 

navrhnuté priestory areálu pozitívne ovplyvňujú víuvku študentov FA, FaVU, absolventov 

v kreatívnom centre, dopĺňajú väzby mesta a ponúka možnosti pre VUT. 

 

2. POPIS SITUAČNÝCH VAZIEB 

Návrhové územie je situované v mestskej časti Brno- střed na ulici Údolní a Úvoz. Charakter 

pozemku je v miernom sklone, kde vzniká prevýšenie približne 4 m.  

 

3. POPIS STÁVAJÚCICH POMEROV 

Priestor parcely je v súčasnosti nesprístupnený verejnosti a využívaný FaVU VUT, FF MU , 

miestnymi firmami a materskou škôlkou. Potenciál miesta spočíva v dobrej väzbe na centrum 

a okolité časti mesta. Okolitá zástavba je rôznorodá a tým neurčitá pre danú parcelu. 

 

4. LIMITY VYUŽITIA 

 

4.1 Urbanizmus 

Dnešné využitie parcely je dostatočné pre daných užívateľov, ktorá napriek tomu nedopĺňa 

väzby mesta.  

 

4.2 Pamiatkovo chránené objekty 

Druhý limit je ochranné pásmo- Pamiatkovej zóny a rezervácie mesta. 

 

4.3 Doprava 

Tesná vzdialenosť parcely k ulici Úvoz, ktorá má veľkú frekvenciou motorovej dopravy 

vytvára nadmerné množstvo hluku a smogu. 

 

4.4 Ochranné pásma 

Na základe  pamiatkovej ochrany nárožia troch objektov MPÚ v Brne bolo možné stávajúce 

objekty len doplniť, nadstaviť tak aby bol dodržaný výškový  horizont a aby neboli narušené 

stavebné hmoty. 

 

4.5 Zdôvodnenie pamiatkovej ochrany MPÚ  

Hodnotná architektúra bývalých zemebraneckých kasáreň s novorenesančným priečelím 

a spojovacím krídlom z roku 1920 neobvyklého pôdorysu v exponovanaje nárožnej polohe. 

 

 

 

5. IDEA 

 

Dôležitý aspekt je jednoduché poňatie návrhu, ktoré nie je len v architektonickej forme ale aj 



v reakcii na miesto a okolie. Návrh vzdelávacej inštitúcie je dôležitou súčasťou rozvoja 

mesta, ktorá s 

sprístupnením parcely  posilňuje a rozširujem väzby okolia čo pridáva na hodnote a 

vylepšuje image mesta. 

 

6. ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE 

 

6.1 Doprava a obsluha 

Návrh hlavných peších komunikácií reaguje na blízku vzdialenosť zastávok MHD, návaznosť 

do centra mesta a okolie. Parkovacie plochy pre kampus sú navrhnuté v podzemí čo 

eliminuje parkovacie plochy na povrchu nádvoria. Obsluha objektov je sprístupnená v čo 

najkratšej vzdialenosti na parcele tak aby nebola rušený komfort oddychu a relaxu v parku 

a námestí. 

6.2 Architektúra 

vychádzajúca z filozofie návrhu, určuje kompozíciu usporiadania objemov, verejných 

priestorov a komunikačných trás. Štruktúra parcely je tvorená prístavbou nových objektov 

pre FA a FaVU, nadstavbou nárožia s funkciou galérie a glyptotéky, kreatívneho centra, 

verejného parku, akademického námestia a základnej umeleckej školy, ktorá vychováva 

novú generáciu umelcov. 

Hmota objektov rešpektuje výškový horizont a mierku k okoliu. 

 

6.3 FA A FaVU 

Objem FA a FaVU  je členený do jednoduchých hmôt ktoré sú prístavbymi k súčastným 

objektom a vytvárajú kontrast nového a starého. Fakulty sú prepojené dvoma hlavnými 

vstupmi, ktoré sprístupňujú objekty z ulice a nádvoria. Staré objemy sú rekonfigurované 

a prepojené s novými hmotami, čo vytvára dva samostatné átriové celky. 

 

6.4 Galéria s glyptotékou VUT 

Navrhnutá ako nadstavba pôvodného objektu dopĺňa chýbajúci tvar nárožia, oblou 

presklenou fasádou vytvára jemný detail v križovatke, evokuje dojem výkladnej skrine 

s umeleckými dielami študentov pre verejnosť, spája dva objemy v jeden, svojim vzhľadom 

láka verejnosť vstúpiť na akademické námestie a do verejného parku. Prízemie galérie je 

navrhnuté pre kaviareň a aulu pre verejné diskusie, prednášky, akcie... 

 

6.5 Kreatívne centrum 

Rekonverziou objektu objekt získal nový vnútorný priestor kde je umiestnená knižnica 

s odbornou literatúrou pre navrhnuté fakulty ale aj verejnosť. V ďalších priestoroch sú 

navrhnuté štartovacie ateliéry pre absolventov umenia, kreatívnej tvorby... 

 

6.6 ZUŠ 

Tento objekt je navrhnutý pre najmenších umelcov s chuťou pracovať s farbami, hlinou 

i ďalšími materiálmi.  

 

6.7 Park 

Hlavný zámer parku je jednoduchosť plôch, priestoru a materiálu. To robí park minimalistický 

čo umožňuje vypichnúť objem novostavieb do popredia. Atmosféra parku je multifunkčná čo 

umožňuje verejnosti plochy definovať podľa seba a na daný čas. 

7. MATERIÁLOVĚ RIEŠENIE 

 

7.1 FA 



Jedná sa o štvorposchodový objekt s jedným podzemným a troma nadzemnými podlažiami, 

ktoré majú obvodové steny pohľadového monolitického betónu. Povrch betónu je zanechaný 

v surovom neomietanom stave  čo vytvára zaujímavú atmosféru priestoru v ateliéroch . 

Podlahy z lešteného betónu pomáhajú odrážať prirodzené svetlo z átria a parku. Fasády sú 

rozpohybované sklenenými plochami čo umožňuje verejnosti vidieť do interiérovej krajiny 

a tým majú možnosť vidieť konkrétnu prácu s konkrétnym materiálom či inú kreatívnu tvorbu 

študentov. 

 

7.2 FaVU 

Trojposchodový objekt s jedným podzemným a dvoma nadzemnými podlažiami, ktoré majú 

obvodové steny pohľadového monolitického betónu. Povrch betónu je zanechaný v surovom 

neomietanom stave  čo vytvára zaujímavú atmosféru priestoru v ateliéroch . Podlahy 

z lešteného betónu pomáhajú odrážať prirodzené svetlo z átria, parku či strešných svetlíkov. 

Fasády sú rozpohybované sklenenými plochami čo umožňuje verejnosti vidieť do interiérovej 

krajiny a tým majú možnosť vidieť konkrétnu prácu s konkrétnym materiálom či inú kreatívnu 

tvorbu študentov. 

 

7.3 Galéria s glyptotékov VUT 

V prvom nadzemnom podlaží je betón kombinovaný s omietkou pôvodných stien. Tak ako pri 

FA a FaVU je nadstavba navrhnutá z pohľadového monolitického betónu , ktorý s časti 

dopĺňa uličná presklená fasáda.  

 

7.4 Kreatívne centrum 

Navrhované ako rekonštrukcia objektu doplnené s modernými prvkami materiálu, zmenami v 

priestore a priznanými pôvodnými prvkami vytvára nový charakter objektu. 

 

7.5 Park a hlavné komunikácie 

Zelené plochy oživené betónovou dlažbou hlavných komunikácií a obrubníkov dáva priestoru 

eleganciu a tvár kampusu. 

 

8. TECHNICKÉ RIEŠENIE 

 

8.1 FA a FaVU 

Pôvodné objekty 

Základy- monolitický prostý betón 

Základová doska- monolitický železobetón s tepelnou izoláciou 

Nosné steny a priečky- murované tehlové murivo 

Stropy- drevený trámový strop  

Strešná konštrukcia- sedlová drevená konštrukcia s tepelnou izoláciou 

 

 

 

 

 

 

Novostavby 

Základy- monolitický železobetón 

Základová doska- monolitický železobetón s tepelnou izoláciou 

Nosné steny- sendvičový pohľadový železobetón s tepelnou izoláciou, monolitický skelet 



Priečky- pohľadový železobetón 

Stropy- monolitická železobetónová doska s tepelnou izoláciou 

Strecha- monolitická železobetónová doska s tepelnou izoláciou ukončená 

povrchom extenzívnej zelene (FaVU) a PVC fóliou (FA) 

 

8.2 Galéria s glyptotékou VUT 

Základy- monolitický prostý betón  

Základová doska- monolitický železobetón s tepelnou izoláciou  

Nosné steny- sendvičový pohľadový železobetón s tepelnou izoláciou, monolitický 

železobetón 

Priečky- pohľadový železobetón, murované tehlové murivo viz. pôdorys 

Stropy- monolitická železobetónová doska s izoláciou 

Strecha- monolitická železobetónová doska s tepelnou izoláciou ukončená povrchom PVC 

fólie 

 

8.3 Kreatívne centrum 

Základy- monolitický prostý betón 

Základová doska- monolitický železobetón s tepelnou izoláciou 

Nosné steny a priečky- murované tehlové murivo 

Stropy- drevený trámový strop s betónovou doskou a tepelnou izoláciou 

Strešná konštrukcia- monolitická železobetónová doska s tepelnou izoláciou ukončená 

povrchom PVC fólie 

 

9. HOSPODÁRENIE S ENERGIAMI 

 

Využitie dažďovej vody s plôch striech je odvádzaná do retenčných nádrží, ktoré sú 

umiestené v prvom podlažnom podlaží a využíva ako úžitková na splachovanie toalety a 

zavlažovanie miestnej zelene. 

 

10. ENERGETICKY ÚSPORNÉ RIEŠENIE 

 

Novostavby FA, FaVU, galéria VUT a kreatívne centrum sú navrhované ako 

nízkoenergetickom štandarde. Objekty sú vybavené vzduchotechnickou jednotkou pre 

teplovzdušné vykurovanie s cirkuláciou a rekuperáciou tepla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

11. EKONOMICKÉ ZHODNOTENIE 

 



Predpokladaná cena objektu je 1.033.575.000  kč,  ktorá je počítaná na základe cenového 

ukazovateľa pre rok 2017.  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 


