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ABSTRAKT  

Předmětem zadání diplomové práce je řešení studie areálu VUT na Kraví hoře 

a navázání na práci předchozího semestru. Cílem bylo propojit zájmy města Brna 

a VUT. Vytvořit jednotné území, do něhož by byly vneseny zajímavé parkové plochy 

pro širokou veřejnost a reprezentační prostory pro propagaci VUT a další aktivity, 

které VUT prozatím postrádá. V současné době vytváří zahrádkářská kolonie jistou 

bariéru, která není průchozí pro veřejnost. Proto bylo hlavním cílem návrhu otevřít 

území. Celý areál VUT je proto propojen s okolím a vytváří množství veřejných 

prostor pro relaxaci. Nové objekty budou VUT sloužit k představení jeho historie, 

současnosti i budoucího směřování; další fakultní objekty k prezentaci 

studentských prací jako náborové středisko. V návaznosti na nynější zástavbu zde 

budou prostory pro absolventy kreativních oborů, kteří si zde budou moci 

pronajmout své první ateliéry. Nové budovy jsou zasazeny do terénu tak, aby 

nenarušovaly přírodní charakter parku a aby s lehkostí zapadly do krajiny. Jako 

další zajímavost je zde navržena rozhledna, která využije potenciál místa a nabídne 

návštěvníkům výhledy do širokého okolí.  

 

KLÍČOVÁ SLOVA  

Kraví hora, VUT, Vysoké učení technické v Brně, areál, muzeum, technologické 

zábavní centrum, ateliéry, fakulty, výstavní prostory, expozice, prezentace, park, 

zelená střecha, vertikální zahrada, prosklená fasáda, veřejný prostor  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT  

The subject matter of the Master&apos;s Thesis deals with the design of the Brno 

University of Technology (BUT) compound on Kraví hora and comes as a follow-up 

to the work done in the previous academic term. The aim was to combine the 

interests of the city of Brno and that of the Brno University of Technology (BUT); 

to create a common zone which would incorporate attractive park areas for the 

general public and a representational space for the promotion of BUT and other 

activities that the university has been lacking to date. The primary objective was 

to make the compound more accessible to the public as there are currently 

community gardens which stand as a barrier. The entire BUT compound is thus 

integrated with the neighbourhood, providing numerous public areas that are 

ideal for relaxation and leisure activities where people may enjoy their free time. 

The new buildings will offer visitors an introduction to the history and current state 

of the University of Technology, mainly via exhibitions and entertainment. The 

faculty buildings, designed as a recruitment centre and used to present student 

work, will perform additional functions. The current facilities will be utilized 

as areas for graduates in creative disciplines who will be able to rent their first art 

studios there. The new buildings are set in the terrain so as not to disrupt the 

natural aspect of the park, seamlessly blending into the surrounding landscape. 

Another interesting feature is an observation tower, designed to further utilize the 

location&apos;s potential and provide visitors with a wide view of the area, far into 

its surroundings.  

KEYWORDS  

Kraví hora, BUT, University of Technology, compound, technology entertainment 

centre, art studios, faculties, exhibition areas, exhibitions, presentation, park, 

green roof, vertical garden, glass facade, public space  
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Úvod 

Předmětem diplomové práce je zpracování studie areálu VUT na Kraví hoře, a to 

aby současně vyhovovala záměrům města Brna a také potřebám fakult VUT. 

Diplomová práce vychází z urbanisticko-architektonické studie, jež byla zpracována 

v předmětu TG02 Specializovaný ateliér v předchozím semestru. Dále také 

navazuje na vypracovaný urbanistický návrh z roku 1997 Ing. arch. Balabánové, 

která zastupuje zájmy města Brna a v návrhu preferuje především parkové plochy. 

Cílem mého projektu bylo respektovat tuto studii, navázat na ni a vhodně ji doplnit 

o nové funkce, které by odpovídaly zájmům a hodnotám VUT. Hlavním záměrem je 

vytvoření kvalitního prostoru pro relaxaci i sportování a pro propagaci VUT, kde se 

může široká veřejnost dozvědět jak o historii, tak o současnosti jednotlivých fakult 

univerzity. 
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1. VYMEZENÍ ÚZEMÍ (IDENTIFIKACE PLOCHY, PROBLÉMY V ÚZEMÍ) 

 Areál Vysokého učení technického na Kraví hoře patří k nejcennějším 

územím města Brna. O toto území má eminentní zájem město Brno, které se jej 

pokusilo od VUT odkoupit. VUT jej ovšem pokládá za své "rodinné stříbro", neboť si 

uvědomuje jeho mimořádnou hodnotu. Vzhledem ke svazujícím regulačním 

podmínkám jsou však možnosti výstavby velmi omezené. Záměrem tohoto 

projektu je nalézt takové řešení, které by bylo kompromisem odpovídajícím 

představám jak města, tak potřebám VUT. Město Brno preferuje plochy zeleně a 

rekreace a jeho záměr je z Kraví hory udělat jednotný park. VUT by však svůj 

pozemek využilo na reprezentaci univerzity a její představení pro potenciální 

studenty. 

 Území se nachází v krajském městě Jihomoravského kraje - Brně. Kraví hora 

leží v katastrálním území Veveří, 2 km severozápadně od centra města. Ze severní 

strany je území vymezeno ulicemi Tůmova a Lužická. Z východní strany jej lemuje 

ulice Úvoz a Žižkova; z jihu ulice Grohova. Ze západu se napojuje na ulici Údolní. 

Pozemky Kraví hory jsou dostupné z těchto ulic městskou hromadnou dopravou, a 

to konkrétně z ulice Úvoz a Údolní. Nejvíce návštěvníků Kraví hory v současné době 

využívá konečnou zastávku Náměstí Míru, která leží přímo u parku Kraví hory. 

 V lokalitě se nenachází žádná jiná vyvýšenina. Proto kopec Kraví hora nabízí 

krásné výhledy na celé město. Kraví hora je významnou zelení v centru města. 

Zelení obdobného rozsahu je až Wilsonův les, park v Lužánkách a na východě 

Björsenův sad. Kraví hora je obklopena především obytnou zástavbou - ze severu 

Masarykovou čtvrtí a městkou částí Žabovřesky, z jihu až východu blokovou 

zástavbou činžovních domů, které byly vystavěny na počátku 20. století. Jen v 

severovýchodní části se nachází fakulta stavební VUT, právnická fakulta MU nebo 

Univerzita obrany. Na území Kraví hory se nachází park a zahrádkářská kolonie, 

brněnská hvězdárna a planetárium, koupaliště, tenisové kurty a autoservis s 

garážemi. Areál VUT je z části zastavěn objekty, které jsou ve špatném technické 

stavu a sídlí v nich právnické i fyzické osoby. 

 Největším problémem území je celková neprostupnost a také nesjednocení 

celku. Nalezneme zde park a sportovní hřiště v kombinaci s uzavřeným areálem 

VUT, a zahrádkářskou kolonii. Dalším problémem je nedostatek záchytných 

parkovišť a hlavně přístup pro starší lidi, pro které je stoupání obtížné. Řešením by 

mělo být vytvoření nových stezek a návrh kyvadlové dopravy, která by 

nenarušovala klid v území. Neosvětlené ulice představují další riziko vstupu do 

území. 
 

2. POPIS KONKRÉTNÍHO SEGMENTU ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 

 Celková plocha území Kraví hory je 487 ha, z čehož plocha areálu VUT činí 59 

ha. Řešená část pozemku VUT se nachází na svažitém terénu, který se zvedá od 

východu k západu. Pozemek je špatně dostupný, a to také z důvodu neobslužnosti 

městskou hromadnou dopravou a velkou docházkovou vzdáleností od zastávek. 

Jeho umístění v kopci představuje problémy pro seniory a handicapované. Řešené 

území má tvar nepravidelného obdélníku 350 x 210 m, z něhož je na 

severovýchodě vyčleněna část o rozměru 90 x 90 m patřící městu Brno. Proto zde 



navrhuji pouze vhodnější využití, nikoliv novou zástavbu. Stávající budovy na území 

jsou jednopodlažní objekty ve špatném technickém stavu, které nevyhovují 

novému konceptu, ani nesplňují tepelné a statické požadavky. 
 

3. URBANISTICKÁ KONCEPCE, IDEA ŘEŠENÍ 

 Území Kraví hory se nachází v těsné blízkosti centra Brna. V okolí se nachází 

jak zástavba rodinných domů, tak bloková zástavba domů činžovních. Najdeme zde 

mnoho škol a kolejí, což dává podnět k vytvoření kvalitních veřejných prostor pro 

trávení volného času relaxací nebo koníčky a kroužky, které by také využily okolní 

školy. 

 Celý park Kraví hory je ve studii koncipován tak, aby si zde našla využití 

každá věková kategorie. Park je rozdělen na část aktivní a relaxační. V aktivní části 

jsou stávající hřiště doplněna o vhodná zázemí a také jsou navržena hřiště nová, 

která zde chyběla. Doplněno bylo například work outové hřiště nebo stolní tenis, 

dále pump truck pro kola se skate rampami, pro starší pak například pétanque 

hřiště. Kvůli již zmíněným školám zde byl umístěn dům dětí a mládeže s vlastním 

dopravním hřištěm, které by mohly školy využívat. V blízkosti je navrženo lanové 

centrum a restaurace s vyhlídkou na hrad Špilberk. V této části je navrženo zázemí 

pro policejní stanici. Druhá část parku by byla relaxační s grill zónami a lavičkami s 

výhledem. Jelikož pozemek VUT tvořil na území bariéru, která nebyla zcela 

přístupná, snažila jsem se toto území propojit. Omezujícím limitem pro mě bylo 

ochranné pásmo vodárny, které se přes území táhne o šířce 20 m. To však vytvořilo 

pomyslnou osu, od níž je koncept rozvíjen. Dalším limitem jsou již zmiňované 

majetkové vztahy, které je nutno respektovat, a skloubení zájmů města a VUT, aby 

spolu korespondovaly. 

 Další myšlenkou bylo území propojit cestami. Ty budou sloužit jen omezeně, 

a to pro zásobování a handicap. Dopravu přes území je zajišťuje kyvadlová doprava 

se zastávkou na vrchu kopce u muzea VUT. Je navržena šestimístná samostatně 

poháněná elektrická buňka, kterou by mohli realizovat studenti FSI jako svůj další 

projekt. Obdobná doprava je v současné době provozována asi ve 120 městech 15 

zemí. Buňka se pohybuje přes mobilní aplikaci a využívá stávající komunikace, tudíž 

není potřeba budovat zvláštní dráhy či kolejnice. Nově je navržena komunikace  

spojující ulici Rybkovu a nám. Míru. Tato silnice bude sloužit omezeně pro 

zásobování, handicapované a zaměstnance. Pro návštěvníky jsou navržena 

odstavná parkoviště při nástupech do území. Stávající parkoviště u restaurace 

Monte Bú bylo rozšířeno na 109 parkovacích míst. Nové parkoviště jsem umístila 

do ulice Rybkova s kapacitou 36 míst. Poslední záchytné parkoviště se nachází na 

ulici Lužická o 48 stáních. Územím je navržena nová cyklostezka a stezka pro koně, 

která navazuje na historii Kraví hory a návrh města. 

 Cesty rozdělující území vytvořily části, které jsem rozdělila na různé funkce. 

Na část výstavní, zábavní a pro představování fakult. V části patřící městu je 

navržena stezka bosých nohou. Úplná osovost zde byla narušena tím, že park 

přesáhl až do území VUT a navázal pomocí zelených střech. V části výstavní se 

nachází muzeum VUT, kde VUT prezentuje historii až po současnost. VUT by zde 

mohlo představit své sbírky nebo modely a také vynálezy studentů. V zábavní části 



je umístěno technologické centrum, kde by si návštěvníci mohli vyzkoušet nové 

technologie, vynálezy studentů nebo by zde mohly být atrakce typu laser game 

nebo úniková hra. Proto jsou zde navrženy multifunkční výstavní prostory. Dále je 

navržen amfiteátr, kde by mohlo být například letní kino nebo by se zde pořádali 

jiné akce pro veřejnost. V poslední části se nacházejí objekty fakult, které jsou 

navrženy jako prostory pro přestavení prací studentů. VUT se tímto zpřístupní 

veřejnosti a přiblíží studentům středních škol možnosti studia na dané fakultě. Také 

se zde nachází ateliéry, které jsou určeny pro absolventy jako odrazový můstek pro 

vlastní tvorbu, případně by si je mohli využívat umělci, kteří v nynější zástavbě 

působí. 

Rozhlednu jsem situovala v ose veřejného prostoru před muzeem. Pomocí 

pobytových schodů a prostorem před muzeem jsem se snažila propojit a vytvořit 

vhodné prostory. Prostor před muzeem jsem ozvláštnila vodními prvky 

zabudovanými v dlažbě. Tyto lze zakrýt v případě potřeby při konání akcí, jako je 

např. FAST FEST, pořádaných VUT.  
 

4. ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ VYBRANÉ ČÁSTI 

 Při vytvoření koncepčního řešení jsem vycházela z hlavních kompozičních 

os. Ty tvoří komunikace rozdělující území a osa ochranného pásma vodárny ležící 

na vrcholu Kraví hory. Komunikace jsou navrženy tak, aby zpřístupnily a otevřely 

území veřejnosti. Ochranné pásmo tvořící další osu bude sloužit pěším 

návštěvníkům a novým objektům - zde vznikne kvalitní prostor pro relaxaci a pobyt. 

Tato osovost je narušena zásahem parku do této části. Vzniká tak komornější 

pobytový prostor a ne velký koridor, kterým návštěvníci pouze procházejí.  

 Hlavní myšlenkou bylo vytvořit objekty tak, aby nepůsobily v krajině příliš 

mohutně a aby s ní byly propojeny a staly se tak součástí nového parku. V areálu 

VUT se nachází pět hlavních budov a rozhledna, které budou sloužit pro propagaci 

a reprezentaci VUT. 

 Při hmotovém řešení jsem vycházela z toho, že v území nesmí být 

vícepodlažní objekty. Proto jsem vždy vycházela z jednoduchých kvádrových 

objemů, nebo jsem objekt zasadila do terénu tak, aby šlo vidět pouze jedno 

podlaží, jak je tomu například u muzea VUT. Jedná se tedy o minimalistické hmoty, 

které jsou řešeny s ohledem na okolí parku. Z tohoto důvodu byly zvoleny fasády 

prosklené. Fasády, které kvůli dispozici nemohou mít okenní otvory, jsou 

rozčleněny pomocí rámů odpovídajícím oknům. Vyplněny jsou vertikálními 

zahradami nebo dřevěným obkladem, což pomůže jak zapadnutí do okolí, 

příjemnějšímu pohledu na nevyužitou fasádu, tak zlepšení ovzduší. Jako kontrast 

zelených a přírodních fasád bude použita neutrální šedá stěrka, která příjemně 

doplní přírodní barvy. Dalším prvkem, který určuje ráz budovy, jsou světlíky, které 

jsou rozmístěny po střeše a prosvětlují výstavní prostory muzea. 

Muzeum VUT  

 První podlaží je tvořeno jednoduchým kvádrem, na nějž jsou v zadní části 

postaveny další dva tvořící 2NP. Každá část objektu je rozdělena na určitou funkci. 

1NP plní funkci výstavních prostor. V 2NP se nachází administrativa s technickým 

zázemím a kavárna s terasou a přístupem na zelenou střechu. Hlavní přední 



fasádu tvoří prosklené plochy s výrazným vystouplým rámem, který naruší 

celistvost a plochost fasády. Vstupní část je do hmoty zasazena, vznikají tak plochy, 

které mohou být využity pro solitérní umělecká díla, grafické panely nebo plakáty s 

poutači na expozice. Tato část bude plynule navazovat na předprostor před 

muzeem, tzv. náměstíčko. Zde je ponechán volný prostor, doplněn pouze o 

drobnou zeleň a lavičky. Do dlažby jsou zasazeny trysky s vodou. Náměstíčko bude 

sloužit venkovním expozicím, ale také dočasným stánkům pro farmářské trhy, 

stavební veletrhy a jiné akce. Dále bude užíváno pro konání akcí jako je např. FAST 

FEST. 

Technologické zábavní centrum 

 Objekt technologického centra ve tvaru jednoduchého kvádru má v zadní 

části vykouslý prostor amfiteátru. Je do terénu zasazen tak, že je zajištěn volný 

přístup na část střechy. Obvodový plášť budovy je tvořen stejně jako u objektu 

muzea pomocí hlavní prosklené fasády. Ta je plasticky členěna rámem. Boční 

fasády jsou rozděleny pomocí vertikálních zahrad a dřevěných obkladů. 

Objekty fakult a ateliérů 

 Tyto hmoty tvoří jednopodlažní kvádrové objekty, které navazují svým 

vzhledem na nynější zástavbu a vytváří tři pavilonky. Do nich jsou umístěny 

prostory pro jednotlivé fakulty a jejich propagaci. Jednoduché hmoty fakult jsou 

výškově rozčleněny, kdy výstavní sály převyšují vstupní haly s recepcí. Je tak 

vytvořen prostor pro malé okenní otvory. Objekt s ateliéry pro umělce je 

ozvláštněn střešními trojúhelníkovými světlíky. Přední fasády u všech těchto 

objektů jsou rytmicky členěny dle skeletového systému pomocí předsazení atiky a 

dělících stěn. 

Rozhledna 

 Rozhledna je tvořena čtyřmi sloupy, které nesou jedno podlaží kryté 

vyhlídky. Z ní je také schodištěm přístup na vrchol rozhledny na nekrytou vyhlídku, 

která je ve výšce 27,5 m. Celkový výraz rozhledny navazuje na novou okolní 

zástavbu, kdy se jedná o jednoduchou hmotu, která je hlavně poddajná přírodě a 

navazuje na technické zaměření VUT. 
 

5. DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ 

Muzeum VUT 

 Muzeum VUT je rozděleno do tří částí. Ze severovýchodní strany se nachází 

vstupní hala pro návštěvníky s recepcí a pokladnou. Dále se zde nachází šatna a 

vstup do obchodu se suvenýry. Navazuje samotný výstavní prostor. Z něj se 

návštěvník dostane do multimediální učebny s přístupem do skladu nábytku. Další 

chodbičkou se může dostat do hygienického zázemí nebo do haly se schodištěm, 

kterým je přístupná kavárna v 2NP. Z Jihozápadní strany je vjezd na parkoviště. 

Také je zde příjem exponátů v zázemí s dílnou pro smontování a úpravu a dále 

sklad. Přístup do 2NP je zajištěn jak ze schodišťové haly v 1NP, tak z venkovního 

terénu ze severozápadní strany. Kavárna má svoje hygienické zázemí, přípravnu se 

sklady a terasu, která vede až na zelenou střechu. Kavárna může sloužit jako 

klubovna pro konání akcí VUT jako je např. 2+2 od stavební fakulty. Dále je v 2NP 

administrativa, kde se nachází velká hala s kuchyňkou, z níž je umožněn přístup do 



jednotlivých kanceláří nebo archívu. Z terénu je přístupná technická místnost 

zajišťující chod celého areálu. Jednotlivé objekty mají ještě své samostatné menší 

technické místnosti. 

Technologické zábavní centrum 

 Technologické centrum má vstup pro návštěvníky ze severovýchodní strany 

a stejně jako u muzea se zde nachází vstupní hala s recepcí, šatnou a hygienickým 

zázemím. Dále se návštěvník dostane do výstavních prostor. Z nich je přístupná 

multimediální učebna se skladem. Ze severozápadní strany se nachází vstup pro 

zaměstnance, který vede chodbou k jednotlivým kancelářím, kuchyňce, 

hygienickému zázemí a technickým místnostem. V tomto křídle se nachází zázemí 

pro amfiteátr, který je přístupný jak z výstavních prostor, tak z terénu. Amfiteátr 

může sloužit jak pro výukové účely v rámci technologického centra, tak pro 

veřejnost, kdy se v létě může využívat jako letní kino. V další části, která je 

přístupná z jihovýchodní strany, se nachází příjem exponátů. Ty mohou putovat 

buď přímo do výstavních prostor, nebo do dílny a skladu. 

Objekty fakult a ateliérů 

 Objekty fakult jsou celkem dva. Do každého objektu jsou umístěny celkem 

čtyři fakulty. Vždy pro dvě je společná vstupní hala s recepcí a hygienické zázemí. 

Každá fakulta má pak z haly přístupný výstavní prostor, kde může představit své 

práce a získat případné zájemce. Na prostory navazuje kancelář, sklad a technická 

místnost. 

 Při vstupu do ateliéru se dostaneme přímo do ateliérových prostor s malou 

kuchyňkou, odkud je přístup do chodbičky, která vede ke skladu, hygienickému 

zázemí a technické místnosti. Samostatný prostor ateliéru může být rozčleněn 

posuvnou stěnou. 

 

6.KONSTRUKČNÍ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ 

Všechny objekty mají monolitickou železobetonovou nosnou konstrukci - skeletový 

systém. V rámci prosklených fasád se jedná o předsazenou fasádu z hlediska 

tepelně technického a estetického. 

Základové konstrukce 

 Všechny objekty jsou založeny na základových patkách o rozměrech 1000 x 

800 mm, které jsou zmonolitněny základovou železobetonovou deskou o tloušťce 

250 mm. Tloušťka a také průměry a množství výztuže by mělo být navrženo 

statickým posudkem. Patky i deska jsou z vodostavebního betonu třídy C25/30 XC4, 

třída oceli B500, navrženo 150/150/4. 

Svislé nosné konstrukce 

 Svislý nosný systém budov je tvořen monolitickými železobetonovými 

sloupy z betonu třídy C25/30 a výztuží B500. Tyto sloupy jsou usazeny do 

monolitických železobetonových patek. Rozměry jednotlivých sloupů jsou 450 x 

450 mm u muzea VUT a technologického centra. U objektů fakult a u ateliérů jsou 

to sloupy o rozměrech 300 x 300 mm. U muzea VUT jsou sloupy rozmístěny ve 

výstavních prostorách v modulovém schématu v rozpětí 12 x 12 m. V zadní části, 

která slouží jako garáže a další zázemí muzea, je modul nosného systému v 

rozponech 6 x 6 m, jelikož tato část nese druhé podlaží. V prvním podlaží jsou 



řešeny ztužující železobetonové stěny. U technologického centra jsou rozpony 

sloupů po 12 x 12 m nebo 12 x 6 m v závislosti na části objektu. Světlé výšky 

výstavních prostor jsou 4,8 m. Zázemí a administrativní části dosahují 3 m a 3,9 m. 

Ateliéry a fakultní budovy mají modulové schéma skeletu 6 x 6 m. Světlá výška je 

zde 3,6 m pro ateliéry; 3,9 m pro výstavní prostory a 3 m pro vstupní haly. 

 Rozhledna je sestavena ze čtyř nosných sloupů o rozměrech 500 x 500 mm 

v rozponu 4,5 x 4,5 m. Sloupy jsou ztuženy železobetonovým ztužidlem propojující 

vedlejší sloupy, dále centrálním schodištěm a tuhými styčníky. 

Vodorovné nosné konstrukce 

 Na nosný systém sloupů jsou uloženy prefabrikované předpjaté 

železobetonové průvlaky. Předběžná výška nosníku byla po konzultaci s 

odborníkem určena jako 1/15 rozponu, což odpovídá 450 mm. Vazníky nesou 

prefabrikované předpjaté železobetonové vazníky Spiroll o tloušťce 250 mm. 

Nosná konstrukce střech je totožná se stropem, přičemž je složena z průvlaku a 

předpjatých panelů Spiroll. 

Vodorovná konstrukce střech ateliérů a fakultních budov bude řešena jako 

monolitická železobetonová deska, která bude uložena na železobetonových 

sloupech. Dle statického posudku bude navržena výztuž. Tloušťka desky se odvíjí 

dle rozponu 6 x 6 m, což odpovídá asi 250 mm. 

Schodiště 

 V muzeu VUT se nacházejí dvě schodiště. Jedno spojuje vnitřní garáže a 

administrativní část ve 2NP. Druhé vede od výstavních prostor do kavárny. Obě 

schodiště jsou navržena jako monolitická železobetonová schodiště trojramenná - 

o 21 stupních. Schodiště je uloženo na nosných stěnách a stropní konstrukci. 

Součástí je výtah, který zajistí bezbariérovost objektu. 

Střešní plášť 

 Střešní konstrukce je uložena na vodorovné nosné konstrukci. Střechy jsou 

řešeny převážně jako vegetační. Na nosné konstrukci se nachází betonová zálivka z 

betonu třídy C20/25, která tvoří spádovou vrstvu a je o minimální tloušťce 25 mm. 

Na ní je položena pojistná parotěsná vrstva tvořena asfaltovým pásem Glastek 30 

Sticker plus z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny. 

Tepelná izolace je zajištěna EPS 150S . Hydroizolační vrstva je tvořena z 

modifikovaných asfaltových pásů s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny. Tato vrstva 

je chráněna netkanou PP textilií a drenážní vrstvou z nopové fólie s výškou nopu 20 

mm. Následuje vrstva filtrační z netkané PP textilie a vegetační vrstva substrátu o 

tloušťce 150 mm. 

 Plochá střecha nacházející se nad 2NP je předmětem řešení řezu fasádou 

(výkres č. 20). 

 Jestliže jsou střechy řešeny pro pobyt osob, je zde atika opatřena skleněným 

zábradlím do výšky 1000 mm, nebo je vyvedena atika do příslušné výšky, aby bylo 

zabráněno pádu ze střechy. 

Obvodový plášť 

 Obvodový plášť muzea VUT je částečně řešen jako provětrávaná fasáda 

tvořená ocelovým roštem pro uchycení dřevěného obkladu. Ten tvoří dřevěné 

lamely ze sibiřského modřínu o rozměrech 140 x 4500 x 20 mm. Ty musí být 

opatřeny protipožárním nátěrem. Ocelový rošt bude uchycen do nosné konstrukce. 



Ta bude zateplena tepelnou izolací Dekwool DW o tloušťce 150 mm ukotvenou 

talířovými hmoždinkami se zápustnou hlavou po 400 mm. Tepelnou izolaci chrání 

proti vlhkosti pojistná difúzní fólie Tyvek UV facade. 

 Další části obvodových plášťů jsou tvořeny vertikálními zahradami, což je 

předmětem řešení architektonického detailu (výkres č. 19). 

Izolace 

 Tepelná izolace vodorovných konstrukcí je tvořena z desek EPS 150S o 

tloušťkách 2 x 100 mm nebo 2x 60 mm, jedná-li se o podlahu 1NP na terénu. 

Tepelná izolace obvodového pláště je řešena minerální vatou Dekwool DW o 

tloušťce 150 mm. V místě styku s terénem je tepelná izolace stěn řešena izolací XPS 

o tloušťce také 150 mm, která je bodově lepena k podkladu. 

 Izolaci proti zemní vlhkosti zajišťuje nopová fólie G8 s nopy orientovanými k 

zemině. Dále jsou hydroizolace zajištěny asfaltovými pásy z modifikovaného 

asfaltu. 

Podlahy 

 Nášlapné vrstvy podlah jsou tvořeny stěrkou na bázi PU pryskyřic bez 

rozpouštědel v šedé barvě RAL 7035. Stěrka je nanesena na napenetrovaný litý 

cementový potěr tloušťky 50 mm. Pod potěrem se nachází separační vrstva 

ochranné polyetylenové fólie a kročejové izolace. Tyto vrstvy jsou od svislých 

konstrukcí odděleny pomocí dilatačního pásku Mirellon tloušťky 5 mm. Sokl 

podlahy je tvořen podlahovou lištou Arbiton Integra šedé barvy. 

Povrchové úpravy 

 Obvodové pláště jsou z vnitřní strany opatřeny tenkovrstvou MVC omítkou 

bílé barvy. Z vnější strany jsou voleny přírodní materiály - dřevěné obklady ze 

sibiřského modřínu nebo panely s vertikálními zahradami, které jsou řešeny jako 

architektonický detail (výkres č. 19). Tyto výrazné materiály budou doplněny o 

neutrální šedou stěrku. Vše je doplněno o prosklené stěny, které umožňují výhled. 

Objekty mají zelené střechy, aby velká hmota příliš nenarušovala prostředí, zároveň 

také z ekonomických a klimatických důvodů. Střecha bude zachytávat srážky, které 

budou ochlazovat a zvlhčovat ovzduší. Dále bude zachytávat částečky prachu. 

Požárně bezpečnostní řešení 

 Z požárního hlediska se v objektu muzea nacházejí únikové východy z 

výstavních prostor přímo na terén, a to na severozápadní stranu a na jihovýchodní 

stranu. Dále bude jako chráněná cesta řešena chodba se schodišťovou halou, 

kterou mohou v případě ohrožení návštěvníci unikat do 2NP a odtud do volného 

prostranství. V objektu technologického centra se nachází únikové východy z 

výstavních prostor přímo na terén, a to dva na severozápadní stranu a dva na 

jihovýchodní stranu. Z výstavního sálu je také přístup do amfiteátru, který je již 

venkovním prostorem. Vstupní turniket ve vstupních halách musí být řešen tak, aby 

se v případě nebezpečí automaticky zastavil a aby otočná křídla mohla být 

odkloněna a umožnila tak bezpečný únik. Dále je zabezpečen únik z pobytové 

střechy pomocí dvou postranních schodišť. Z důvodu výstavních prostor s větší 

koncentrací lidí zde musí být navrženy do stropní konstrukce tzv. sprinklery a také 

EPS systém, jenž dá signál HZS. Z požárního hlediska není potřeba stavby fakult a 

ateliérů nějak zabezpečovat, jelikož z výstavních prostor bude vstupní hala řešena 

jako chráněná úniková cesta a z ateliérů je přímý vstup do volného prostranství. 



Příjezd pro záchranné jednotky je zajištěn přímo k hlavním vstupům do objektu. 

Hasiči budou mít přístup jak z ulice Rybkova, tak od náměstí Míru. 

Technické zařízení budov 

 V rámci 2NP muzea je řešena část, kde se nachází kotelna. Bude obsluhovat 

všechny objekty v areálu. Nad kotelnu bude vyveden plechový komín do výšky 1 m 

nad atiku. Z hlediska vzduchotechniky byly technické místnosti řešeny tak, aby se 

nacházely u obvodového pláště. Důvodem je možnost zajištění přísunu čerstvého 

vzduchu. Vzduch bude přiváděn do strojovny z exteriéru a pomocí 

vzduchotechniky vedené pod stropní konstrukcí do jednotlivých místností. 

Vzduchotechniku v objektech ateliérů a fakult není potřeba řešit, jelikož zde lze 

větrat přirozeně okny. 

 

7. ZÁKLADNÍ VÝMĚRY (ZASTAVĚNÁ PLOCHA, CELKOVÁ UŽITKOVÁ 

PLOCHA, OBESTAVĚNÝ PROSTOR) 

Název objektu: Areál VUT – Kraví hora 

Místo stavby: Kraví hora, Brno 

Druh stavby: veřejné budovy, novostavby 

Účel: výstavní plochy, reprezentační a náborové prostory, kavárna/klub, 

administrativní plochy 

Počet jednotek: 5 

 - muzeum VUT: 1 

 - technologické zábavní centrum: 1 

 - objekty fakult: 2 

 - ateliéry: 1 

Velikost celého území: 487 ha 

Velikost pozemku VUT: 59 ha 

Zastavěná plocha celkem: 11 038,76 m2 

Obestavěný prostor celkem: 66 652,1 m3 

Nákladnost (10 000Kč/m3): 666 521 000 Kč 

Muzeum VUT 

 Zastavěná plocha: 4 792,33 m2 

 Celková užitková plocha: 5 541,12 m2 

 Obestavěný prostor: 33 173,95 m3 

 Výstavní prostor: 3 130,00 m2 

 Plocha multimediální učebny: 202,70 m2 

 Plocha kavárny: 279,06 m2 

 Počet parkovacích stání: 15 stání (z toho 2 pro handicapované) 

Technologické centrum 

 Zastavěná plocha: 3 815,56 m2 

 Celková užitková plocha: 3 559,03 m2 

 Obestavěný prostor: 23 078,63 m3 

 Výstavní prostor: 1 171,39 m2 

 Plocha multimediální učebny: 202,70 m2 

 Plocha amfiteátru: 553,42 m2 



Objekty fakult 

 Zastavěná plocha: 801,99 m2 

 Celková užitková plocha: 684,08 m2 

 Obestavěný prostor: 3 454,77 m3 

 Výstavní prostor: 103,07 m2 

Ateliéry 

 Zastavěná plocha: 801,99 m2 

 Celková užitková plocha: 683,8 m2 

 Obestavěný prostor: 3 352,28 m3 

 Ateliér: 50,76 m2 

Rozhledna 

 Zastavěná plocha: 25 m2 

 Obestavěný prostor: 137,7 m3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZÁVĚR 

Hlavním cílem projektu bylo propojení území Kraví hory a jeho otevření pro 

veřejnost. Dalším úkolem bylo nalezení kompromisu mezi požadavky města Brna a 

zájmy VUT, vytvoření studie pro nové využití jejich pozemků. V návrhu jsem 

navázala na tyto požadavky a navrhla prostory, které by reprezentovaly a 

představovali VUT tak, aby vše zapadlo do celkového přírodního prostředí a byl 

zcela využit potenciál tohoto krásného pozemku v centru města. Důraz jsem kladla 

na to, aby zde návštěvníci všech věkových skupin chtěli trávit svůj volný čas. Proto 

jsou zde relaxační i sportovní plochy. Doprava je přizpůsobena také starším 

věkovým kategoriím. Díky novým objektům vzniknou reprezentační prostory a 

náborová střediska, v kterých mohou fakulty získat nové studenty nebo představit 

své práce a výzkumy. Čerství absolventi si zde mohou pronajat ateliéry pro svou 

začínající tvorbu. Hlavní objekty tvoří muzeum VUT a Technologické zábavní 

centrum, které představí návštěvníkům expozice od historie po současnost. 

Všechny prostory jsou propojeny s okolím a tvoří jednotný celek tím, že park 

přesahuje i do území VUT. 
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