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Abstrakt 

Tématem diplomové práce je vybudování studie projektu na dobudování fakulty výtvarných 

umění VUT v Brně. V rámci přípravných prací byl hmotově řešen celý vysokoškolský 

komplex zahrnující i fakultu soudního inženýrství a společné prostory pro obě fakulty, 

samotná diplomová práce rozpracovává pouze studii FAVU a společného zázemí. Současně 

jsou v areálu umístěny hromadné garáže ve třech podzemních podlažích jako náhrada za 

zrušení stávajícího parkoviště na pozemku. Urbanistické a hmotové řešení vytváří komplex 

budov s městotvorným charakterem a zároveň umožňuje průchod územím. Na budovách je 

uplatněn princip předsazené dvojité fasády, který umožňuje originální výtvarné ztvárnění 

budov.  

  

Klíčová slova 

vysoká škola, podzemní garáže, dvojitá fasáda, zelená střecha, světlíky  

  

  

  

Abstract 

The theme of the thesis is a study of the project of the Faculty of Fine Arts in Brno. 

Preparatory work has dealt whole complex, including faculty of Forensic Engineering and 

common areas for both faculty. Thesis follows up only study of FFA and common facilities. 

There are public garages in three underground levels as a compensation for the abolition of 

the existing parking on the property. Urban and mass solution creates a complex of buildings 

with a city-forming character and allows going throw the area. There are applying principles 

of double hanging facade on the building, which allows original artistic design of buildings.  

  

Keywords 
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Úvod: 

Tématem diplomové práce je vybudování tzv. „akademického náměstí“. Jedná se o komplex budov, 

kde se budou nacházet prostory pro Fakultu výtvarných umění, Fakultu soudního inženýrství, 

společné prostory zázemí pro obě fakulty a podzemní velkoplošné parkovací plochy, které budou 

sloužit jak jednotlivým fakultám, tak Magistrátu Města Brna jako náhrada za zrušené parkování na 

pozemku. Řešení diplomové práce se zabývá studií Fakulty výtvarného umění, společných prostor a 

podzemního parkování. 
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CHARAKTER ÚZEMÍ 
 
Popisované území je charakteristické velmi dobrou dopravní dostupností a hojnou přítomností 
veřejné i komerční vybavenosti. Nachází se v části Brna, která je charakteristická velkým množstvím 
vzdělávacích a kulturních zařízení. V okolí se nachází jak budovy vysokých technických či humanitně 
zaměřených škol, ale i knihovny, divadla, kina či jiná kulturní zařízení. Tato lokalita proto poskytuje 
dostatečné zázemí pro vybudování nového areálu akademického náměstí, které vytvoří prostory pro 
Fakultu soudního inženýrství a Fakultu výtvarných umění. 
 
Okolí pozemku je limitováno dopravním zatížením, které umocňuje kombinace automobilové a 
tramvajové dopravy na ulici Veveří. Na území je tedy poměrně vysoká hladina hluku. Město Brno 
plánuje vybudovat tramvajový podzemní diametr, který by měl dopravě ulehčit, ale předpokládá se 
zvýšení intenzity automobilové dopravy po ulici Veveří, hladina hluku tedy v budoucnu 
pravděpodobně neklesne. 
 
 
VYMEZENÍ A ÚČEL STAVBY 
 
Vysoké učení technické má v plánu vybudovat nové prostory pro Fakultu výtvarných umění (dále jen 
FAVU) a Fakultu soudního inženýrství (dále jen FASI). FAVU má v současné době nedostačující 
výukové prostory, které jsou situovány do dvou objektů nevyhovujících po technické i funkční 
stránce. Ústav soudního inženýrství by měl v dohledné době nabýt status fakulty, a proto bude 
potřebovat nové prostory. Výhodou tohoto projektu je vybudování společného zázemí pro obě 
fakulty a snížení potřeby finančních prostředků na výstavbu a provoz budov. 
 
Náplní Diplomové práce je návrh Fakulty výtvarných umění a budovy společných prostor. V budově 
FAVU jsou navrženy výukové prostory, prostory pro pedagogy, děkanát a zázemí. Budova společných 
prostor musí být vybavena aulou, výstavními prostory, informačním centrem, jídelnou, reprografií a 
zázemím areálu. Podmínkou umístění výukového areálu v tomto území bylo vytvoření podzemního 
parkoviště, které bude sloužit jako kompenzace za zrušení stávajícího parkoviště na pozemku. Je 
nutné vybudovat také dostatečné parkovací plochy pro FASI a FAVU. 
 
 
URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ 
 
Pozemek se nachází v městské zástavbě, proto bylo třeba navrhnout městotvorné urbanistické 
řešení. Objekty jsou situovány tak, aby částečně vytvářely blokovou zástavbu s vnitroblokem a 
současně umožnily plynulý průchod územím. Hlavním záměrem bylo vytvořit areál, který nebude 
izolován a bude přístupný široké veřejnosti, nejen studentům a zaměstnancům školy. Vysokoškolský 
komplex budov je protkán širokým koridorem, který přitahuje pozornost a umožňuje přímý a logický 
průchod územím v severojižním směru.  
 
Na západní straně pozemku reaguje urbanistický koncept na přítomnost areálu Svatotomášského 
dvora, který je významnou historickou památkou. Historické budovy této památky vytváří svým 
striktním osovým pojetím zajímavý urbanistický koncept a průčelí budov situovaných do ulice Veveří 
má esteticky hodnotné členění. Významnost památky jsem podpořila vytvořením volného 
předprostoru, který umožní komplexní pohled na Svatotomášský dvůr a zároveň umocní honosnost 
vstupních prostor areálu. 
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ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 
 
Hmotově je areál tvořen třemi samostatnými hmotami, které jsou do sebe navzájem zapasovány. 
Každá budova svým hmotovým charakterem určuje svoji náplň - dvoupodlažní velkoprostorová 
budova slouží jako společné zázemí obou fakult, zatímco vícepodlažní úzké budovy slouží jako 
výukové prostory jednotlivých fakult. Fakulta výtvarných umění hmotově dosedá na budovu 
společných prostor, čímž je umožněno provozní propojení obou celků.  
 
Fasády všech budov pracují se stejným principem. Pracují s členěním velké hmoty do rastru, který 
kopíruje konstrukční systém budov, propisují tedy svým způsobem konstrukci navenek. Podélné 
fasády jsou prostorově vysunuty ven, čímž je vytvořen dojem předsazené konstrukce, která je na 
zbylý objekt nalepena.  
 
Do ulice Veveří jsou hmoty budov vykrojeny, pomocí konzolovitého vyložení stavby nad prvním 
nadzemním podlažím je vytvořen krytý prostor, který částečně zasahuje do komunikační osy pro pěší 
při ulici Veveří. Na konzolu jsou zachyceny prostorové prvky písmen (FAVU a FASI), které slouží také 
k osvětlení komunikace. 
 
 
DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ 
 
Hlavní vstup do areálu je umožněn před budovu společných prostor. Přístup je umožněn jak z ulice 
Veveří, kde je spolu se Svatotomášským dvorem vytvořeno honosné nádvoří, tak z nově vzniklé ulice 
Bulínova, ze které bude pravděpodobný příval lidí od zastávky tramvajového diametru. Přes 
velkolepý vstup s recepcí se dostaneme do koridoru, ze kterého je umožněn přístup do auly, jídelny a 
reprocentra v prvním nadzemním podlaží, nebo schodištěm do druhého nadzemního podlaží, kde se 
nachází informační centrum a výstavní prostory. Tyto prostory jsou shora přisvětleny střešními 
světlíky. Koridorem se dále dostaneme do prostor jednotlivých fakult, předpokládá se hlavní příliv 
studentů právě přes hlavní vstup společných prostor. 
 
Přístup do Fakulty výtvarných umění je kromě hlavního vstupu umožněn také vedlejšími vstupy, které 
jsou zpřístupněny pouze zaměstnancům a studentům školy. Fakulta má celkem 4 nadzemní podlaží. 
V nejvyšším podlaží jsou pouze ateliéry, které využívají prosvětlení místnosti shora pomocí pilových 
světlíků. Ve druhém a třetím nadzemním podlaží se nachází ostatní výukové prostory současně 
s prostory pro pedagogy, včetně děkanátu. V prvním nadzemním podlaží se nachází specializované 
dílny, které by svým hlučným provozem mohly narušit chod výuky, proto byly separovány do 
samostatné sekce. Z fakulty výtvarných umění je umožněn přímý přístup k venkovní ploše pro ateliér 
sochařství, která je částečně kryta budovou FAVU. 
 
Ve fakultě výtvarného umění se střídá dispoziční dvojtakt s dispozičním trojtaktem, podle toho, jak 
velké prostory bylo nutné pro ateliéry vyhradit. Výukové prostory jsou situovány do vnitrobloku, do 
rušné ulice Veveří je orientována komunikace, která není náchylná k nadměrnému hluku. V centrální 
části FAVU ve dvou nejvyšších podlažích jsou souběžně s páteřní komunikací umístěny prostory pro 
mimovýukové studium či odpočinek studentů, které budou opatřeny odpovídajícím vybavením, aby 
mohly být využívány rozmanitým způsobem. Vertikální komunikace je zajištěna požárně oddělenými 
schodišťovými jádry, v blízkosti schodišť se nachází hygienické zázemí. 
 
K pobytu studentů i vyučujících slouží také ozeleněná plocha střechy budovy společných prostor, 
který je vybavena sedacím mobiliářem a může být využívána i k výukovým aktivitám. Přístup je 
umožněn jak z budovy společných prostor, tak přímo z jednotlivých fakult. 
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KONSTRUKČNÍ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ 
 
Celý areál akademického náměstí je řešen jako monolitický železobetonový skelet s keramickými 
vyzdívkami. Sloupy jsou umístěny v pravidelném modulu 6x6 m, v některých místech je skelet 
nepravidelný, s nejvyšším rozpětím však 8,5 m. Konstrukční výška vstupního podlaží je 5,1 m, 
ostatních nadzemních podlaží 3,9 m. Podzemní podlaží mají konstrukční výšku 3,3 m, pouze v prvním 
podzemním podlaží je modul zvýšen na 3,9 m z důvodu instalací rozvodů.  
 
Vzhledem ke ztíženým základovým podmínkám (výška hladiny podzemní vody je 6 m pod stávajícím 
terénem, v hloubce 6 – 12 m se nachází písčitý štěrk) bylo nutné podzemní stavbu provést jako 
podzemní stěnu kotvenou do záporu z vodonepropustného betonu a skelet založit na základovou 
desku taktéž z vodonepropustného betonu. Vznikne tzv. bílá vana, která musí být pomocí 
podzemních stěn kotvena do únosné půdy – jílu, který se nachází v hloubce 12 m.  
 
Výplňové zdivo skeletu je řešeno pomocí keramických tvarovek Heluz. Příčky mezi ateliéry a 
kancelářemi jsou provedeny ze sádrokartonu, aby bylo umožněno reagovat na proměnlivé požadavky 
Fakulty výtvarných umění a v případě potřeby jednotlivé prostory seskupovat či dělit, zvětšovat či 
zmenšovat. 
 
Podélné fasády, které jsou nejvíce namáhány venkovním hlukem, jsou řešeny jako dvojité. Tato 
dvojitá konstrukce pomáhá zlepšit akustické a tepelné vlastnosti prostor. První fasáda je tvořena 
tvarovkami Heluz, které tvoří vyzdívku mezi železobetonovým skeletem. Keramické tvarovky jsou 
opatřeny minerální izolací a obkladovými cementotřískovými deskami. Druhá fasáda je tvořena 
dvojím způsobem. Částečně je pokryta cementovými deskami kotvenými na předsazenou konstrukci 
z hliníkových profilů, částečně je tvořena jako prosklená fasáda. Prosklení je provedeno pomocí 
skleněných panelů, které je možné regulovat – otevírat či přivírat dle potřeby. V prostoru mezi dvěma 
fasádami jsou venkovní okenní žaluzie, které pomáhají regulovat potřebu osvětlení či tepelnou 
pohodu v interiéru. 
 
Střecha budovy společných prostor bude využívána jako externí pobytová přírodní plocha, je tedy 
řešena jako jednoplášťová plochá střecha s klasickým pořadím vrstev s finální intenzivní zelenou 
vegetací. Střechy budov FAVU a FASI jsou řešeny jako extenzivní vegetační střecha. 
 
 
EKOLOGICKÉ ASPEKTY NÁVRHU 
 
Zelená střecha má příznivý vliv na tvorbu příznivého prostředí ve městě, přispívá ke zlepšení 
mikroklimatu v silně zastavěných oblastech s nedostatkem zeleně. Zelená intenzivní střecha zadržuje  
až 90% vodních srážek, což přispívá k nezahlcování městské kanalizace. Zadržování a pozvolné 
odpařování vodních srážek na zelené střeše přispívá ke zvlhčování a ochlazování okolního prostředí. 
V létě působí chladícím efektem a v zimě efektivně zvyšuje tepelně izolační vlastnosti střechy. Další 
výhodou je pohlcování hluku, stínění proti vysokofrekvenčnímu elektromagnetickému záření či 
ochrana střešní izolace před UV zářením a mechanickým poškozením.  
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ZÁKLADNÍ VÝMĚRY 
 
plocha pozemku        10 290 m² 
zastavěná plocha        6 554 m² 
celková užitková plocha FAVU       7 401 m² 
celková užitková plocha FASI       5 119 m² 
celková užitková plocha společných prostor     5 623 m² 
celková užitková plocha garáží       27 446 m² 
obestavěný prostor        88 730 m3 
 



Závěr: 

Cílem práce bylo navrhnout vysokoškolskou budovu, která bude splňovat prostorové požadavky 

uvedené ve stavebním programu zadání práce, také však prostory, které budou studenty podněcovat 

k zajímavější tvorbě. Fakulta výtvarných umění je institut, který na své prostředí velmi intenzivně 

reaguje a tvorba studentů je ve velké míře ovlivněna svým prostředím, proto je nutné klást na tuto 

otázku velký důraz.  
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