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Abstrakt 

Tématem zadání byl návrh novostavby Galerie moderního umění. Galerie bude využívána 

obyvateli všech věkových skupin z Brna a okolí. 

Pozemek se nachází na území Brno - Kraví hora. Je vymezen ulicí Kraví hora, přilehlým 

parkem s hvězdárnou a planetáriem a zahrádkářskou kolonií. 

Parcela je ve svažitém terénu a v současné době se na ní nachází 21 objektů sloužících 

podnikatelským subjektům. 

 

Parcela je z velké části obklopená zelení zahrádkářské kolonie a přiléhajícího parku. Nejbližší 

stavbou je objekt hvězdárny a planetária. V blízkosti se nachází také sportovní areál a 

koupaliště. 

V urbanistickém návrhu jsem proto navrhla další park, ve kterém jsou začleněny objekty 

galerie a který plynule navazuje na již stávající park. Galerie je rozdělena do tří objektů, které 

jsou propojeny podzemním komunikačním objektem. Dále je navržený objekt s kavárnou a 

přednáškovým sálem a objekt s ateliéry. 

V severním rohu pozemku jsou navržené polozakryté parkovací stání, příjezd je zajištěn po 

ulici Kraví hora. Při jihozápadní hranici pozemku je svah terasovitě upraven pro odpočinkové 

aktivity.  

 

Mým záměrem bylo navrhnout menší objemy, které se mohou snáze začlenit do parkového 

prostředí. Objekty mají pouze jedno nadzemní podlaží. Galerijní objekty mají dále i jedno 

podzemní podlaží, díky kterému je zajištěna komunikace mezi nimi. Půdorysy mají 

jednoduchý lichoběžníkový tvar, který se směrem od středu náměstí, kolem kterého jsou 

seřazeny, rozšiřuje. Střechy jsou pultové s různým sklonem. 

Objekt s ateliéry má odlišnou výškovou úroveň.    
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úpravy 

  

  

Abstract 
The theme of the project was to create a new gallery of modern art. The gallery will be used by 
the residents of all age groups from Brno and its surroundings. The land is located on the 
territory of Brno-Kraví hora. It is delimited by the street Kraví hora, adjacent park with 
astronomical observatory and planetarium and the allotments. The plot is in the sloping 
terrain and is currently located with 21 objects serving business entities. 
 
The plot is largely surrounded by the greenery of the gardens and adjacent park. The nearest 
building is an observatory and planetarium. In the vicinity there is also a sports centre and 
swimming pool.  
In its proposal, I therefore created another park in which the objects of gallery are integrated 
and which continuously builds on an already existing park. The Gallery is divided into three 
buildings, which are connected by an underground communication object. It is also designe 
dan object with a café and a lecture hall and object with the studios. In the northern corner of 
the plot is designed parking place, arrival is secured after the street Kraví hora. In the south-
western boundary of the plot is terraced slope adapted for leisure activities. 
 
My intention was to design a smaller amounts, which may be easier to integrate into a park 
environment. Objects have only one floor. Gallery objects have another underground floor, 
which is to ensure the communication between them. Plans have a simple trapezoid shape, 



which is expanding away from the center of the square, around which are arranged. Roofs are 
standard with a different slant. Object with the studios has a different height levels. 

Keywords 

Brno, Kraví hora, Gallery of modern art, exhibitions, a cafe, a lecture hall, a trapezoidal 

ground plan, countertop roof, wooden facade, park, free time, square, landscaping  
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ÚVOD 

Předmětem bakalářské práce bylo rozpracování návrhu Galerie moderního umění na Kraví 

hoře v Brně. Stavba se nachází na poměrně rozlehlém pozemku cca 2km severozápadně od 

centra města Brna. Obklopuje ji zeleň z přilehlých zahrádkářských kolonií a především 

stávajícího parku. Důležitými stavbami v okolí jsou hvězdárna a planetárium, sportovní 

centrum a plavecký bazén. Návrh by měl na toto společensko-kulturní okolí navázat a doplnit 

ho o nové služby. 

Dříve zpracovanou studii tohoto objektu jsem rozpracovala dle požadavků pro stupně 

projektové dokumentace pro stavebná povolení a pro provedení stavby. 
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ZÁVĚR 

Při práci jsem se naučila mnoho nových věcí a souvislostí. Zkušenosti jsem získala především 

při konzultacích s odborníky z různých profesí. Při rozsahu své práce jsem si především 

uvědomila, jak důležité je řešení všech detailů stavby a diskuze nad různými možnostmi 

řešení. Také jsem se zlepšila v práci se softwarem (AutoCAD), čehož v praxi jistě využiji. 
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Anotace práce 

Tématem zadání byl návrh novostavby Galerie moderního umění. Galerie bude využívána 

obyvateli všech věkových skupin z Brna a okolí. 

Pozemek se nachází na území Brno - Kraví hora. Je vymezen ulicí Kraví hora, přilehlým 

parkem s hvězdárnou a planetáriem a zahrádkářskou kolonií. 

Parcela je ve svažitém terénu a v současné době se na ní nachází 21 objektů sloužících 

podnikatelským subjektům. 

 

Parcela je z velké části obklopená zelení zahrádkářské kolonie a přiléhajícího parku. Nejbližší 

stavbou je objekt hvězdárny a planetária. V blízkosti se nachází také sportovní areál a 

koupaliště. 

V urbanistickém návrhu jsem proto navrhla další park, ve kterém jsou začleněny objekty 

galerie a který plynule navazuje na již stávající park. Galerie je rozdělena do tří objektů, které 

jsou propojeny podzemním komunikačním objektem. Dále je navržený objekt s kavárnou a 

přednáškovým sálem a objekt s ateliéry. 



V severním rohu pozemku jsou navržené polozakryté parkovací stání, příjezd je zajištěn po 

ulici Kraví hora. Při jihozápadní hranici pozemku je svah terasovitě upraven pro odpočinkové 

aktivity.  

 

Mým záměrem bylo navrhnout menší objemy, které se mohou snáze začlenit do parkového 

prostředí. Objekty mají pouze jedno nadzemní podlaží. Galerijní objekty mají dále i jedno 

podzemní podlaží, díky kterému je zajištěna komunikace mezi nimi. Půdorysy mají 

jednoduchý lichoběžníkový tvar, který se směrem od středu náměstí, kolem kterého jsou 

seřazeny, rozšiřuje. Střechy jsou pultové s různým sklonem. 

Objekt s ateliéry má odlišnou výškovou úroveň. 

 

Anotace práce v anglickém jazyce 

The theme of the project was to create a new gallery of modern art. The gallery will be used 

by the residents of all age groups from Brno and its surroundings. The land is located on the 

territory of Brno-Kraví hora. It is delimited by the street Kraví hora, adjacent park with 

astronomical observatory and planetarium and the allotments. The plot is in the sloping terrain 

and is currently located with 21 objects serving business entities. 

 

The plot is largely surrounded by the greenery of the gardens and adjacent park. The nearest 

building is an observatory and planetarium. In the vicinity there is also a sports centre and 

swimming pool.  

In its proposal, I therefore created another park in which the objects of gallery are integrated 

and which continuously builds on an already existing park. The Gallery is divided into three 

buildings, which are connected by an underground communication object. It is also designe 

dan object with a café and a lecture hall and object with the studios. In the northern corner of 

the plot is designed parking place, arrival is secured after the street Kraví hora. In the south-

western boundary of the plot is terraced slope adapted for leisure activities. 

 

My intention was to design a smaller amounts, which may be easier to integrate into a park 

environment. Objects have only one floor. Gallery objects have another underground floor, 

which is to ensure the communication between them. Plans have a simple trapezoid shape, 

which is expanding away from the center of the square, around which are arranged. Roofs are 

standard with a different slant. Object with the studios has a different height levels. 
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