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ABSTRAKT 

Na základě studie, vytvořené v předmětu AG32, je zpracována následující bakalářská práce, 

která studii dále rozvádí do stupně Dokumentace pro stavební povolení a Dokumentace pro 

provádění stavby. Tématem práce je Galerie moderního umění Brno, pro které bylo zadáno 

místo stavby na Kraví Hoře v Brně, Veveří. 

V blízkosti řešeného pozemku 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 a tenisových hal při jižní hranici pozemku. Pozemek je svažitý, což poměrně 

ovlivnilo návrh. 

Mou hlavní myšlenkou bylo vytvoření monumentální stavby pro veřejnost, která bude 

reprezentovat svou funkci a zároveň bude v co možná největším souladu s morfologií terénu. 

Tomu napomáhá samotné ztvárnění fasády objektu s kolonádou na pomyslném postamentu, 

tvořeném spodním patrem, veřejný prostor před galerií s parkovou úpravou a snížení severní 

části objektu se zelenou střechou do úrovně terénu. Galerie má funkci kulturně-vzdělávací, 

s přidruženou funkcí komerční, kterou zastupuje integrovaná kavárna a pronajímatelné 

prostory ateliérů. Samotná architektura objektu si pohrává s kombinací racionálního a 

organického pojetí. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Brno, Kraví hora, galerie, moderní umění, kultura, vzdělání, organická architektura, 

pohledový beton, zelená střecha 

ABSTRACT 

On the basis of the study, created in the subject AG32, it is processed following bachelor’s 

thesis, which further developed the study to level of Building permit documentation and 

Documentation for execution of the project. The theme of the work is a Modern art gallery 

Brno, for that was entered instead of building on Kraví Hora in Brno, Veveří. 

Near of the solved land is park, located at Kraví Hora, the Observatory and Planetarium in 

Brno, a swimming pool on Kraví Hora, gardening in the neighbourhood of the northern and 

eastern sides, and tennis court halls at the southern border of the plot. The land is sloping, 

which relatively affected the design. 

My main idea was to create a monumental building for the public, which will represent its 

function, and at the same time it will be possible in accordance with the morphology of the 

terrain. This helps the rendering of the façade of the building with a Colonnade on the 

imaginary postament, formed by the lower floor, public space in front of the gallery with 

landscaping, and reduction in the northern part of the object with a green roof to ground level. 

The Gallery has the function of cultural-educational, with the associated functions of the 

commercial, which represents integrated Café and leasable space Studios. The architecture of 

the building itself plays with a combination of the rational and the organic concept. 



KEY WORDS 

Brno, Kraví hora, gallery, modern art, cultural, education, organic architecture, exposed 

concrete, green roof 
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ÚVOD 

Předmětem řešení bakalářské práce bylo navrhnout Galerii moderního umění pro město Brno. 

Stavba doplňuje občanskou vybavenost v této části města a vytváří pomyslný komplex 

veřejných služeb, který již obsahuje přilehlou hvězdárnu, park na Kraví hoře, koupaliště 

tenisové kurty a baseballové hřiště. Řešený pozemek, na němž se stavba nachází, je situován 

cca 2km SZ od centra města Brna. Terén je svažitý, což poměrně ovlivnilo samotný návrh. 

Dříve zpracovanou studii tohoto objektu jsem rozpracoval dle požadavků pro stupně 

projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provedení stavby. 
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ZÁVĚR 

Práce byla velkým přínosem mých zkušeností ohledně řešení různých konstrukčních i 

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

inženýra ad. Vzhledem k velikosti stavby jsem si uvědomil různé vztahy a souvislosti, kterých 

jistě ve své praxi využiji. Při práci jsem se zlepšil ve využívání softwaru (Archicad) a objevil 

jeho další schopnosti. 
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 Vyhláška č. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb (ve znění pozdějších přepisů) 
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 Zákon č. 20/1987 Sb. Památkový zákon 

 ČSN EN ISO 7518 Výkresy pozemních staveb - Kreslení demolic a přestaveb 

 ČSN 01 3420   Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů pozemní část 

 ČSN 01 3130   Technické výkresy – Kótování – Základní ustanovení 

 ČSN ISO 128-23  Technické výkresy – Pravidla zobrazení 

 ČSN 73 0580-1 Denní osvětlení budov. Část 1: Základní požadavky 

 ČSN 73 0532  Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a související 

akustické vlastnosti stavebních výrobků – Požadavky 

 ČSN 74 4505  Podlahy – Společná ustanovení 

 ČSN 74 3305  Ochranná zábradlí – Základní ustanovení 

 ČSN 73 4130  Schodiště a šikmé rampy. Základní ustanovení 
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2
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3
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in situ  na místě stavby 
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SHZ  stabilní hasící zařízení 

EPS  elektronický požární systém 

VZT  vzduchotechnika 

HUP  hlavní uzávěr plynu 
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Seznam příloh: 

Textová část 

Technická zpráva 

Výkresová část 

C-01 Půdorys 1.NP    1:100 

C-02 Půdorys 1.PP    1:100 

C-03 Řezy A1, A2    1:100 

C-04 Detail 1    1:5 

C-05 Detail 2    1:5  

C-06 Detail 3    1:5 

C-07 Výpis prvků 1.NP, Specifikace překl. 

C-08 Výpis skladeb 

C-09 Výpis sloupů 1.NP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Složka D – Architektonický detail 

Student:  Jiří Šnerch 

Vedoucí práce: Doc. Ing. arch. Antonín Odvárka, Ph.D. 

   Doc. Ing. Ladislav Štěpánek, CSc. 

Seznam příloh: 

Plakát 

Fotodokumentace 

Seznam výkresů: 

D-01 Architektonický detail  1:5 
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Anotace práce Na základě studie, vytvořené v předmětu AG32, je zpracována následující 

bakalářská práce, která studii dále rozvádí do stupně Dokumentace pro 

stavební povolení a Dokumentace pro provádění stavby. Tématem práce je 

Galerie moderního umění Brno, pro které bylo zadáno místo stavby na 

Kraví Hoře v Brně, Veveří. 

V blízkosti řešeného pozemku 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 a tenisových hal 

při jižní hranici pozemku. Pozemek je svažitý, což poměrně ovlivnilo návrh. 

Mou hlavní myšlenkou bylo vytvoření monumentální stavby pro veřejnost, 

která bude reprezentovat svou funkci a zároveň bude v co možná největším 

souladu s morfologií terénu. Tomu napomáhá samotné ztvárnění fasády 

objektu s kolonádou na pomyslném postamentu, tvořeném spodním patrem, 

veřejný prostor před galerií s parkovou úpravou a snížení severní části 

objektu se zelenou střechou do úrovně terénu. Galerie má funkci kulturně-



vzdělávací, s přidruženou funkcí komerční, kterou zastupuje integrovaná 

kavárna a pronajímatelné prostory ateliérů. Samotná architektura objektu si 

pohrává s kombinací racionálního a organického pojetí. 

Anotace práce 

v anglickém 

jazyce 

On the basis of the study, created in the subject AG32, it is processed 

following bachelor’s thesis, which further developed the study to level of 

Building permit documentation and Documentation for execution of the 

project. The theme of the work is a Modern art gallery Brno, for that was 

entered instead of building on Kraví Hora in Brno, Veveří. 

Near of the solved land is park, located at Kraví Hora, the Observatory and 

Planetarium in Brno, a swimming pool on Kraví Hora, gardening in the 

neighbourhood of the northern and eastern sides, and tennis court halls at 

the southern border of the plot. The land is sloping, which relatively 

affected the design. 

My main idea was to create a monumental building for the public, which 

will represent its function, and at the same time it will be possible in 

accordance with the morphology of the terrain. This helps the rendering of 

the façade of the building with a Colonnade on the imaginary postament, 

formed by the lower floor, public space in front of the gallery with 

landscaping, and reduction in the northern part of the object with a green 

roof to ground level. The Gallery has the function of cultural-educational, 

with the associated functions of the commercial, which represents integrated 

Café and leasable space Studios. The architecture of the building itself plays 

with a combination of the rational and the organic concept. 

Klíčová slova Brno, Kraví hora, galerie, moderní umění, kultura, vzdělání, organická 

architektura, pohledový beton, zelená střecha 

Klíčová slova v 

anglickém 

jazyce 

Brno, Kraví hora, gallery, modern art, cultural, education, organic 

architecture, exposed concrete, green roof 
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