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Abstrakt 

Tématem projektu je návrh novostavby umělecké školy v lokalitě Brno-Střed, Veveří. Pozemek 

se nachází v klidové oblasti Kraví Hora poblíž Hvězdárny a planetária Brno.  

Návrh spočívá v zachování klidové oblasti vytvořením parku, jehož součástí je navrhovaná 

umělecká škola. Fasáda školy je tvořena perforovaným ocelovým pochromovaným plechem. 

Zvolením tohoto fasádního prvku jsem chtěla docílit propojení a splynutí budovy s okolní 

přírodou. 

Objekt je složen ze dvou rozdílných hmot, které jsou vzájemně sjednoceny předsazenou 

fasádou. Tato celistvost je narušena třemi vstupními halami, které mají zasklenou fasádu. 

Budova je funkčně členěna na 3 části – vedení školy, výuka (umístění jednotlivých oborů), 

reprezentativní část (sál, kavárna, výstavní prostory), které jsou vzájemně propojeny. Celý areál 

umělecké školy slouží k odpočinku, výuce a rozvíjení svých uměleckých dovedností. 

  

Klíčová slova 

Umělecká škola, Brno, Veveří, Kraví Hora, taneční obor, výtvarný obor, dramatický obor, 

hudební obor, víceúčelový sál, kavárna, výstava, umění, park, předsazená fasáda, ocelová 

fasáda, perforovaná fasáda, prosklená fasáda, kompaktnost, zelená střecha.  

  

  

  

Abstract 

The theme of the project is concept of new building of Art School in locality Brno-Střed, 

Veveří. The land is located in silence area Kraví Hora close to Observatory and planetarium 

Brno. 

Concept consists in conserving silence area by creation a park, which includes designed Art 

School. Facade of school is made by perforated, chrome-plated, steel iron. This facade 

component was selected because of achieving a bonding and a coalescence between building 

and surrounding nature. 

The object contains two different substances reciprocally unificated by hanging facade. This 

integrity is disorganized by three entrance vestibules with class-covered facade. Building is 

functionally divided into three parts – school management, education (situation of particular 

branches), representative part (auditorium, café, exhibition space). These parts are 

interconnected. The entire complex of oborArt School is used to relax, education and 

developing artistic skills. 

  

Keywords 

Art school, Brno, Veveří, Kraví Hora, branch of dance, branch of graphic, branch of drama, 

branch of music, multifunction hall, café, exhibition, art, park, hanging facade, steel facade, 

perforated facade, glassed-in facade, compactness, green roof.  
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Úvod: 

 

Tématem mé bakalářské práce je návrh novostavby umělecké školy v Brně v městské 

části Brno-Střed v klidové oblasti Kraví Hora. Návrh sleduje urbanistické začlenění 

stavby do vymezeného řešeného území v kontextu s okolní strukturou zástavby. Cílem 

bylo vytvořit budovu, která nebude narušovat okolní zástavbu a prostředí. Objekt bude 

využíván obyvateli z okolí i z ostatních městských částí města Brna.  

Řešený pozemek, na němž se stavba nachází, je situován cca 2 km SZ od centra města 

Brna. Terén je svažitý, což poměrně ovlivnilo samotný návrh. 
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A. 1.   IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 

 

ÚDAJE O STAVBĚ 

Název stavby:   Umělecká škola v Brně 

Místo stavby:   Jihomoravský kraj, Brno-město, Brno-Střed, k.ú. Veveří 

Parcelní čísla:   č. 729, 730, 731, 732, 733, 734 

Stupeň dokumentace:  studie a realizační – bakalářský projekt 

Datum:    únor 2016 

 

ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI 

 

Stavebník:   Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební 

Adresa:   Veveří 331/95, Brno 602 00 

 

ÚDAJE O ZPRACOVATELI 

 

Odp. projektant:   Doc. Ing. Ladislav Štěpánek, CSc. 

Projektant:    Monika Přikrylová 

 

A. 2.  SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ  

 

a. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ROZHODNUTÍCH NEBO OPATŘENÍCH, NA 

JEJICHŽ ZÁKLADĚ BYLA STAVBA POVOLENA 

 

b. ZÁKLADNÍ INFORMACE O DOKUMENTACI NEBO PROJEKTOVÉ 

DOKUMENTACI, NA JEJÍMŽ ZÁKLADĚ BYLA ZPRACOVANÁ 

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY 

 

Podkladem pro zpracování PD byly následující projektové dokumentace: 

 

 Zadání bakalářské práce 

 Katastrální mapa územní 

 Ateliérová práce AG32 – Umělecká škola v Brně 

 

A. 3. ÚDAJE O ÚZEMÍ  

 

a. ROZSAH ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 

 

Řešený pozemek se nachází v k.ú. Veveří města Brna, přibližně 2 km SZ od centra 

města. Celková plocha pozemku je 43 700 m2. 

 

Pozemek areálu svým tvarem připomíná nepravidelný obdélník o přibližném 

rozměru 216 x 216m.  

 

b. DOSAVADNÍ VYUŽITÍ A ZASTAVĚNOST ÚZEMÍ 
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Stavební pozemek se nachází v klidovém území městské části Brno-Střed a 

v současné době je využíván Vysokým učením technickým. Vlastníkem je Vysoké 

učení technické. Nově navržený objekt bude samostatně stojící se třemi hlavními 

vstupy a nadzemním parkovištěm. 

Okolní pozemky jsou z části určeny pro zahrádkáře, z jižní části se nachází objekty 

pro sportovní využití (tenis, baseball) a ze západní části přiléhá objekt vodojemu.  

Území Kraví Hory, na kterém se nachází řešený pozemek, se téměř nemění. Po celá 

léta je centrem odpočinku. Lidé vyhledávají toto místo kvůli klidu, příjemnému 

prostředí a velkému množství sportovního využití. 

c. ÚDAJE O OCHRANĚ ÚZEMÍ 

Pozemek se nenachází v památkové rezervaci ani památkové zóně. Nenachází se ani 

v oblasti chráněného ložiskového území ani v poddolovaném území.  

Pozemek nezasahuje do chráněných území z hlediska ochrany ŽP. 

d. ÚDAJE O ODTOKOVÝCH POMĚRECH 

Dotčená oblast patří do povodí Moravy. Nejblíže místu stavby se nachází řeka 

Svratka, protékající městem Brno. Řeka je vzdálena zhruba 1,5 km západně. Stavba 

se podle povodňové mapy Jihomoravského kraje nenachází v záplavovém území. 

Část dešťové vody bude likvidována vsakem na pozemku, část spotřebují rostliny 

zelené střechy budovy.  

e. ÚDAJE O SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ DOTČENÝCH ORGÁNŮ. 

V této fázi projektu neřešeno. 

f. ÚDAJE O SPLNĚNÍ PODMÍNEK REGULAČNÍHO PLÁNU, ÚZEMNÍHO 

ROZHODNUTÍ, POPŘÍPADĚ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ INFORMACE U 

STAVEB PODLE §104 ODST. 1 STAVEBNÍHO ZÁKONA 

Navržený objekt je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací města. 

Objekt se bude nacházet v k.ú. Brno-Střed na parcelách č. 729, 730, 731, 732, 733, 

734. Parcely jsou zapsány v katastru nemovitostí na LV č. 959 bez evidovaného 

BPEJ 

g. ÚDAJE O DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VYUŽITÍ ÚZEMÍ 

Při zpracování dokumentace byly dodrženy všechny požadavky vyhlášky č. 

501/2006 Sb. O obecných technických požadavcích na výstavbu. 

h. SEZNAM POZEMKŮ A STAVEB DOTČENÝCH PROVÁDĚNÍM STAVBY 

 

Sloučené parcely č. 729, 730, 731, 732, 733, 734 
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i. ÚDAJE O PROVEDENÝCH PRŮZKUMECH A O NAPOJENÍ NA DOPRAVNÍ 

A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

 

V prostoru staveniště byly provedeny tyto průzkumy a měření: 

GEODETICKÉ MĚŘENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU. V zaměření jsou zachyceny 

stávající komunikace, obrysy stávajících pozemních objektů atd.  

OBHLÍDKA STAVENIŠTĚ projektantem měla za cíl upřesnění výškového a 

polohového osazení stavby. 

 

V této fázi projektu více neřešeno. 

 

Pozemek je napojen na dopravní infrastrukturu města. Objekt bude dopravně 

napojen na stávající komunikace. Stavba je napojena na stávající inženýrské sítě. 

Jedná se o veřejný plynovod, vodovod, splaškovou a dešťovou kanalizaci a rozvody 

NN.  

 

A. 4. ÚDAJE O STAVBĚ 

 

a. NOVÁ STAVBA NEBO ZMĚNA DOKONČENÉ STAVBY 

 

Nová stavba 

 

b. ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY A ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA 

 

Objekt má poskytovat možnost vzdělání studentů v různorodých uměleckých 

oborech, jako je obor taneční, obor dramatický, obor výtvarný a obor hudební. Cílem 

bylo propojení umělecké školy s prezentačními prostory. Jedním z prezentačních 

prostorů je víceúčelový sál s variabilním jevištěm i hledištěm. Tento sál je možno 

pomocí posuvných oken propojit s otevřeným nádvořím umělecké školy. V tomto 

nádvoří jsou vytvořeny pobytové schody, které mohou sloužit pro relaxaci, ale i jako 

hlediště pro venkovní představení. Víceúčelový sál je určen převážně žákům školy. 

Sál se nachází ve stejné části budovy jako kavárna s výstavními prostorami a dvěma 

menšími přednáškovými sály. Kavárna je veřejně přístupná a výstavní prostory 

slouží opět především žákům školy. Menší přednáškové sály mohou sloužit 

veřejnosti pro pořádání např. workshopů. Kavárnu a sál propojuje prosklená vstupní 

hala, ve které jsou vytvořeny též pobytové schody sloužící pro odpočinek za 

nepříznivého počasí. Prostor haly může být vyplněn komornější hudbou z řad žáků 

a tak tyto schody mohou mít také funkci menšího hlediště. Objekt umělecké školy 

je propojen s nově vytvořeným parkem. Cílem bylo propojení školy s parkem a tak 

vytvoření klidového místa naplněného uměním všeho druhu.  

 

c. TRVALÁ NEBO DOČASNÁ STAVBA 

 

Navržená stavba je trvalého charakteru 
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d. ÚDAJE O DODRŽENÍ TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ NA STAVBY A 

OBECNÝCH TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ ZABEZPEČUJÍCÍCH 

BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVEB. 

 

Budova je navržena v souladu z bezbariérovým užíváním staveb 

e. ÚDAJE O SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ DOTČENÝCH ORGÁNŮ A POŽADAVKŮ 

VYPLÝVAJÍCÍCH Z JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

 

Stavba je navržena s ohledem na požadavky dotčených orgánů. 

 

f. SEZNAM VYJÍMEK A ÚLEVOVÝCH ŘEŠENÍ 

V rámci stavby objektu nejsou požadovány žádné výjimky na požadavky vyhlášek. 

g. VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY STAVBY NA SOUVISEJÍCÍ A PODMIŇUJÍCÍ 

STAVBY A JINÁ OPATŘENÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 

Stavba není věcně ani časově vázaná na další výstavbu. Stavební materiál bude 

uskladněn na pozemku. 

h. NAVRHOVANÉ KAPACITY STAVBY 

 

Plocha pozemku:   43 700 m2 

Zastavěná plocha:   3300 m2 

Celková užitková plocha:  5619 m2 

Obestavěný prostor.  29 200 m3 

 

i. ORIENTAČNÍ NÁKLADY STAVBY 

 

Cca 190 mil. Kč 
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IDENTIFIKACE STAVBY: 

Název stavby: Umělecká škola 

Místo stavby: Brno – Střed, Veveří, Kraví Hora 

Okres: Brno – město 

Kraj: Jihomoravský 

Parcely číslo: 729, 730, 731, 732, 733, 734 

 

Projektant: Monika Přikrylová 

 

1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

 

a. ZHODNOCENÍ STAVENIŠTĚ 

 

Pozemek se nachází v části Brna Brno – Střed na parcelách č. 729, 730, 731, 732, 733, 

734. V těsné blízkosti se nachází Hvězdárna a planetárium Brno. V minulosti pozemek 

vlastnila armádní katedra a nyní je ve vlastnictví Vysokého učení technického Brno. 

Pozemek je situován v poklidné části Brna a má svažitý terén. Jelikož se pozemek 

nenachází v památkové rezervaci ani zóně, neuvažujeme historický průzkum. 

 

b. URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY, POPŘÍPADĚ 

POZEMKŮ S NÍ SOUVISEJÍCÍCH. 

 

Pozemek se nachází v západní oblasti městské části Veveří. Jedná se o severovýchodní 

svah kopce nazývaného Kraví Hora. Je odtud výhled na střední a východní část Brna. 

Toto území Brna patří mezi poklidné. Celkově je Kraví Hora považována za část Brna, 

která patří aktivnímu i pasivnímu odpočinku. V severní až jihovýchodní části sousedící 

s pozemkem se nachází zahrádky, které jsou pronajímány brněnským občanům. 

V severozápadní části sousedí s pozemkem hvězdárna, na kterou navazuje velký park, 

který je mezi obyvateli Brna velmi oblíben. Během slunečných dnů se tu objevuje 

spoustu odpočívajících skupinek lidí. V jižní části mírně vzdálené pozemku se nachází 

sportovní centrum – tenisové kurty, baseballové hřiště a krytý bazén. Mým záměrem 

bylo pozemek koncipovat podobným směrem a to vytvořením velkého parku. Budova 

umělecké školy je situována v horní části pozemku, odkud je vytvořen hlavní přístup. 

V horní části pozemku se nachází také nově vybudované parkoviště pro personál školy 

a pro rodiče se žáky. V jižní části pozemku byla zachována a prodloužena stávající 

komunikace, která bude sloužit hlavně pro zásobovací vozy. Tato komunikace bude 

rozšířena a v pravém pruhu budou vytvořeny další parkovací stání. Zásobování budovy 

bude zajištěno dvěma jednosměrnými komunikacemi rovnoběžnými s budovou. Druhý 

vjezd pro zásobování je zajištěn ze stávající komunikace zvané Kraví Hora. Cesty 

v rámci nově vybudovaného parku jsou navrženy podle předpokládaného směru 

pohybu pěších. Budova umělecké školy je navržena ze dvou hmot, jejichž celistvost je 

narušena pouze několika prosklenými průzory. Tyto průzory slouží jako vstupní a 

zároveň průchozí prostor. K celistvosti budovy dopomáhá jednotný plášť, který je 

vytvořen z perforovaného plechu. Jedna z částí má půdorysný tvar hudebního nástroje 

kravího rohu. Tato podoba je zamýšlena z důvodu spojitosti mezi hudební školou a 

kopcem – Kraví Hora. Tato část budovy patří části vedení a dále se v ní nachází 

jednotlivé obory – výtvarný obor, hudební obor, dramatický obor, taneční obor. Celá 

tato část budovy má svažitou střechu. V místě nejvyššího bodu je posazena na spodní 

druhou část budovy, která má podobu kvádru. Leží vodorovně k vrstevnicím.  Tato část 

má reprezentativní funkci. Též se tu nachází prosklená část, která slouží vstupu do 

budovy. Zároveň plní funkci průchozí a pobytovou. Z tohoto prostoru je vstup na jedné 

straně do víceúčelového sálu a na druhé do kavárny, které náleží výstavní prostory. 

Fasáda je navržena předsazená z perforovaného pochromovaného plechu. 

Pochromovaný plech zrcadlí okolní přírodu a dodává pocit propojení a splynutí. 
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c. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ S POPISEM POZEMNÍCH STAVEB A 

INŽENÝRSKÝCH STAVEB A ŘEŠENÍ VNĚJŠÍCH PLOCH 

 

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE: 

 

Z pozemku je potřeba odstranit stávající dočasné provizorní budovy a část 

vyasfaltovaných ploch. Materiál z demolic bude odklizen na specializovanou skládku. 

Též bude potřeba vykácet část vzrostlé zeleně, která se na pozemku vyskytuje. 

 

ZEMNÍ PRÁCE:  

 

Výkopové práce budou provedeny strojně. Zemní práce započnou skrývkou ornice do 

hloubky 20 cm po celé ploše staveniště. Ornice bude složena v obvodu staveniště a po 

dokončení stavby bude použita na konečné terénní úpravy. Ostatní vykopaná zemina 

bude odvezena na povolenou skládku. Na místě se ponechá pouze množství potřebné 

pro úpravu terénu. Materiál pro násyp z původní zeminy, hutněný na 0,2 MPa. 

 

Dalšími výkopovými pracemi budou práce spojeny s jednotlivými přípojkami 

z veřejných sítí do budovy umělecké školy. Jedná se o napojení vodovodu, kanalizace, 

NN a plynu. 

 

Též se budou provádět výkopy pro základy terénního schodiště a venkovní terasy. 

 

Zpětné zásypy je třeba hutnit po vrstvách. 

 

Pro stavební objekt bude proveden výkop stavební jámy. Stěny stavební jámy budou 

svahovány. Při vnějším obvodě stavební jámy bude položena drenáž z plastových 

perforovaných trubek vyvedená do drenážních vsaků. Obsyp drenáže bude proveden 

štěrkopískem fr. 8-32. Nejnižší úroveň základové spáry pod základem je stanovena na 

kótě – 5,995 m od srovnávací roviny 0,000 = 298,000 B.p.v., tj. úrovně čisté podlahy 

1.NP.  

 

ZALOŽENÍ OBJEKTU: 

 

Objekt bude založen na základové desce podepřené základovými patkami a v nutných 

částech základovými pásy. Základy budou provedeny z betonu C20/25 a oceli 

10 505(R). Před betonáží základových konstrukcí při spodním líci provést zemní jímací 

vedení bleskosvodu. Základové patky jsou navrženy jako jednostupňové různých 

rozměrů podle velikosti zatížení. (viz. Výkres B-02 PŮDORYS ZÁKLADŮ). 

 

ZEMNÍ VLHKOST: 

 

Izolace proti zemní vlhkosti bude zajištěna použitím hydroizolační folie FATRAFOL, 

zajišťujícího proti-radonovou ochranu. 

 

SVISLÉ KONSTRUKCE: 

 

A. NOSNÉ KONSTRUKCE: 

 

Nosnou konstrukci objektu tvoří z převážné části železobetonové sloupy 

čtvercového půdorysu 300 x 300 mm. Zastropení je řešeno 

železobetonovými deskami křížem vyztuženými se skrytými průvlaky. 

V části objektu, který je zapuštěný do terénu je vnější nosný prvek stěna, 

která je navržena jako sendvičová - ŽB stěna tl. 200 mm, tepelná izolace tl. 
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105 mm, ŽB stěna tl. 300 mm. Tato stěna slouží jako opěrná stěna. Celek 

je rozdělen do dvou dilatačních celků. Dilatace je řešena zdvojením 

konstrukcí. 

 

B. OBVODOVÝ PLÁŠŤ: 

 

Obvodový plášť je tvořen zdivem Porotherm tl. 300 mm. Součástí je 

předsazená fasáda z perforovaných ocelových plátů, které jsou připevněny 

k nosné konstrukci. Části fasády jsou proskleny a jsou tvořeny fasádním 

systémem PONZIO. Obvodový plášť je uložen na základový ŽB pás.  

 

C. PŘÍČKY A VNITŘNÍ STĚNY: 

 

Příčky uvnitř objektu jsou z tvárnic Porotherm tl. 150 a 120 mm. Vyztužení 

podkladového betonu pod příčkami je provedeno ocelovou sítí.  

 

  VODOROVNÉ KONSTRUKCE: 

   

Stropy nad jednotlivými podlažími jsou monolitické železobetonové. Objevují se zde 

dva typy stropních desek: a) křížem vyztužená deska monolitická se skrytými průvlaky 

tl. 200 mm, b) prostě podepřená deska jednosměrně vyztužená tl. 250 mm. 

 

STŘECHA: 

 

Střecha je navržena jako jednoplášťová. Skladba je patrná z výkresové dokumentace. 

Odvodnění střechy je pomocí střešních chrličových odtoků, které jsou ovšem napojeny 

na vnější dešťové potrubí. Střecha je pochozí s částmi zatravněnými a nezatravněnými. 

 

SCHODIŠTĚ: 

 

Schodiště bude převážně železobetonové pohledové se skleněným zábradlím. V části 

kavárny jsem navrhlo točité schodiště s výškou stupně 160 mm, šířka 300 mm. 

Pobytové schodiště v části vstupní má výšku stupně 3*160 a šířku stupně 3*300 mm. 

Je železobetonové. 

 

ÚPRAVA VNITŘNÍCH POVRCHŮ:  

 

Povrchové úpravy vnitřních konstrukcí budou opatřeny nátěrem Primalex. 

V místnostech s hygienického zázemí bude v nutném rozsahu keramický obklad do v. 

2000 mm. Pod obklad bude provedena hydroizolační stěrka. Ve všech místnostech je 

použit sádrokartonový podhled. 

 

 

TEPELNĚ IZOLAČNÍ OPATŘENÍ: 

 

Svislé nosné stěny jsou zatepleny vrstvou tepelné izolace tl. 140 mm. V sendviči je to 

izolace tl. 150 mm. Střešní plášť je opatřen tepelnou izolací tl. 200 mm. 

 

PODHLEDY: 

 

Podhledy jsou tvořeny hliníkovým nosným roštem, který je připevněn k nosné 

konstrukci stropu. Na tento nosný systém jsou upevněny sádrokartonové desky RIGIPS.  
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PODLAHY: 

 

Nášlapnou vrstvou podlahy bude keramická dlažba a přírodní krytí podlahy – 

marmoleum. Skladby jednotlivých podlah jsou vypsány ve výpisu skladeb. Viz. VÝPIS 

SKLADEB KONSTRUKCÍ C-08 

 

OBKLADY STĚN: 

 

Obklady vnitřních stěn jsou navrženy jako keramický obklad. Pod obklad bude 

provedena hydroizolační stěrka. Spárování bude provedeno spárovací hmotou. V části 

baru je navržen obklad z tvrzeného barevného skla.  

 

VÝPLNĚ OTVORŮ: 

 

A. DVEŘE: 

 

Hlavní vchodové dveře jsou použity skleněné v hliníkovém rámu. Dveře na 

terasu jsou též skleněné v hliníkovém rámu. Vnitřní dveře jsou převážně 

dřevěné do obložkových zárubní.  

 

B. OKNA: 

 

Okna jsou hliníková. 

   

  OPLECHOVÁNÍ: 

 

Venkovní parapety, oplechování atiky jsou řešeny jako plechové poplastované a jsou 

černé odstín RAL 9005. 

 

VNITŘNÍ SCHODIŠŤOVÁ MADLA A ZÁBRADLÍ: 

 

Zábradlí ve výšce 1 m jsou tvořena lepeným bezpečnostním dvojsklem 2x10 mm, 

kotveným v podlaží do ocelového profilu. Ten je kotven mechanicky do ŽB desky. 

Schodišťové zábradlí je kotveno mechanicky pomocí šroubů do betonové konstrukce 

točitého schodiště.  

 

VNĚJŠÍ SCHODIŠŤOVÁ MADLA A ZÁBRADLÍ: 

 

Zábradlí ve výšce 1,2 m je tvořeno lepeným bezpečnostním dvojsklem 2x10 mm, 

kotveným do atiky pomocí ocelového profilu.  

 

ÚPRAVA OKOLNÍHO TERÉNU: 

 

Zpevněné plochy v okolí objektu jsou tvořeny ze tří částí. První z nich jsou cesty 

tvořeny dlažebními kostkami pro potřebu zásobování budovy. Druhé z nich jsou tvořeny 

též dlažebními kostkami a jsou to hlavní přístupové cesty do budovy. Třetí z nich   

 

d. NAPOJENÍ STAVBY NA DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

 

Pozemek je napojen na dopravní infrastrukturu města. Objekt bude dopravně napojen 

na stávající komunikace. Stavba je napojena na stávající inženýrské sítě. Jedná se o 

veřejný plynovod, vodovod, splaškovou a dešťovou kanalizaci a rozvody NN.  

 

 



           12 | 16 

 

e. ŘEŠENÍ TECHNICKÉ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY VČETNĚ ŘEŠENÍ 

DOPRAVY V KLIDU, DODRŽENÍ PODMÍNEK STANOVENÝCH PRO 

NAVRHOVÁNÍ STAVEB NA PODDOLOVANÉM ÚZEMÍ A SVÁŽNÉM 

ÚZEMÍ 

 

Doprava k objektu je navržena jako dvouproudová. Komunikace sloužící k zásobování 

je jednoproudová. Pozemní parkování je zpřístupněno ze západní hlavní komunikace 

Kraví hora s kapacitou 36 míst. Další parkování je navrženo podél jižní komunikace 

s kapacitou 18 parkovacích míst.  

 

f. VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ŘEŠENÍ JEHO OCHRANY 

 

Objekt odpovídá požadavkům na ochranu zdraví a životního prostředí. Emise 

z automobilové dopravy (parkoviště) budou nízké. Kvalita ovzduší v okolí posuzované 

stavby bude nejvíce ovlivněna kvalitou vývojem celkového znečištění ovzduší ve městě, 

nikoliv realizací a provozem posuzované stavby. Odpady, které se vyskytnou během 

stavby, budou separovány (vyhláška MŽP 381/2001 sb. O Odpadech) a likvidovány 

v souladu s povinnostmi původců (zák. č. 185/2001 Sb. O odpadech). 

 

g. ŘEŠENÍ BEZBARIÉROVÉHO UŽÍVÁNÍ NAVAZUJÍCÍCH VEŘEJNĚ 

PŘÍSTUPNÝCH PLOCH A KOMUNIKACÍ 

 

Objekt je celkově řešen jako bezbariérový. V každé části jsou navrženy výtahy pro 

imobilní podle vyhlášky 369/2001 Sb. O obecně technických požadavcích 

zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 

 

h. PRŮZKUMY A MĚŘENÍ 

 

V prostoru staveniště byly provedeny tyto průzkumy a měření: 

GEODETICKÉ MĚŘENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU. V zaměření jsou zachyceny 

stávající komunikace, obrysy stávajících pozemních objektů atd.  

OBHLÍDKA STAVENIŠTĚ projektantem měla za cíl upřesnění výškového a 

polohového osazení stavby. 

 

V této fázi projektu více neřešeno. 

 

i. ÚDAJE O PODKLADECH PRO VYTYČENÍ STAVBY, GEODETICKÝ 

REFERENČNÍ A POLOHOVÝ A VÝŠKOVÝ SYSTÉM 

 

Před zahájením výstavby bude geodetickou kanceláří vypracován vytyčovací výkres.  

 

j. ČLENĚNÍ STAVBY NA JEDNOTLIVÉ STAVEBNÍ A INŽENÝRSKÉ 

OBJEKTY A TECHNOLOGICKÉ PROVOZNÍ SOUBORY 

 

Stavby je členěna na 3 části – vedení umělecké školy, jednotlivé obory (hudební, 

výtvarný, dramatický, taneční), reprezentativní prostory (víceúčelový sál, kavárna, 

výstavní prostory). 

 

k. VLIV STAVBY NA OKOLNÍ POZEMKY A STAVBY, OCHRANA OKOLÍ 

STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY PROVÁDĚNÍ STAVBY A PO JEJÍM 

DOKONČENÍ RESP. JEJICH MINIMALIZACE. 
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OCHRANA STÁVAJÍCÍ ZELENĚ 

 

Při provádění prací bude dodržována ČSN DIN 18 918 Technicko-biologická 

zabezpečovací opatření, ČS DIN 18 916 Výsadby rostlin, ČSN DIN 18 917 Zakládání 

trávníků, ČSN DIN 18 915 Práce s půdou, ČSN DIN 18 919 Rozvojová a udržovací 

péče o rostliny a ČSN DIN 18 920 Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při 

stavebních činnostech. Zachovávané dřeviny v dosahu stavby budou po dobu výstavby 

náležitě ochráněny před poškozením.  

 

OCHRANA PŘED HLUKEM, VIBRACEMI A OTŘESY 

 

Zhotovitel stavby bude provádět a zajistí stavbu tak, aby hluková zátěž v chráněném 

venkovním prostoru staveb vyhověla požadavkům stanoveným v Nařízení vlády č. 

142/2006 Sb. „ O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací“. Po dobu 

výstavby bude zhotovitel používat stroje, zařízení a mechanismy s garantovanou nižší 

vyzařovanou hlučností, které jsou v náležitém technickém stavu.  

 

OCHRANA PŘED PRACHEM 

 

Zvýšení prašnosti v dotčené lokalitě provozem stavby bude eliminováno: 

A) zpevněním vnitrostaveništních komunikací 

B) důsledným dočištěním dopravních prostředků před jejich výjezdem na veřejnou 

komunikaci 

C) používané komunikace musí být po dobu stavby udržovány v pořádku a čistotě.  

D) Uložení sypkého nákladu musí být zakryto plachtami. 

E) V případě dlouhodobého sucha skrápěním staveniště.  

 

LIKVIDACE ODPADŮ ZE STAVBY 

 

S veškerými odpady bude náležitě nakládáno ve smyslu ustanovení zák. č. 185/2001 

Sb., o odpadech, vyhl. Č. 381 / 2001 Sb., vyhl. č. 383/2001 Sb. a předpisů souvisejících. 

Původce odpadů je povinen odpady zařazovat podle druhů a kategorií. Odpady lze 

ukládat pouze na skládky, které svým technickým provedením splňují požadavky pro 

ukládání těchto odpadů. Rozhodujícím hlediskem pro ukládání odpadů na skládky je 

jejich složení, mísitelnost, nebezpečné vlastnosti a obsah škodlivých látek ve vodním 

výluhu. 

 

VIZUÁLNÍ RUŠENÍ STAVBOU 

 

Dodavatel odpovídá za dodržování pořádku na staveništi. 

 

l. ZPŮSOB ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI PRACOVNÍKŮ, 

POKUD NENÍ UVEDEN V ČÁSTI F 

 

Při provádění stavebních prací je nutno dodržovat požadavky Českého úřadu 

bezpečnosti práce a především vyžadovat používání ochranných pomůcek a dodržování 

technologických postupů. Všichni pracovníci musí být prokazatelně seznámeni 

s příslušnými předpisy. Před zahájením zemních prací se provede vytyčení veškerých 

inženýrských sítí a budou dodrženy všeobecné podmínky pro zemní práce. Jako doklad 

vytyčení jednotlivých sítí bude pořízen protokol. 

 

Zhotovitel stavby zajistí, aby v průběhu výstavby byla zajištěna bezpečnost práce při 

provádění staveb.  

 

Veškeré obecně platné požadavky budou splněny. 
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2. MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA 

 

Stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání nemělo 

za následek: zřícení stavby nebo nějaké její části, větší stupeň nepřípustného přetvoření, 

poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení nebo instalovaného vybavení 

v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce. 

 

3. POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 

 

Stavba je navržena dle platných předpisů a norem a splňuje následující požadavky: 

zachování nosnosti a stability konstrukce po normově požadovanou dobu, omezení 

rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě, omezení šíření požáru na sousední stavbu, 

umožnění evakuace osob a zvířat, umožnění bezpečnostního zásahu jednotek požární 

ochrany. 

Požární bezpečnost stavby bude podrobně popsána a zhodnocena v samostatné části 

dokumentace. 

V této fázi projektu více neřešeno. 

 

4. HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

 

Dokumentace splňuje požadavky stanovené stavebním zákonem a vyhl. o obecných 

technických požadavcích na výstavbu č. 137/1998 Sb. a vyhl. č. 502/2006 Sb. o změně 

vyhlášky o obecných technických požadavcích na výstavbu. Dokumentace je v souladu 

s dotčenými hygienickými předpisy a závaznými normami ČSN a požadavky na 

ochranu zdraví a zdravých životních podmínek dle oddílu 2 výše zmíněné vyhlášky č. 

137/1998 Sb. a vyhl. č. 502/2006 Sb. Dokumentace splňuje příslušné předpisy a 

požadavky jak pro vnitřní prostředí stavby, tak i pro vliv stavby na životní prostředí. 

 

Větrání j navržené ve většině místností jako nucené. Zastínění oken navrženo pomocí 

textilních rolet. 

 

Použité materiály budou mít certifikát o shodě. 

 

5. BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ 

 

V oblasti bezpečnosti zdraví při provozu se vychází z platných norem a předpisů, které 

budou při užívání objektu dodržovány. Objekt bude využíván k účelu, pro který je 

určen, tedy pro výuku žáků, provoz kavárny, kulturní akce, školní akce, výstavní akce. 

 

6. OCHRANA PROTI HLUKU 

 

Okna jsou z izolačního trojskla a je zajištěna ochrana proti hluku uvnitř budovy. 

 

7. ÚSPORA ENERGIE 

 

Stavba je v souladu s předpisy a normami pro úsporu energií a ochrany tepla. Splňuje 

požadavek normy ČSN 73 0540-2. Ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky 148/2007 

Sb. Skladby obvodových konstrukcí budou splňovat požadavky normy ČSN 73 0540-2 

na požadovaný součinitel prostupu tepla UN některé i na doporučený součinitel 

prostupu tepla Udop.  

 

V této fázi projektu více neřešeno. 
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A. SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ NA ENERGETICKOU NÁROČNOST BUDOV A 

SPLNĚNÍ POROVNÁVACÍCH UKAZATELŮ PODLE JEDNOTNÉ METODY 

VÝPOČTU ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV 

 

V této fázi projektu neřešeno. 

 

B. STANOVENÍ CELKOVÉ ENERGETICKÉ SPOTŘEBY STAVBY 

 

V této fázi projektu neřešeno. 

 

8. ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ 

POHYBU A ORIENTACE 

 

Celý objekt i s přístupovými cestami je řešený jako bezbariérový. 

 

9. OCHRANA STAVBY PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 

 

Objekt bude celoplošně izolován od zemní vlhkosti hydroizolací FATRAFOL, které mají 

zároveň proti-radonovou funkci. Ostatní škodlivé vlivy se neuvažují. 

 

V této fázi projektu více neřešeno. 

 

10. OCHRANA OBYVATELSTVA 

 

Jsou splněny základní požadavky na situování a stavební řešení objektu z hlediska ochrany 

obyvatelstva. 

 

11. INŽENÝRSKÉ STAVBY (OBJEKTY) 

 

Stavba bude napojena na místní splaškovou kanalizaci. 

Stavba bude napojena na místní dešťovou kanalizaci. 

Stavba bude napojena na místní elektrorozvodnou síť. 

Stavba bude napojena na místní vodovodní síť. 

Okolí stavby bude řešeno jako travní plocha s novou výsadbou dřevin. 

 

a. Odvodnění území včetně zneškodnění odpadních vod – odpadní vody jsou svedeny do 

dešťové stokové sítě. 

b. Zásobování vodou – přípojka na zdroj pitné vody je provedena v boční části objektu (viz. 

Výkres č. B-01 SITUACE) a je uložena 1 m pod úrovní původního terénu. 

c. Zásobování energiemi – přípojka na silové vedení nízkého tlaku je provedena v boční části 

objektu (viz. Výkres č. B-01 SITUACE) a je uloženo 0,7 m pod úrovní původního terénu. 

d. Řešení dopravy – stavba bude dopravně napojena vjezdem na stávající místní komunikaci. 

Přistup pro pěší je z více směrů. 

e. Povrchové úpravy okolí stavby – v okolí stavby bude parková zeleň. 

 

 

12. VÝROBNÍ A NEVÝROBNÍ TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ STAVEB 

 

Nevyskytují se. 

 

 

 

 

 

 

DATUM: únor 2016       PODPIS: 
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DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU: 

 

Závazné a platné ČSN pro tuto stavbu: 

Všeobecné požadavky na provádění: 

 

 ČSN 730202 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě 

ČSN 730203 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Funkční tolerance 

ČSN 730204 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Zásady výpočtu 

ČSN 730210 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Technologická 

tolerance 

ČSN 730212 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Kontrola přesnosti 

ČSN 730225 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Funkční odchylky 

ČSN 730250 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Odchylky zaměření a 

osazení 

ČSN 730290 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Statistická přejímka 

ČSN 730420 Přesnost vytyčování stavebních objektů 

ČSN 731311 Zkoušení betonové směsi a betonu 

ČSN 731312 Stanovení zpracovatelnosti betonu 

ČSN 731344 Ochrana proti korozi ve stavebnictví. Betonové konstrukce 

ČSN 732150 Kontrolní měření geometrických parametrů pozemních stavebních 

objektů 

ČSN 732400 Provádění betonových konstrukcí 

ČsN 732480 Provádění montovaných betonových konstrukcí 

ČSN 732520 Drsnost povrchů stavebních konstrukcí 

ČSN 738101 Lešení 

ČSN 738102 Pojízdná a volně stojící lešení 

ČSN 738106 Ochranné a záchytné konstrukce 

ČSN 738107 Trubková lešení 

ČSN 738108 Podpěrná lešení 

ČSN 738 120 Stavební plošinové výtahy 

 



Závěr: 

 

Výsledkem mé práce je návrh novostavby umělecké školy – části reprezentativní – 

kavárna s výstavními prostorami a vstupní hala. Proces této části návrhu byl založen na 

prvotním jasném konceptu řešení. I přes veškeré technické, dispoziční a konstrukční 

požadavky se tento koncept podařilo zachovat až do finální podoby návrhu. 
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Anotace práce Tématem projektu je návrh novostavby umělecké školy v lokalitě Brno-

Střed, Veveří. Pozemek se nachází v klidové oblasti Kraví Hora poblíž 

Hvězdárny a planetária Brno.  

Návrh spočívá v zachování klidové oblasti vytvořením parku, jehož 

součástí je navrhovaná umělecká škola. Fasáda školy je tvořena 

perforovaným ocelovým pochromovaným plechem. Zvolením tohoto 

fasádního prvku jsem chtěla docílit propojení a splynutí budovy s okolní 

přírodou. 

Objekt je složen ze dvou rozdílných hmot, které jsou vzájemně sjednoceny 

předsazenou fasádou. Tato celistvost je narušena třemi vstupními halami, 

které mají zasklenou fasádu. Budova je funkčně členěna na 3 části – vedení 

školy, výuka (umístění jednotlivých oborů), reprezentativní část (sál, 

kavárna, výstavní prostory), které jsou vzájemně propojeny. Celý areál 

umělecké školy slouží k odpočinku, výuce a rozvíjení svých uměleckých 

dovedností. 



Anotace práce 

v anglickém 

jazyce 

The theme of the project is concept of new building of Art School in 

locality Brno-Střed, Veveří. The land is located in silence area Kraví Hora 

close to Observatory and planetarium Brno. 

Concept consists in conserving silence area by creation a park, which 

includes designed Art School. Facade of school is made by perforated, 

chrome-plated, steel iron. This facade component was selected because of 

achieving a bonding and a coalescence between building and surrounding 

nature. 

The object contains two different substances reciprocally unificated by 

hanging facade. This integrity is disorganized by three entrance vestibules 

with class-covered facade. Building is functionally divided into three parts 

– school management, education (situation of particular branches), 

representative part (auditorium, café, exhibition space). These parts are 

interconnected. The entire complex of oborArt School is used to relax, 

education and developing artistic skills. 

Klíčová slova Umělecká škola, Brno, Veveří, Kraví Hora, taneční obor, výtvarný obor, 

dramatický obor, hudební obor, víceúčelový sál, kavárna, výstava, umění, 

park, předsazená fasáda, ocelová fasáda, perforovaná fasáda, prosklená 

fasáda, kompaktnost, zelená střecha. 

Klíčová slova v 

anglickém 

jazyce 

Art school, Brno, Veveří, Kraví Hora, branch of dance, branch of graphic, 

branch of drama, branch of music, multifunction hall, café, exhibition, art, 

park, hanging facade, steel facade, perforated facade, glassed-in facade, 

compactness, green roof. 
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