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Abstrakt 
Umělecká škola se nachází v lokalitě Brno – Střed, Kraví hora. Objekt je umístěn na horní 

část pozemku, zapuštěn do terénu a kopíruje svažitý terén. Návrh tvoří centrální atrium, které 

je obklopeno výstavním prostorem s posuvnými výstavními panely, dvojice křídel s 

odehrávající se výukou. Dále je navržen víceúčelový sál a kavárna. Všechny podlaží jsou 

propojené výtahovou šachtou jdoucí až na vyhlídkovou terasu. Jednotlivé terasové střechy 

jsou pochozí s intenzivní zelení. Stavba je založena pomocí podzemních stěn. Konstrukci 

tvoří železobetonový skelet s doplňkovými ocelovými příhradovými konstrukcemi. Fasáda je 

řešena z pohledového betonu v kombinaci s proskleným pláštěm. Vnitřní dělící stěny jsou v 

různých barevnostech. Umělecká škola bude využívaná obyvateli všech věkových skupin z 

Brna a jeho okolí.  

  

Klíčová slova 
Umělecká škola, Brno, centrální atrium, výstavní prostor, posuvné výstavní panely, učebny, 

sál, kavárna, výtah, pochozí zelené střechy, podzemní stěny, pohledový beton, barevné dělící 

stěny  

  

  

  

Abstract 
The School of art is situated in a part of Brno-Kraví hora. Location of building is on the top of 

sloping land and structure is recessed in ground. Concept was built up on an central atrium, 

which is surrounded by exhibition area. The area is supplemented by sliding exhibition 

panels. Classrooms of each subject are placed in two wings. Both wings lie on the ground and 

forming exterior private space. Building also composes multipurpose hall and cafe. A lift was 

designed specially and connecting each floors. The lift goes on the top of level where tereace 

is. Every level of structure has green ascendible roof. Building facility establishes the 

structure which is made by diaphragm walls. Construction is build up by reinforced concrete 

skeleton. Steel-truss frame will be designed as another construction. The facade is made by 

combination of architectural concrete and glass areas. Space is separed by colored walls in the 

interior. The School of art will be visited by people of all age groups. Building facility is not 

only for habitents from Brno.  

  

Keywords 
The School of art, Brno, central atrium, exhibition area, sliding exhibition panels, classrooms, 

hall, cafe, lift, green ascendible roof, diaphragm walls, architectural concrete, colored 

separation walls  
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Úvod: 

Tématem bakalářské práce je návrh novostavby umělecké školy v lokalitě Brno-Střed, 

Kraví hora. Cílem bylo vytvořit budovu, která nebude v dané lokalitě působit násilně. Ve 

snaze docílit napojení na park ze západní strany. Umělecká škola bude využívaná obyvateli 

všech věkových skupin z Brna a jeho okolí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Průvodní a souhrnná technická zpráva: 

 

A. Průvodní zpráva 

1. Identifikace a účel stavby  

Jedná se o novostavbu umělecké školy v lokalitě Brno – Střed, Kraví hora. 

Parcelace území znázorněna ve výkresové části. Pozemek je vymezen prostorem jižně 

při ulici Kraví hora, na severu a východě zahrádkářskou kolonií a na západě hranicí 

stávajícího parku s hvězdárnou a planetáriem. Umělecká škola bude využívaná 

obyvateli všech věkových skupin z Brna a jeho okolí.  

 

2.  Zásady urbanistického, architektonického, dispozičního a výtvarného řešení a 

řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu 

osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

 

 2.1. Zásady urbanistického, architektonického, dispozičního a výtvarného řešení 

Návrh respektuje urbanistické začlenění stavby do vymezeného území 

v kontextu s okolím. Cílem bylo vytvořit budovu, která nebude v dané lokalitě působit 

násilně. Ve snaze docílit napojení na park ze západní strany. Objekt kopíruje svažitý 

terén. Jedná se o severovýchodní svah, který umožňuje vyhlídku až na kopce za 

Brnem. Tvar byl inspirován komunikacemi vedoucími na pozemek. Tvoří jej tři osy. 

První sleduje směr výhledu. Druhá a třetí osa směřuje do přístupových částí vespodu 

řešené parcely. Takto poskládané osy a z nich vzniklý tvar byl ořezán, aby každá část z 

celku měla dostatečný prostor pro svoji funkci. 

Novostavba je umístěna na horní část pozemku. Zde je situovaná komunikace, 

která bude určena pro zásobování přes podzemní garáž. Návrh tvoří centrální atrium, 

které je obklopeno výstavním prostorem. Jsou zde dva vstupy.  Vpředu dvojice křídel, 

s pochozí střechou a odehrávající se výukou jednotlivých oborů, utváří venkovní 

prostor. Je to plocha určená studentům pro pořádání koncertů, tanečních vystoupení, 

malování v přírodě, aj.  Takto zvolený koncept umožňuje návštěvníkům parku 

zajímavé zážitky z jednotlivých vyhlídkových ploch.   

Umělecká škola je tvořena oborem výtvarným, hudebním, tanečním a literárně 

dramatickým v 1NP. Dále zde byly navrhnuty výstavní prostory s posuvnými 

výstavními panely a centrálním atriem, ve stejném podlaží. Ve 2NP je umístěna 

kavárna. Dále zde byl požadavek na víceúčelový sál. Nachází se v suterénu a je 

přístupný dvojicí schodišť z 1NP. Všechny podlaží jsou propojeny v zadní části 

schodištěm a výtahovou šachtou, jdoucí až na vyhlídkovou část. 

Objekt je řešen z pohledového betonu, aby na pohled působil nenápadně a 

ztotožnil se s krajinou. Vnitřní příčky jsou navrhnuty v různých barevnostech, které 

návštěvníka přitáhnou dovnitř až po jejich spatření přes lehký obvodový plášť. 

 

2.2. Řešení vegetačních úprav okolí objektu 

Prostory před vstupy jsou tvořeny zpevněnými plochami z  prefabrikovaných 

betonových dílců. Hlavní komunikace pro pěší budou provedeny z asfaltobetonu. Na 

komunikace vedlejší a cesty na střešních plochách je použit mlat, tedy kamenný prach 



zpevněný cementem s frakcí 0-3mm. Na pozemku jsou zachovány některé vzrostlé 

stromy, další jsou nově navrhnuty spolu s novou výsadbou keřů nízkého porostu. 

Okolní plochy objektu jsou zatravněny. Řešen je i ráz svahu, kdy určité plochy mají 

pozměněný spád. Pozemek je volně přístupný a svoji koncepcí se snaží navázat na 

přilehlý park. Více ve výkresové čísti viz. výkres B-01.  

 

2.3. Řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu     

a orientace 

Přístup k objektu je bezbariérový. Komunikace pro pěší jsou pod určitým 

spádem, kvůli krajinnému rázu, jsou upraveny proti skluzu. Vstupy mají šíři v rozmezí 

900-1500mm a nebudou mít vyšší mezní rozdíl, než 10mm. Jednotlivé úrovně objektu 

propojuje výtah, který jde až na vyhlídkovou terasu, kde slouží zároveň jako vstup. 

  

3. Plocha pozemku, zastavěná plocha, užitná plocha, obestavěné prostory, osvětlení 

a oslunění 

Plocha pozemku: 43 700m² 

Zastavěná plocha: 5 500m² 

celková užitná plocha: 4 500m² 

obestavěný prostor: 34 500m³ 

Novostavba je dostatečně osvětlena denním světlem 

 

B. Technická zpráva 

1.  Konstrukční řešení objektu 

 

 

1.1. Zemní práce 

Před zahájením výkopových prací budou odstraněny stávající objekty na 

řešeném území. Posléze je nutné budoucí objekt zaměřit, vytyčit a určit také průběhy 

podzemních inženýrských sítí.  

V místě budoucí stavby bude sejmuta ornice o tloušťce 150mm, která bude 

uložena na pozemku a v konečné fázi stavby využita pro dokončování požadovaných 

terénních úprav. Vykopána a vytěžena zemina pro stavbu základů, konstrukčních stěn 

a samotného objektu, bude odvezena na skládku. Z geologického průzkumu jde o 

zemní spraše, které tvoří vyšší procento zeminy v hlubších vrstvách. 

Veškeré výkopové práce jsou provedeny strojně. Pro konstrukční řešení 

objektu je nutné použití podzemních stěn o tl. 600mm, jenž budou odolávat zemnímu 

tlaku. Takové pažení stavební jámy je provedeno monoliticky. Po vytěžení zeminy 

bude sloužit, jako konstrukční stěna. Při hloubení jam, je nutné staticky zajistit stěny 

pomocí kotev. Dokumentace výkopových prací, kotevních prvků a prvků k tomu 

potřebných, budou zpracovány v další fázi projektové dokumentace, která není 

součástí bakalářské práce. 

Před prováděním podkladní betonové mazaniny, v tl. 100mm, pod 

železobetonové patky a pásy je nutné, aby byla zemina v základové spáře hutněna. 



Základová spára je uložena v nezámrzné hloubce, tedy 1150mm pod přilehlým 

terénem. Při hloubce výkopu větším než 1,2 metru je nutné pažení výkopu. Před 

provedením podkladní betonové vrstvy tl. 150mm budou provedeny instalační kanály 

pro uložení potrubí, instalací, a zemina pod podkladní vrstvou bude dostatečně 

zhutněna. Zpětné obsypy zeminou budou po vrstvách hutněny. 

Při provádění zemních prací bude nutné dodržovat ustanovení o ochraně 

základové půdy pod plošnými základy ČSN 73 1001, aby nedošlo ke zhoršení 

fyzikálně mechanických vlastností zeminy v době výstavby. 

 

1.2. Základy 

 Veškeré základy jsou železobetonové, z hlediska odstupňovávání, 

nestejnorodosti a únosnosti zeminy v základové spáře. Beton je použitý C 20/25 a ocel 

je betonářská 10 505 (R). 

Základové patky jsou navrženy čtvercově dvoustupňovitě. V 1S mají šíři 

2,5x2,5 metru, výška dosahuje 1,1m. V 1NP dosahují šířky 1,9x1,6m, výška 0,9m. 

Patka u vstupů v tomto podlaží přechází do základového pásu.  Ve 2NP mají šíři 2x2 

metry, výška dosahuje 0,9m. Vzhledem k menšímu zatížení. Sloupy jsou v rozmezí 

350-500mm, kruhového a čtvercového průřezu. 

V 1NP navržené jednostupňové základové pásy dosahují rozměrů 530x900mm. 

Dilatací je základ oddělen od rozšiřujícího se pásu na 800x900mm, pás dále přechází 

odstupňováváním k podzemní konstrukční stěně. 

Podzemní těsnící stěny, proti pronikání vody, budou prováděny strojně o tl. 

600mm, budou sloužit zapažení a jako konstrukční stěna budoucího objektu. 

Prováděno monoliticky, vyhloubený úsek o předpokládané délce 900mm bude vylit 

bentonitem, následně vložen armovací koš. Posléze proběhne betonáž s postupným 

odsáváním bentonitu. Vždy hloubeno ob jedno pole. Stěny Ve 2NP slouží také jako 

základ pro monolitickou stěnu, navrženo z důvodů nesoudržnosti zeminy a 

problémového provedení základového pásu. Určité úseky konstrukčních stěny jsou 

stupňovité.  Postupným hloubením výkopu budou stěny zajištěny pomocí kotev. Dle 

statického posouzení budou určeny specifikace, délky táhel a umístění kořene kotvy 

vůči smykové ploše. Zpracováno v další části PD, jenž není součástí BP. 

Podkladní vrstva na terénu je v 1S, 1NP a  2NP v čísti kavárny provedena v tl. 

150mm. V 1S bude lokálně, v místech jalových stupňů schodiště, provedeno 

podbetonování mazaninou o tl. 50mm a vložení kari sítí o průměru 6mm s oky 

150x150mm, pro zesílení desky. V prostoru garáží ve 2NP, je z důvodu zatížení 

provedena železobetonová deska tl. 100mm. Zesílení je provedeno pomocí kari sítí o 

průměru 6mm s oky 150x150mm. Podkladní betonová vrstva je tl. 50mm. 

V základech budou vynechány prostupy pro kanalizaci. 

Studie základových konstrukcí viz. výkres B-01. 

 

1.3. Svislé nosné konstrukce 

Vnější nosné stěny jsou monolitické železobetonové. Ve 2NP vymezující 

prostor garáže dosahuje stěna tl. 350mm, ke stěně je následně provedeno 

přibetonování tl. 100mm, pro struktury sjednocení fasády. Stěny v 1NP mají tl. 

300mm. Stěna je napojena na konstrukční těsnící stěnu o tl. 600mm 



Konstrukční stěna je popsána v bodě 4.2. Základy. 

Sloupy navrhnuty ze železobetonu v rozmezí 350-500mm. Průřezy sloupů jsou 

kruhové a čtvercové. V nejnižším podlaží jsou průřezy 400-500mm. V 1NP a 2NP 

jsou navrhnuty sloupy o průměru 350mm, respektive 350x350mm. Je nutné prověřit 

pomocí modelů. Zajištěni statikem, popřípadě pověřenou osobou. 

 

1.5. Vodorovné nosné konstrukce 

Stropní konstrukce jsou železobetonové monolitické. Beton C 20/25, ocel 10 

505 (R). Předpokládaná tloušťka stropních desek je 250mm. Je nutné statického 

posouzení.  

Zastropení prostoru nad sálem, které utváří atrium v 1NP, je řešeno pomocí 

ocelové příhradové konstrukce. Systém tvoří prstenec o šířce a výšce 2 metry, z něj 

radiálně vychází jednotlivé pruty, jenž jsou kotveny do konzolových náběhu délky 

250mm v horních částí sloupů  Průřezy trubek jsou kruhové v rozmezí 100-160mm, 

Použité rozměry vychází ze zatěžovací šířky, avšak je nutné statické posouzení. Na 

ocelovou konstrukci je položeno ztracené bednění v podobě desek tl. 40mm. Posléze 

je vložena výztuž a plocha zabetonována do tl. 150mm. Nutnost dbát na označení 

prostupů pro odvodňovací potrubí. Konstrukce je oddělena od okolních prvků dilatací 

pomocí vložené lepenky. 

Hlavní průvlaky mají výšku v rozmezí 750-900mm, šíře se odvíjí od sloupů, 

rozmezí 350-500mm. V 1S a 1NP v úseku podzemních stěn budou průvlaky uloženy 

do kapes, výztuž bude propojena pomocí kotevních desek. Uložení desek v daných 

úsecích, je řešeno propojením výztuže přes ocelový úhelník se vzpěrami, a přes 

kotevní desky uložené v kapsách, po předpokládané vzdálenosti 2m. 

Tvary jednotlivých stropů jsou ve fázi studie zpracovány ve výkresové části. B-

08, B-09 a B-10. 

 

1.6. Konstrukce spojující různé výškové úrovně 

V objektu se nachází dva typy schodišť s šířkou ramene 2000mm, jsou 

provedeny monoliticky ze železobetonu. 

První, tvoří dvojice křivočarých tříramenných schodišť propojujících 1NP se 

suterénem.  Z jedné strany je vetknuté do ŽB desky, dále jsou jednotlivá ramena 

uloženy do podpůrných stěn pod schodištěm. V rameni je 12 výšek, kdy stupně jsou 

kosé, v ose výstupu je výška 155,55mm a šířka 320mm. Šířka mezipodest vyplívá 

z násobku délky kroku. 

Druhé schodiště je přímočaré tříramenné a propojuje veškeré úrovně. Vetknuto 

a uloženo do stropní desky, mezipodest a k podzemní stěně pomocí propojení výztuže 

přes ocelový úhelník a kotvící desky uložené do kapes. Rozměry jsou patrné 

z výkresové dokumentace. Dodatečně proveden protiskluzový povrch. 

Dvojice totožných křivočarých dvouramenných ramp se nacházejí v 1S o šířce 

1700mm, budou montované se sklonem 6,25%. Povrch je ošetřen proti zabránění 

skluzu. 

Výtah je navržen jako prosklený. Opláštění šachty je také transparentní, kdy 

skleněné tabule s rámem budou kotveny k průběžným ocelovým sloupkům. Je nutná 



spolupráce s dodavatelem výtahu, pro koordinaci potřebných rozměru a ke správné 

funkčnosti. 

 

1.7. Střešní konstrukce 

Konstrukce střech jsou pochozí s intenzivní zelení. Skladby nad jednotlivými 

podlažími se různí v tloušťce substrátu a výsledné tloušťce spádové vrstvy tvořené 

z bloků lehčeného xps. Nutná spolupráce s výrobcem. Vrstva tvoří tepelnou izolaci, 

avšak pro lepší tepelně-technické vlastnosti je na vrstvu ložena tepelná izolace URSA 

xps N-III-I tl. 100mm. V oblasti garáže nad 2NP se s pokládkou URSA xps N-III-I 

nepočítá. Skladby jsou rozepsány v dokumentu C-08 Výpis skladeb konstrukcí.  Návrh 

skladby musí být posouzen.  

Atika je přibližně výšky 550mm od horní hrany stropní konstrukce. Koruna 

atiky je opatřena poplastovaným plechem. Viz výkres C-06 Detail d1. 

 

1.8. Obvodový plášť 

Je řešen sendvičově a tvořen monolitickými ŽB stěnami v rozmezí tlouštěk 

300-350mm. Zateplení tvoří xps Styrofoam tl. 150mm. Pohledová vrstva je 

z nenosného betonu   tl. 100mm je uložena na stejném základu. Vrstva je kotvena přes 

izolaci do nosné stěny pomocí kotvících konektoru Thermomass. Výsledná tloušťka 

stěny je 550mm. 

 

1.9. Svislé nenosné konstrukce 

V objektu budou provedeny, na podkladní betonovou mazaninu, montované 

příčky Rigips. Pro zaoblené stěny jsou použity tvarovatelné desky F riflex. Další 

specifikace je patrná ve výkresové části. 

 

1.10. Izolace proti vlhkosti a proti průniku radonu 

Proti pronikání zemní vlhkosti je na podkladní betonovou vrstvu použit 

modifikovaný asfaltový pás Fatrafol 803. Pás obsahuje nosnou vložku z hliníkové 

folie, jenž plní funkci proti pronikání radonu. Pás bude k podkladu bodově nataven. 

Prostupy budou dokonale utěsněny. 

 

1.11. Izolace tepelné 

Podlaha nad terénem v 1NP a 2NP je tepelně izolována extrudovaným 

polystyrénem xps Ursa N-III-I tl. 80mm. Izolace v podlahách nad stropy je z Ursa xps 

tl. 40mm, jedná se o akustickou izolaci, proti šíření kročejového zvuku. Střešní 

konstrukce je zaizolována bloky telepné izolace z lehčeného xps, pro lepší tepelně-

technické vlastnosti je na vrstvu ložena tepelná izolace URSA xps N-III-I tl. 100mm. 

Obvodový plášť spolu s atikou je zaizolován pomocí xps Styrofoam tl. 150mm. Pro 

izolování základů a dalších konstrukcí jsou použity izolace z extrudovaného 

polystyrenu xps.  

 



1.12. Podlahy 

Nášlapná vrstva je tvořena anhydrydovým potěrem Cemex anhylevel celkové 

tl. 30mm. Tato nášlapná vrstva je použita takřka v celém objektu, mimo víceúčelový 

sál a garáž, kde je použit betonový potěr Cemex. Podlaha nad stropem v 1NP a 2NP 

dosahu celkové tloušťky 100mm. Skladba obsahuje kročejovou izolaci URSA xps      

o tl. 40mm. V podlaze nad terénem v 1S je absence tepelné izolace, v této hloubce se 

nepředpokládá promrzání zeminy, avšak z důvodu podlahového topení je použita 

reflexní folie Solflex foam, proti pronikání tepla ven z objektu. Podlaha na terénu 

v 1NP a 2NP dosahu celkové tl. 150mm. Je tepelně izolována extrudovaným 

polystyrénem xps Ursa N-III-I tl. 80mm. 

Mezi vrstvu betonu a tepelnou izolací je použita lepenka, která slouží při 

betonáži jako separační folie. Tím je zabráněno nasávání vlhkosti do izolace. Nosnou 

část podlah na terénu tvoří betonová vrstva, před betonáží bude vrstva oddělena od 

obvodových stěn dilatací, tedy vložením okrajového pásku. 

Skladby dalších podlah viz. výkres C-08 Výpis skladeb konstrukcí. 

 

1.13. Podhledy 

V pobytových prostorech jsou navrženy podhledy ze sádrokartonových desek 

Rigips 12,5mm zavěšených na roštu. Výškové úrovně jsou popsány ve výkresové 

části, jelikož se světlost jednotlivých místností liší. 

 

1.14. Úpravy povrchů 

Vnitřní stěrkové omítky Caparol jsou provedeny stříkáním a budou dosahovat 

tl. 1-2mm. Konstrukční stěny v interiéru, vyjma výstavního prostoru, budou očištěny. 

Struktura a povrch bude přiznaný. Obklady budou lepené flexibilní maltou na podklad. 

Výška obkladu v jednotlivých místnostech je popsána v legendě u výkresových částí.  

Venkovní stěny jsou z pohledového betonu. Opláštění výtahové šachty je pomocí 

kompaktních desek Fundermax, jenž jsou zavěšené na dřevěném roštu. 

 

1.15. Venkovní výplně otvorů 

Výplň otvorů tvoří bezrámové zasklení, které je osazeno do hliníkového rámu. 

Je použito izolační dvojsklo s meziskelnou folií a vnitřním bezpečnostním lepeným 

sklem, na povrchu je použita protisluneční bronzová folie 20%. Dle specifikace z 1NP 

se jednotlivé segmenty pohybují v rozmezí velikosti 1370-1500x4000mm. Jednotlivé 

segmenty se smaltovanými okraji skla, jsou přitisknuty na hliníkový svislý kompozit, 

následně je spára zatmelena z vnější strany. 

Vstupní dveře jsou hliníkové, celoprosklené, posuvné, dvoukřídlé a plně 

automatizovány. Sklo je lepení s mezisklenou folií. 

Další specifikace viz. dokument C-09 Výpis prvků-specifikace z 1NP. 

 

 

 



1.16. Vnitřní výplně otvorů 

V objektu jsou použity dveře různých šířek a výšek, veškeré jsou řešeny jako 

plné matné bílé barvy RAL 9016. Zárubeň je obložková v odstínu matné bílé barvy 

RAL 9016. Další specifikace viz. dokument C-09 Výpis prvků-specifikace z 1NP. 

 

1.17. Truhlářské a tesařské práce 

V objektu jsou řešeny odkládací pulty v 1S, pult v kavárně ve 2NP. V 1NP je 

navržené dřevěné plné zábradlí. Další specifikace viz. dokument C-09 Výpis prvků-

specifikace z 1NP. 

 

1.18. Klempířské práce 

Veškeré klempířské prvky jsou provedeny z pozinkovaného plechu např. 

příponky. U atik je navržen poplastovaný plech. 

 

1.17. Zámečnické práce 

Venkovní nerezové zábradlí je dodatečně připevněno zabetonováním. Vnitřní 

zábradlí z nerezové oceli je kotveno ze shora do schodišťového ramene kotvami. Další 

specifikace viz. dokument C-09 Výpis prvků-specifikace z 1NP. 

 

2.  Napojení stavby na sítě technické a dopravní infrastruktury 

 

 

2.1. Elektrické přípojka 

  Objekt bude napojen na stávající rozvod NN sítě. 

 

 

2.2. Kanalizace 

Z objektu povede nově navržená kanalizační přípojka, která bude napojena do 

stávajícího kanalizačního řádu. Kanalizace je jednotná a nachází se pod přilehlou 

komunikací na jižní straně. 

 

2.3. Dešťová vody 

Dešťová vody bude odvedena přečerpáváním do veřejné dešťové kanalizace 

v přilehlé komunikaci. Voda neovlivňuje hydrogeologické poměry v místě. Dešťová 

voda je svedena ze střech pomocí střešních vpustí a svodným potrubím. 

 

2.4. Vodovod 

 Objekt bude zásobován pitnou vodou pomocí nově navržené přípojky, jenž je 

napojena na stávající vodovodní řád. 

 

 



2.5. Plynovod 

 K objektu povede nově navržená plynovodní přípojka z veřejného plynovodu. 

Jedná se o plynovod středotlaký. Plynovodní potrubí bude vedeno k technické 

místnosti. 

 

3.6. Vytápění 

 Vytápění je provedeno pomocí vzduchotechniky distribučními prvky, dále je 

navrženo podlahové vytápění. 

 

3.7. Vzduchotechnika 

 Objekt bude mít upravené mikroklima pomocí klimatizační jednotky. Rozvody 

se budou nacházet v podhledu v každém patře, včetně garáže. Potřebné prvky jsou 

řešeny v TZB části, jenž není součástí BP. 

 

3.8. Dopravní řešení 

 Objekt je napojen na přilehlou obslužnou ulici Kraví hora a Rybkova. Napojení 

vyhovuje dopravně-bezpečnostním opatřením. Vnitřní infrastruktura je v podobě 

garážového prostoru, který slouží pro zásobování a zaměstnance. Nachází se ve 2NP, 

je spojen s vnější komunikací rampou se sklonem 15%, prostor rampy bude vytápěn a 

opatřen signalizací, z důvodu dopravně-bezpečnostního. Zejména při odvozu 

produkovaného odpadu. 

 

4.  Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 

Stavení objekt splňuje požadavky kladené na životní prostředí, nebude 

narušovat ekosystém v dané krajině. Stavby dopravní infrastruktury, dopravní 

napojení a parkoviště, nebudou svými emisními hodnotami narušovat ovzduší v dané 

městské části.  Odpady, které se vyskytnou během stavby, popřípadě při užívání, 

budou třízeny, odváženy a likvidovány. Z průzkumů vyplívá nízký výskyt indexu 

radonu. Objekt bude chráněn pomocí modifikovaných hydroizolačních pásů s anti-

radonovou nosnou složkou. 

 

5.  Průzkumy a měření 

Novostavba nebude vystavena nežádoucím vlivům agresivní vody, sesuvům 

půdy, seismicitě, záplavové oblasti apod. Území není poddolováno. Na základě měření                          

a provedeného průzkumu byl stanoven výskyt radonu s nízkým indexem, bude 

provedeno ochranné opatření. 

 

6.  Podklady pro vytyčení stavby 

Před zahájením výstavby bude proveden vytyčovací výkres příslušnou 

geodetickou kanceláří. 

 



7.  Vliv stavby na okolní pozemky a stavby 

Novostavba nemá nežádoucí vliv na okolní pozemky, popřípadě stavby. 

 

8. Mechanická odolnost 

Jednotlivé konstrukce budou navrženy na základě statického posouzení. Pro 

stavbu je nutné dodržovat skladby konstrukcí a jednotlivých konstrukčních prvků, aby 

nedošlo v průběhu výstavby a průběhu užívání stavby ke zřícení některé části a 

znehodnocení stavebního díla, popřípadě způsobení škod jiného způsobu. 

 

9. Požární bezpečnost 

Stavba bude rozdělena do jednotlivých požárních úseků na základě platných 

norem    a předpisů. Na základě daných norem budou navrženy jednotlivé konstrukce, 

aby po dobu vystavění ohně, vydrželi vzdorovat žáru tepla. Část požárně bezpečností 

je řešena v samostatné dokumentaci, která není součástí BP. 

 

10. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

Staveniště bude po dobu výstavby řádně zabezpečeno. Bezpečnost práce bude 

zajištěna dodavatel. Na stavbě budou použity pouze certifikované materiály. Stavba 

nemá negativní vliv na životní prostředí. Vzniklý odpad při výstavbě bude řádně třízen 

a likvidován. Odvoz bude zajištěn organizací, která se zabývá převozen odpadů. 

Odpady produkované provozem objektu, jsou slučitelné s charakterem okolního 

prostředí a nemají negativní vliv. Bude prováděno třídění. Odpad bude odvážen po 

dohodě se společností tomu určenou. Z důvodu koncepce a terasovému uzpůsobení, je 

navrženo zábradlí v blízkosti atik, pro zamezení pádu.  

 

11. Bezpečnost při užívání 

Bezpečnost bude při provozu dodržena na základě předpisů. Objekt bude 

využíván k účelům, ke kterým je určen. 

 

12. Ochrana proti hluku 

Novostavba je umístěna na pozemku, jenž není vystaven přímému hluku. 

Z tohoto důvodu projekt neřeší opatření proti ochraně hluku. 

 

13. Úspora energie a tepla 

Jednotlivé skladby budou navrženy na základě norem a předpisů, aby byla 

stavby po dobu užívání energicky úsporná. Objekt bude splňovat energicky úsporné 

hodnoty. V této fázi projektu neřešeno. 

 

14. Bezbariérové řešení 

  Objekt je navržen jako bezbariérové. Vnitřní úrovně jsou propojeny pomocí 

výtahu. 



 

15. Ochrana stavby před nepříznivými vlivy vnějšího okolí 

Novostavba nebude vystavena nežádoucím vlivům agresivní vody, sesuvům 

půdy, seismicitě, záplavové oblasti apod. Území není poddolováno. Na základě měření                          

a provedeného průzkumu byl stanoven výskyt radonu s nízkým indexem, bude 

provedeno ochranné opatření. 

 

16. Ochrana obyvatelstva 

Po dobu výstavby bude staveniště řádně zabezpečeno. Stavební řešení splňuje 

požadavky pro ochranu obyvatelstva. 

 

17. Inženýrské objekty 

17.1. Odvodnění území 

Je řešeno kanalizační přípojkou pro jednotnou a pro dešťovou kanalizaci 

zvlášť. 

17.2. Zásobování vodou 

 Objekt bude zásobován pitnou vodou pomocí nově navržené přípojky, jenž je 

napojena na stávající vodovodní řád. 

17.3. Řešení dopravy 

 Objekt je napojen na přilehlou obslužnou ulici Kraví hora a Rybkova. Napojení 

vyhovuje dopravně-bezpečnostním opatřením. 

 

17.4. Povrchové úpravy okolí stavby, vegetační plochy 

 Plochy okolo objektu budou zatravněny a provedena bude nový výsadba 

stromu a keřů nižšího porostu. Hlavní komunikace budou zpevněné. Cesty, které 

budou přecházet na střechu, tak se přetvoří v mlatovou komunikaci. 

 

18. Výrobní a nevýrobní technická zařízení staveb 

 Nevyskytují se. 

 

C. Situace stavby 

Koordinační výkres situace M 1:500  viz. výkres B-01. V této fázi projektu 

více neřešeno. 

 

 

D. Dokladová část 

  V této fázi projektu neřešeno. 

 



E. Zásady organizace výstavby 

V této fázi projektu neřešeno. 

 

F. Dokumentace stavby 

V této fázi projektu řešeno pouze částečně viz. textová a výkresová část. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Brně dne 30. 1. 2016  

                                                                   ……………………………………………………… 

                                                                                            podpis autora 

                                                                                              Petr Kousal  



Závěr: 

 Výsledkem práce je komplexní řešení novostavby umělecké školy. Návrh vychází 

svoji koncepcí z AG32-ateliéru architektonické tvorby. Komplexní řešení vybrané části 

projektu se snaží vypořádat se vzešlými technickými a konstrukčními problémy. Řeší kladené 

konstrukční nároky, aby byla zachovaná původní koncepce stavebního díla spolu                              

s požadavky architektonickými. 
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