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Umělec je člověk pocitový. 

Jeho uzavření se do racionálních prostor nepodněcuje jeho kreativní rozvoj. 

Objevování atypického prostoru podněcuje kladení si otázek. 

Na otázky, které si klade, odpovídá prostřednictvím umění.
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I  ÚVODNÍ ÚDAJE



 

 

 

 

 
  



1 / HISTORIE

1894 - 1896   - postaveny Zeměbranecké kasárny

   - dva hlavní dvoupatrové téměř identické bloky

   - projektované městským stavebním úřadem (Ottokar Burghardt)

   - dispoziční řešení - chodbový dvojtrakt

   - provádějící stavitelé Karl Friem a Martin Fleischhacker zde ještě v roce 1900   

   uskutečnili přístavbu  (pravděpodobně bývalá posluchárna)

   - 1919 - založena Masarykova univerzita - teoretické ústavy lékařské fakulty   

   umístěny do Zeměbraneckých kasáren

   - 1920 - první univerzitní novostavba - Anatomický ústav Masarykovy univerzi  

   ty(architekt Miloš Laml)

   - přízemní nárožní diagonální budova spojující dva kasárenské bloky

   - do vnitrobloku oktogonální přednáškový sál – dominanta celého školního nád 

   voří a dlouho jediný reprezentativní prostor Masarykovy univerzity

   - snaha maximální zjednodušení klasicizujícího tvarosloví

   - 1923-1920 univerzitní komplex rozšířen o novostavbu Ústavu soudního lékařst 

   ví na ulici Tvrdého (architekt Miloš Laml)

   - 1951 - vznikla Vojenská technická akademie - sdružila fakultu inženýrského a   

            pozemního stavitelství a fakultu architektury VUT a vytvořila Vysokou školu stavi 

   telství se sídlem v budově na Úvoze 33. Později se k VŠS přidala mj. katedra   

   slévárenství, katedra technologie stavebních hmot.

   - v 60. letech 20. století - byla dle návrhu architekta Antonína Krasického při   

   ulici Jiříkovského vystavěna pětipodlažní skeletová budova

   - v 70. letech 20.století - areál slouží Fakultě strojního inženýrství VUT

   - cca 1985 - většina výuky fakulty strojní přesunuta z areálu na Údolní do výšk  

   ové budovy na Palackého vrchu

   - v dnešní době patří budovy bývalých Zeměbraneckých kasáren VUT

   - 2006 - vypsána soutěž, první cena neudělena, jako nejlepší vybrán návrh od   

   ateliéru FAM architekti

   - 2008 - vypsána soutěž na Akademické náměstí pro FAVU, FA a ÚSI (na   

     parcele sousedící s fakultou právní, vymezenou ulicemi Veveří, Bulinovou a Šumavskou)

    - vítězný návrh architektů Ladislava Kuby a Tomáše Pilaře



2 / FOTOGRAFIE STÁVAJÍCÍHO STAVU

NÁROŽÍ /BUDOVY U1, U5, U2/

VNITROBLOK



POSLUCHÁRNA V BUDOVĚ U5

POHLED NA BUDOVY U5 A U1 Z 5.NP BUDOVY U2



3 / SCHWARZPLAN   1:5000





4 / ŠIRŠÍ VZTAHY   1:150 000





5 / ANALÝZA DOPRAVY   1:10 000





6 / ANALÝZA ZELENĚ   1:5000





II  SOUHRNNÁ PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA



1 / KONCEPT 

Koncept mojí práce je založen na PROPOJENÍ. V první fázi se jedná a prostorové propojení dvou 
uměleckých světů - světu studentů výtvarných umění a studentů architektury. Druhým významem propo-
jení je spojení interiéru a exteriéru - jak z hlediska přístupu světla, tak kontaktu s exteriérem a “čerstvým 
vzduchem”.

Toho je docíleno navržením propojovací hmoty mezi stávajícími budovami U1 a U2 v úrovni prvního 
podzemního podlaží, koncipované primárně jako “open space”. Z tohoto velkého otevřeného prostoru 
jsou potom odebráním / “přidáním” hmoty tvořena venkovní atria / vnitřní ateliéry.

Organická forma podněcuje k volnému plynutí prostorem podporujícího mísení a setkávání studentů 
obou fakult a jejich vzájemnou ispiraci - aktivní i pasivní. Domnívám se, že oba obory se od sebe mají co 
učit a jejich propojení by bylo ku prospěchu. Proto nechci studenty izolovat, ale navrženým prostorem je 
pobídnout k tomuto “mísení světů”.
Tento otevřený prostor tedy není chodbami, ale odehrává se v něm život.

Navžená hmota tvoří kontrast ke stávající racionální zástavbě z konce 19. století (původně budovy sloužily 
jako kasárny 1894-1896).





2 / TECHNICKÁ ZPRÁVA

Konstrukční řešení  dostavby je kombinací betonu jako nosného činitele a  skla a dřeva jako dělících 
prvků.

Přístavba je konstrukčně řešena jako železobetonový sloupový skelet. Sloupy o průměru 300 mm jsou 
rozmístěny v prostoru dle dispozičního rozvržení ve vzájemné vzdálenosti maximálně 9m. 

Konstrukci stropu tvoří železobetonová deska se skrytými průvlaky, tl. 300 mm. Její tloušťka je nadimen-
zována na statické namáhání pochozí - pojízdné střechy, po které se bude pohybovat vozík (“jeřáb”) a 
manipulovat se sochami z galerie a ven. 

Tepelnou izolaci střechy tvoří pěnové sklo, které je odolné vůči mechanickému poškození způsobenému 
tlakovým namáháním zvrchu.

Vnitřní příčky jsou řešeny dvěma způsoby:   a) skleněné příčky a posuvné stěny - akusticky izolační 
dvojsklo 
        b) dřevěně obložené příčky a posuvné stěny - fixace 
vertikálního           dřevěného obkladu (borovice) 
na betonové sloupy, výplň akustickou          izolací z min-
erální vlny

Fasády objektů zasahujících na úroveň 1.NP (tj. Galerie, hmota FA ateliérů a Kreativní centrum) tvoří 
pohledový beton (fixace pomocí ISO nosníků na ŽB skelet), interiérovou stranu tvoří vertikální dřevěný 
obklad (borovice).

EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ

Dle cenového ukazatele ve stavebnictví byla stavba vyčíslena na 250 milionů korun (hlavní budova 
dostavby).



3 / PRÁCE S TERÉNEM

Z jižní strany přístavba využívá topografické podmínky a je zasazena do stoupajícího terénu. Díky tomu přístup 
z jižní strany vede přímo na úroveň pochozí střechy prvního nadzemního podlaží. 



Přístup na tuto střechu je veřejný, přiléhá nové navržené komunikační spojnici směřující od hradu Špilberk na 
Kraví Horu.



4 / ATRIA

Atria mají dvě zásadní funkce. Slouží jako orientační body v prostoru a pouští do interiéru světlo. 

Každé z atrií má svoji funkci: - 2 přístupová atria (FA / FaVU) z úrovně pochozí střechy 1.NP - průchozí přes 
terminály       na kartu
     - 1 společenské atrium - zahrádka pro kavárnu
     - 1 atrium architektonických ateliérů
     - 1 atrium sochařských ateliérů - slouží zároveň jako exteriérová plocha pro tvor-
bu
     - 1 atrium malířských ateliérů

Z “poetičtějšího” hlediska jsou atria symbolem přístupu múzy do prostor, kde tvoří kreativní mladí lidé.



5 / ATELIÉRY FA

Atria i ateliéry jsou vymezeny v prostoru posuvnými prosklenými / dřevěnými stěnami, kterými je dle potřeby 
možno regulovat, zda zrovna “budu komunikovat s okolím” či “zavřu se do kouta”.

V případě FA se jedná o otevřené ateliéry. Část z nich je v otevřeném prostoru akusticky vymezena skleněnými 
příčkami (pohledově však nenarušujících dojem otevřených ateliérů), zbytek se nachází ve volném prostoru v 
části FA v úrovni 1.PP.  Z těchto akusticky oddělených “buněk” je potom přístup po schodech do úrovně 1.NP do 
dalších ateliérů. 

Součástí těchto skleněných příček, které ateliéry akusticky oddělují, jsou stahovatelné rolety, díky kterým si 
každý ateliér může vytvořit své soukromí a klid na práci a vizuálně se oddělit od zbytku prostoru v případě prez-
entací či potřeby aktuální izolace.



6 / ATELIÉRY FaVU 
O výtvarných umělcích je známo, že mnozí z nich radši tvoří v prostoru, kde se mohou”odříznout 
od okolí” a kontakt s exteriérem nutně nevyhledávají. Zároveň je jejich práce často mechanicky 
náročnější na provoz (manipulace se sochami, obrazy atd.),  proto jsou ateliéry  FAVU v prostoru 
vymezeny klasickými hmotovými, neprůhlednými, dřevem obloženými posuvnými příčkami, které 
stejně tak poskytují možnosti zavřít se či otevřít okolí. 

ATELIÉR SOCHA



7 / GALERIE + KAVÁRNA 

Galerie je umístěna na “spojinici”, v místě pomyslného křížení obou fakult v nové budově. Slouží jako reprez-
entační prostor pro vystavování uměleckých děl vytvořených na obou školách. Proto je jako jediná součást 
dostavby školy přístupná z úrovně 1.NP, která slouží jako pochozí střecha a je přístupná i veřejnosti. 

V úrovni 1.PP pod ní pak najdeme zázemí galerie a další funkce sloužící oběma školám - kavárnu a gipsotéku pro 
vystavování (a studování) sádrových odlitků, jež jsou v současné době v majetku FA.

GIPSOTECA



8 / VEŘEJNÝ vs. POLOVEŘEJNÝ PROSTOR

Galerie také vymezuje veřejné prostranství na úrovní 1.NP z něhož veřejnost může pozorovat tvorbu umělců 
na poloveřejném prostoru o patro níže - na akademickém “náměstí” / parku na úrovni 1.PP. Toto náměstí je v 
přímém kontaktu s novou budovou školy a kromě odpočinku slouží jako tvořivý park / exteriérová prezentační 
zatravněná plocha pro instalace.



9 / KREATIVNÍ CENTRUM

Třetí institucí, která by měla v areálu fungovat a jejíž umístění bylo úkolem řešit, je tzv. Kreativí centrum. 
Poskytuje prostory mladým začínajícím umělcům, mělo by mít ve vlastnictví moderní modelové technologie a 
stroje atd. Mnou navržené kreativní centrum je samostatně stojící budovou při již zmíněné nově navržené po-
chozí ose hrad Špilberk - Kraví Hora. 

Jeho forma je ponechána jako organická, korespondující s konceptem dostavby FA-FAVU. Na základě jiné (třetí 
nově vložené) funkce je i fasáda řešena členitěji pro odlišení od hmoty dostavby školy.

POHLED Z OKNA KREATIVNÍHO CENTRA NA AREÁL



10 / NÁROŽÍ
Vstup na “akademické náměstí”, do hlavního areálu škol, je nově probudovám z křížení ulic Údolní a Úvoz. Budo-
va nároží, ve které se nachází stará posluchárna, je však pod památkovou ochranou, zásahy do samotného ob-
jektu tedy musely být co nejšetrnější. 

Vstup je řešen probouráním krajní části nárožní a vytvořením průchodu. Nad stávající nárožní budovu je nad-
stavěna knihovna, propojená se stávajícími budovami ve 2. a 3. NP.



11 / PARKOVÁNÍ

Parkování je situováno na úrovni 1.PP a 1.NP.

Počet parkovacích míst: 230

Zdůvodnění: Vysoká škola   1 stání na 6 studentů   (650 FaVU + 300 FA)
     1 stání na 3 zaměstnance (90 FaVU + 65 FA)
  Menza / koleje 1 stání na 8-10 hostů
  Galerie   1 stání na 20 m2

12 / ATRIA V BUDOVÁCH U1 A U2 

V souladu s konceptem přístavby jsou vytvořena atria i ve stávajících budovách U1 a U2. Prostory v budovách z 
rakousko-uherského období nevykazují žádnou větší kvalitu než “chodby a učebny”. Pro zkvalitnění těchto pros-
tor, dodání vzdušnosti a lepší orientaci v prostoru jsem se rozhodla vybourat části stropů v centrálních částech 
stávajících budov půdorysně ve všech podlažích až po úroveň střechy, kterou přes střešní světlíky proniká do 
atrií a celé budovy rozptýlené světlo. Konstrukčně je úprava řešena výměnami z ocelové rámové konstrukce, jež 
vynesou zbylou část stávajícího dřevěného stropu.

13 / KOLEJE A MENZA

Do stávající budovy U4 jsou umístěny studentské koleje a menza v přízemí. Vnější stavební zásah je proveden na 
severní straně přistavěním hmoty nad stávající vrátnici tak, že výškovou úrovní uzavírá uliční čáru ulice Údolní. 





III   VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE



1 / URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ  1:5000





2 / VZTAHY KE STRUKTUŘE ÚZEMÍ + DOPRAVA 1:2000





3 / PŮDORYSY         1:500
  1.PP (úroveň parteru)
  1.NP (úroveň pochozí střechy)
  2.NP
  3.NP
  4.NP
  5.NP





4 / ŘEZY          1:300





5 / DETAIL        1:20



GSEducationalVersion

BETONOVÉ DLAŽDICE NA PODLOŽKU
PVC FOLIE
TI - PĚNOVÉ SKLO 200 mm
1x ASF + AI VLOŽKA
ŽB DESKA tl. 300 mm

BETONOVÉ DLAŽDICE DO PÍSKOVÉHO LOŽE
ŠTĚRK
HUTNĚNÝ ZÁSYP

GEOTEXTILIE

HUTNĚNÝ ZÁSYP
2x PVC FOLIE
TI - EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN 200 mm
1x ASF + AI VLOŽKA
ŽB DESKA tl. 300 mm

DRENÁŽNÍ NOPOVÁ FÓLIE
PVC FOLIE

TI - PĚNOVÉ SKLO 200 mm
1x ASF + AI VLOŽKA
ŽB DESKA tl. 300 mm

GEOTEXTILIE
VEGETAČNÍ SUBSTRÁT 200 mm

GEOTEXTILIE

DŘEVĚNÝ OBKLAD (BOROVICE) NA LIŠTÁCH 30x50 mm

OSB DESKA tl. 15 mm
ŽB SLOUP 300x300 mm / AKUSTICKÁ IZOLACE - DESKY Z MINERÁLNÍ PLSTI
OSB DESKA tl. 15 mm
DŘEVĚNÝ OBKLAD (BOROVICE) NA LIŠTÁCH 30x50 mm VZDÁL. 60 mm

DŘEVĚNÝ OBKLAD (BOROVICE) NA LIŠTÁCH 30x50 mm VZDÁL. 60 mm

EXPANDOVANÝ POLYSTRYREN tl.150 mm
2x NAIP SBS + NP

PODSYP Z PĚNOVÉHO SKLA 100 mm
PŮVODNÍ TERÉN

PVC FÓLIE
EPOXIDOVÁ LITÁ PODLAHA 50 mm

PODKLADNÍ BETON
PVC FÓLIE

STĚNA PŘILÉHAJÍCÍ TERÉNU



GSEducationalVersion

BETONOVÉ DLAŽDICE NA PODLOŽKU
PVC FOLIE
TI - PĚNOVÉ SKLO 200 mm
1x ASF + AI VLOŽKA
ŽB DESKA tl. 300 mm

BETONOVÉ DLAŽDICE DO PÍSKOVÉHO LOŽE
ŠTĚRK
HUTNĚNÝ ZÁSYP

GEOTEXTILIE

HUTNĚNÝ ZÁSYP
2x PVC FOLIE
TI - EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN 200 mm
1x ASF + AI VLOŽKA
ŽB DESKA tl. 300 mm

DRENÁŽNÍ NOPOVÁ FÓLIE
PVC FOLIE

TI - PĚNOVÉ SKLO 200 mm
1x ASF + AI VLOŽKA
ŽB DESKA tl. 300 mm

GEOTEXTILIE
VEGETAČNÍ SUBSTRÁT 200 mm

GEOTEXTILIE

DŘEVĚNÝ OBKLAD (BOROVICE) NA LIŠTÁCH 30x50 mm

OSB DESKA tl. 15 mm
ŽB SLOUP 300x300 mm / AKUSTICKÁ IZOLACE - DESKY Z MINERÁLNÍ PLSTI
OSB DESKA tl. 15 mm
DŘEVĚNÝ OBKLAD (BOROVICE) NA LIŠTÁCH 30x50 mm VZDÁL. 60 mm

DŘEVĚNÝ OBKLAD (BOROVICE) NA LIŠTÁCH 30x50 mm VZDÁL. 60 mm

EXPANDOVANÝ POLYSTRYREN tl.150 mm
2x NAIP SBS + NP

PODSYP Z PĚNOVÉHO SKLA 100 mm
PŮVODNÍ TERÉN

PVC FÓLIE
EPOXIDOVÁ LITÁ PODLAHA 50 mm

PODKLADNÍ BETON
PVC FÓLIE

VNITŘNÍ PŘÍČKA

ROZHRANÍ MEZI DLAŽBOU 
A ZELENOU STŘECHOU


