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ABSTRAKT  V  ČESKÉM  A  ANGLICKÉM   JAZYCE 
 

Úvod 
 

bakalářské práce 
 

CENTRUM  TRANSFERU TECHNOLOGIÍ 
 

  

Budova, jako téma bakalářské práce. Průmyslová budova, ve které se budou tvořit nové 
technologie, nové stroje, nové chemické prvky, které vymysleli studenti Vysokého učení 
technického v Brně.  

 Tvar budovy vznikal postupně, první návrhy vznikly v ateliéru, původ půdorysu vznikl 
z tvaru zadaného pozemku. Po vybrání a schválení projektu školou, na provedení komplexního 
projektu, se dále rozvíjel návrh fasády a dispozice budovy až do konečného stavu.  

 Budova se dělí na tři části, administrativní, laboratorní a technologická. Zvláštností je, že 
všechny podlaží nejsou ve stejné úrovni. Administrativní a laboratorní části jsou ve stejné úrovni a 
mají tři podlaží. Část technologická má dvě podlaží, která jsou s využitím nákladového výtahu 
naprosto flexibilní. Suterén slouží jako parkovací prostory pro zaměstnance. Střecha je plochá se 
střešními světlíky. 

 Vertikální konstrukce průmyslové budovy je skeletová. Hlavní materiál je železobeton, zdi 
jsou vyzděné z lehčených tvarovek YTONG, horizontální část jsou železobetonové monolitické 
desky. Celá budova je zaizolovaná polystyrenovou vrstvou.  

 

Závěrečná zpráva o výsledném návrhu průmyslové budovy. 

Celá budova byla navrhnuta a vyprojektována podle mých představ a možností materiálů, a 
to od základové konstrukce po střešní konstrukci. V závěru mé práce jsem vytvořil hmotový detail 
střešního světlíku. Tento světlík je detailně rozkreslen v projektové dokumentaci. Po navrhnutí a 
zhmotnění byl světlík předán při odevzdání bakalářské práce jako příloha. 

 Při stavění této budovy by si stavebník měl dát pozor na zaizolování jak základové 
konstrukce, tak střešní konstrukce. Se střešními světlíky by ve vztahu k zatékání dešťové vody 
neměla být žádná potíž. 

 Na projektu jsem pracoval v rámci bakalářské práce sám za pomoci pana prof. ing. arch. A. 
Nového, CSc. a pana doc. ing. M. Novotného, CSc.  

 Pro tento projekt jsem použil podklady od Neufrt a předpisy ČSN v platném znění, včetně 
podkladů z přednášek a skript z předmětů (zejména z průmyslových staveb).  

 Jako architekt jsem měl za úkol vymyslet a zkonstruovat architektonickou studii na již 
zmíněné téma, včetně formy konstrukce a funkcí budovy. 

 

 



ABSTRACT IN CZECH AND ENGLISH LANGUAGES 

 

THE TECHNOLOGY TRANSFER CENTER 

 The building, as a subject of the bachelor project. Industrial building that is supposed to be 
a place for new technologies, new machinery and new chemical elements, invented by the 
students of the Brno technical university. 

 The shape of the building was being developed gradually. First sketches were originated at 
the atelier, the origin of the building was given the shape according to the estate. After the complex 
project was selected by the university, the facade and the disposition of the building have been 
further developed up to the final state. 

 The building is divided into three parts: administrative, laboratory  and technological. The 
special feature is that all the floors are not on the same level. The administrative and the laboratory 
parts are on the same level, and have three floors. Technological part has two floors, with 
completely flexible access of the cargo elevator. The basement is used as a parking area for 
employees. The roof has a surface with the skylight installations. 

 

 The vertical building construction is skelet. Ferroconcrete is the main material, walls are 
made with the YTONG, horizontal parts are ferroconcrete monolithic slabs. All building has a 
polystyren as the main isolation material. 

The conclusive report about the final design of the industrial building. 

 The entire building was designed and engineered according to my ideas. From the 
foundation constructions up to the roof structures. At the end of my work I have created a roof 
skylight detail. This skylight is drawn in details in the project documentation. After devising and 
materialising of the skylight it was handed in, while submitting the bachelor project. During the 
process of construction, the builder should give extra attention to isolating the foundation and the 
roof structures. Using the roof skylights should not cause the rain water leak. 

I was working on the project by myself, with the help of professor A. Novy CSc. And M .Novotny 
CSc. 

 For this project I used Neuferts documents and CSN, including the materials from the 
lectures of industrial building. 

 As an architect I was supposed to create an architectural project on the above mentioned 
theme “Form construction and function” 

 

 

 

 

http://slovnik.seznam.cz/en-cz/?q=administrative
http://slovnik.seznam.cz/en-cz/?q=laboratory


Klíčová slova: 
 
Výroba nové technologie, navrch pro zastavění, architektonické řešení, základní hmota, půdorys složen 
s lichoběžníku a obdélníku, pásová okna, střešní prosvětlení, technologická hala, hygienické prostory, 
energetický provoz, železobetonový skelet, obvodová zateplená stěna. 
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producing of new technology, zoning map, ground substance, architectural design, trapezium and 
rectangle plan,..... roof lightning, service hall, sanitary facilities,energy servis, 
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Úvod 
 
CENTRUM TRANSFÉRU TECHNOLOGII  
 
 
Jako téma bakalářské práce, mi na úvod čtvrtého ročníku bylo přiděleno téma z průmyslových 
staveb „CENTRUM TRANSFŮRU TECHNOLOGIE“. Tohle téma jsem rozvedl na Bakalářskou 
práci. První a zároveň nejdůležitější část práce, byl architektonický návrh, který se dále zpracovával 
v druhé části na Bakalářskou práci. Architektonickou část, která vznikla za vedení pana prof. Ing. 
Arch. A. Nového a stavební část za vedení pana Doc. Ing. M. Novotného. 
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OBSAH: 

1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 
a. Zhodnocení staveniště. 
b. Urbanistické a architektonické řešení stavby. 
c. Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení vnějších 

ploch. 
d. Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu. 
e. Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, dodržení 

podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a svážném území. 
f. Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany. 
g. Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací. 
h. Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové 

dokumentace. 
i. Údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a výškový systém. 
j. Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní 

soubory. 
k. Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními účinky 

provádění stavby a po jejím dokončení, respektive jejich minimalizace. 
l. Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků, není-li uveden v části F. 

2. Mechanická odolnost a stabilita 
Průkaz statickým výpočtem, že stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu 
výstavby a užívání nemělo za následek: 

a. Zřícení stavby nebo její části. 
b. Větší stupeň nepřípustného přetvoření. 
c. Poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení 

v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce. 
d. Poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině. 

3. Požární bezpečnost 

a. Zachování nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu. 
b. Omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě. 
c. Omezení šíření požáru na sousední stavbu. 
d. Umožnění evakuace osob a zvířat. 
e. Umožnění bezpečného zásahu jednotek požární ochrany. 

4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

5. Bezpečnost při užívání 

6. Ochrana proti hluku 

7. Úspora energie a ochrana tepla 
a. Splnění požadavků na energetickou náročnost budov a splnění porovnávacích ukazatelů 

podle jednotné metody výpočtu energetické náročnosti budov. 
b. Stanovení celkové energetické spotřeby stavby. 
 
 



8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
Údaje o splnění požadavků na bezbariérové řešení stavby jsou splněny, nová budova má 
přístup pro osoby s omezenou schopnosti pohybu. 

9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 
Radon, agresivní spodní vody, seismicita, poddolování, ochranná a bezpečnostní pásma apod. 
Tyto škodlivé vlivy a látky se v daném místě nevyskytuji. 

10. Ochrana obyvatelstva 
Splnění základních požadavků na situování a stavební řešení stavby z hlediska ochrany 
obyvatelstva je zajištěna. 

11. Inženýrské stavby (objekty) 
a. Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod -odpadní vody jsou svedeny do 

veřejné kanalizace. 
b. Zásobování vodou je zajištěno z veřejného vodovodu. 
c. Budova je napojena na veřejnou energetickou síť. 
d. Řešení dopravy- budova je napojena na dopravní infrastrukturu. 
e. Povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav bude zajištěno po dokončení 

stavby. 
a. Elektronické komunikace, je zajištěna. 

12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb (pokud se ve stavbě vyskytují) 
a. Účel, funkce, kapacita a hlavní technické parametry technologického zařízení 

-budova má sloužit pro vývoj a zdokonalovaní nové technologie v každém oboru 
(stavařsky, strojařský, elektro, chemie, věda). 

b. Popis technologie výroby 
-základy jsou kombinované pásové a patkové, 
-nad základová kce je převážně skeletový železobeton, s ytongovou dozdívanou zídkou a 
dodatečným zateplením, 
-stropy jsou monolitické se skrytými průvlaky, střecha je plochá a zateplená. 

c. Údaje o počtu pracovníků 
-počet není a nebude znám, budova je flexibilní pro takřka neomezený počet pracovníku. 

d. Údaje o spotřebě energií. (není přesně dán). 
e. Bilance surovin, materiálů a odpadů (dle průběhu v transferu technologii). 
a. Vodní hospodářství: neřešeno. 
f. Řešení technologické dopravy: neřešeno 
g. Ochrana životního a pracovního prostředí: neřešeno 

1. 



Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 

a. Zhodnocení staveniště 
  Jedná se o mírně šikmou parcelu. Parcela je chráněna ze dvou stran a další dvě jsou 

průjezdní. 
   
  Na dvou z nich už jsou umístěny rodinné domy nebo firemní sídla. Oplocení je ve vlastnictví 

k tomuto pozemku. Na parcele se nacházejí vzrostlé stromy. Provede se sejmutí ornice do 
hloubky 20 cm po celé zastavěné ploše. Ornice včetně ostatní výkopové zeminy bude 
deponována na kraj pozemku a po dokončení stavby bude použita na úpravu terénu. 

b. Urbanistické a architektonické řešení stavby 
Centrum transferu technologií je navržen jako kompaktní objekt půdorysného tvaru 

„lichoběžník“ a je situován v severní časti pozemku 3 m od hranice pozemku (nejkratší 
vzdálenost hranic. Jedná se o dvoupodlažní (flexibilní část) a třípodlažní (administrativní a 
laboratorní část) objekt, je podsklepený z 85% s plochou střechou a se světlíky. 

 
Hlavní vstup a vjezd do objektu je z východní strany, z ulice Kolárové, celým prostorem se 

dá projet na ulici Metodějové. Cela budova je navržena tak aby do ní pronikalo co nejvíce světla 
s maximálním počtem oken ve fasádě. Technologická část je velmi variabilní a flexibilní, 
v administrativní a laboratorní časti je funkce a dispozice neměnná. Východní strana je stranou 
přístupovou do technologické části budovy.  

 
Vstup do domu je řešen přes zádveří do administrativní časti. WC je přístupné v každém 

podlaží a je přístupné v každé části i imobilním osobám. Při vstupu do hlavní administrativní 
části budovy je  recepční prostor, po levé straně je železobetonové schodiště s výtahovou 
šachtou, schodiště je celé prosklené a kryté slunolamy po celé výšce budovy. Administrativní 
část má takřka shodná tři podlaží, rozdíly jsou minimální. To stejné i laboratorní část, tyto 
podlaží jsou téměř stejná, v každém je WC i pro imobilní osoby. Imobilní mají přístup i po 
celém komplexu budovy. 

 
Základními idejemi při budování objektu bylo vytvoření prostoru, kde se bude vyvíjet nová 

technologie, popřípadě, revoluční studentské myšlenky. Stavba je navržena tak, aby splňovala 
všechny předepsané normy.  

c. Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení vnějších 
ploch 

Centrum transferu technologií:  3. NP, podsklepený 
Rozměry:     78,000 x 24,000 m 
Výška atiky:    +13,510 m 
Plocha stavebního pozemku:  3454 m2 
Zastavěná plocha:    1408,5 m2 
Procento zastavění:   40% 
Obestavěný prostor:   1550 m3 
 
 
 
 
 



  Pozemek není dělen na dílčí parcely. Zasíťování bude pomocí nově zbudovaných přípojek, 
které budou provedeny napojením na veřejné sítě vedoucí v ulici Kolárová a Metodějová. Místo 
napojení na technickou infrastrukturu bude projednáno s dotčenými orgány – majiteli sítí. 

Objekt bude založen na původní rostlou zeminu do nezámrzné hloubky – 4,3 m pod úroveň 
stávajícího terénu. Základovou konstrukci tvoří pásy a patky z prostého betonu C20/25. 
Základové pasy jsou vysoké 0,700 m. Výkopy budou paženy a zabezpečeny proti sesuvu půdy 
dle příslušných norem. 

 
Celý objekt je podsklepený a slouží jako podzemní garážové stání. Základovou konstrukci 

tvoří železobetonové pásy a železobetonové patky, které jsou v modulu 6,0 m, podlaha je 
částečně zaizolovaná, podzemní prostory jsou nuceně odvětrávány, z důvodu překročení splodin 
z motorových vozidel. Podzemní garáže mají dvě výtahové šachty, ty jsou rozmístěny na obou 
koncích objektu v podélném směru. Osoby s omezenou pohyblivostí mají vyhrazené své místo 
v části pod administrativní částí budovy. V podzemní časti je i sklad pro drobnou údržbu 
objektu. Parkovací místa jsou rozdělena v paralelních zónách, vjezd do garážových prostor je z  
jižní strany objektu. Pro uzavírání vjezdu do podzemních prostor je využito posuvných dveří, 
spouštějících se svrchu. Před vjezdem do garážových prostor je vsazen odpadní kanálek pro 
zachycování povrchových nečistot. 

 
První nadzemní podlaží je převážně tvořeno železobetonovou konstrukcí s železobetonovou 

deskou o tloušťce 250mm. Je nutné dát pozor na prostupy pro kanalizaci, vodovod, plynovod, 
střešní kanalizaci. Prostor mezi sloupy je vyplněn YTONGOVOU vyzdívkou o tloušťce 100mm 
(85 x 245 x 595mm) pro spojení budov použity - lepící tmel, který předepisuje výrobce. Na tuto 
vyzdívku budou rámově přikotvená velkoplošná okna (překlad je zároveň v železobetonové 
desce). Na železobetonovou konstrukci se dále přikotví kovový rošt, mezi prostory roštu se 
vsadí tepelná izolace o tloušťce 200mm, na zmiňovaný rošt se dále usadí kamenné dlaždice 
s kresbou tmavě zeleného mramoru nebo plastové dílce s napodobeninou mramorové dlažby o 
rozměrech 500 x 500 mm a 250 x 500 mm, mezi jednotlivé dlažebné dílce budou vloženy 
okrasné podélné nerez lišty. Tato výroba se vztahovala na postavení administrativní a 
laboratorní části celého komplexu centra transferu technologií. Povrchová úprava podlah 
v těchto dvou blocích budovy je převážně kobercová (koberce však nebudou pevně natrvalo 
upevněny, budou vyměnitelné), chodba bude z dlažby.  

 
V prvním nadzemním podlaží se nachází recepce, schodišťový prostor s výtahovou šachtou, 

pět kanceláří a tři laboratorní prostory. Chodba vede středovou linií prostoru, v každém podlaží 
jsou umístěny mužské a dámské toalety, včetně toalet i pro imobilní osoby. Každá kancelář má 
svůj vlastní kout s umyvadlem, z jižní strany budovy jsou převážně umístěny laboratoře, které 
jsou kryty slunolamy před světelnými paprsky, které se budou na této straně budovy převážně 
vyskytovat. Technologická místnost má jen dvě podlaží se světlou výškou 4650mm, konstrukce 
je v modulu 6000mm. Je to skeletový železobeton a stropy jsou z monolitické desky, 
z viditelných nosných železobetonových nosných trámů. Celá severní strana budovy je 
prosklená, sloupky jsou v modulu 3000mm a celá plocha je prosklená izolačním dvojsklem, 
podlaha není nějak zvlášť upravená - tvoří ji pouze pohledový beton. Tato část, která je 
nejdůležitější na celé stavbě, je velmi prostorná, variabilní a flexibilní. Prostory lze oddělovat 
přenosnými příčkami v modulech 3, 6, 9, 12m na šířku a to samé i na délku. Technologické 
prostory mají také své schodiště, které vede až do suterénu. Na každém podlaží jsou toalety, 
šatny a sprchy pro zaměstnance. 

 



Druhé a třetí podlaží je takřka stejné, až na pár výjimek, kanceláře, laboratoře jsou stejné i 
toalety. Ale v druhé nadzemní časti je nad recepcí umístěna zasedací místnost.  

 
V třetím podlaží je kancelář ředitele centra transferu technologií. K docílení více světla 

v chodbové části byly použity čtvercové světlíky po celé délce chodby, světlíky byly použity i 
v technologické časti budovy. Schodiště je železobetonové, kdy podesta je uchycena v pěti 
bodech. 

 
Střešní plášť je tvořen železobetonovou deskou o tloušťce 250mm, v desce jsou zanechány 

otvory pro světlíky, střešní vpustě a pro schodišťový prostor. Povrch střešního pláště je dobře 
tepelně zaizolovaný pod sklonem 2,6% až 6,4%, voda je svedena do střešních vpustí. Světlíky 
jsou zastřešeny napevno bez možností větrání, v celém objektu je nucené větrání. Povrchové 
úpravy jsou provedeny nasypáním pochůzné vrstvy kamínků (kačírek). 

 
Zadní část bude tvořena z tmavě zelených mramorových dlaždic, které jsou ukotveny na 

kovový rošt po celém obvodě budovy, dlaždice jsou v modulu 250 mm na délku i šířku, mezi 
tyto dlaždice popřípadě napodobeninu mramoru, budou vsazeny nerezové lesklé lišty, které 
budou sloužit jako dekorační prvek. Každá narušená dlaždice může být po čase vyměněna a 
povrch budovy je tak zajištěn, že bude vždy  dominantou Centra transferu technologie VUT. 

d. Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

Napojení na dopravní infrastrukturu 

Pozemek bude přístupný z ulice Kolárova a Metodějova. Jedná se o ulice jednosměrné 
komunikace. Z obou ulic povede na pozemku chodník pro veřejnost k hlavnímu vchodu a 
příjezdová komunikace ke garáži. V místě vjezdu na pozemek je nutno dohodnout s majitelem 
komunikace přerušení chodníku. 

Napojení na technickou infrastrukturu  

• Kanalizace:  

Objekt bude odkanalizován do stávající jednotné stoky DN 400 v ulici Kolárova. Pro odvod 
dešťových i splaškových vod z budovy bude vybudována nová plastová kanalizační přípojka 
DN 150. Přípojka bude na stoku napojena jádrovým vývrtem. Místo připojení určí majitel sítě 
Brněnské vodárny a kanalizace a.s., Hybešova 254/16, 657 33 Brno, IČ 463 472 75. 

• Vodovod:  

Pro zásobování pitnou vodou bude vybudována nová vodovodní přípojka provedená z HDPE 
100 SDR 11 ∅ 32 x 3. Vodovodní přípojka bude na veřejný řad z HDPE 100 SDR 11 ∅ 90 
napojena navrtávacím pásem s uzávěrem, zemní soupravou a poklopem. Místo připojení určí 
majitel sítě Brněnské vodárny a kanalizace a.s., Hybešova 254/16, 657 33 Brno, IČ 463 472 
75. 
 
 
 
 
 



• Plynovod:  

Do objektu bude zemní plyn přiveden novou NTL plynovodní přípojkou z potrubí HDPE 100 
SDR 11 ∅ 32 x 3 podle ČSN EN 12007 a TPG 702 01. Nová přípojka bude napojena na 
stávající NTL plynovodní řád z oceli DN 150. Místo připojení určí majitel sítě Jihomoravská 
plynárenská JMP Net, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, IČ 27689841. 

• Elektroinstalace:  

Přívod elektrické energie bude proveden napojením na veřejnou síť do elektroměrového 
rozvaděče. Místo připojení určí majitel sítě ČEZ, a.s., Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4. 

e. Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, dodržení 
podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a svážném území 

 Doprava na staveniště bude po místní komunikaci (Palackého třída). Silnice je dvouproudá 
o šířce 6m. V blízkosti silnice se nevyskytují žádné bariéry bránící průjezdu s nákladem. Přístup 
na stavební pozemek bude z ulice Metodějové. V místě vjezdu na pozemek bude chodník 
opatřen silničními panely proti poškození. Předepsané vzdálenosti mezi jednotlivými sítěmi 
budou v souladu s normou ČSN 73 6005. Sklad materiálu bude na vlastním pozemku stavebníka 
na zbudované zpevněné ploše, materiál bude dodán firmou, která bude vybrána v den 
výběrového řízení. 

 Zásobování a práce na staveništi nesmí probíhat v době nočního klidu, neboť se jedná o 
obytnou zástavbu řadových domy. Povolená pracovní doba a doba, kdy je povoleno zásobování, 
je od 6:00 do 22:00 hod. 

f. Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 
   Stavba nebude mít vliv na životní prostředí. Objekt bude napojen na veřejnou kanalizaci a 

vodovod. Komunální odpad bude likvidován smluvní firmou. 

g. Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací 
Centrum Transferu Technologii je řešen jako bezbariérová budova. 

h. Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové 
dokumentace 

Na stavebním pozemku proběhly následující průzkumy: 

Geologický průzkum - Průzkum provedla firma TOPGEO Brno, Olomoucká 1166/75, 627 00  
Brno - Černovice. Protokol o provedeném průzkumu a jeho vyhodnocení je přiložen jako 
samostatná příloha. 

Průzkum hladiny spodní vody - Průzkum provedla firma ProMinent Dosiertechnik CS spol. s 
r.o. Brno. Protokol o provedeném průzkumu a jeho vyhodnocení je přiložen jako samostatná 
příloha. 

Průzkum pro zjištění přítomnosti radonu - Průzkum provedla firma Ing. Robert Kulík, Rybkova 
948/23, 602 00 Brno. Protokol o provedeném průzkumu a jeho vyhodnocení je přiložen jako 
samostatná příloha.  

Není nutné speciální opatření. Přítomnost radonu na stavebním pozemku je negativní, hladina 
spodní vody je v dostatečné hloubce. Vyhoví založení objektu na pasech z prostého betonu. 



i. Údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický, referenční, polohový a výškový 
systém 

Podklady přiloženy jako samostatná příloha. 

j. Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologicko provozní 
soubory 

SO01 – centrum transferu technologií  
SO02 – příjezdová a přístupová komunikace 
SO03 – oplocení pozemku 
SO04 – terénní a sadové úpravy 
SO05 – vodovodní přípojka 
SO06 – kanalizační přípojka 
SO07 – plynovodní přípojka 
SO08 – elektroinstalační přípojka 
SO09 – přípojka telekomunikačních sítí 

k. Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními účinky 
provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace 

Z hlediska hluku a vibrací nebude mít stavba vliv na okolní zástavbu. Ochrana proti hluku a 
prachu během výstavby bude zajištěna v rámci oplocení. Stavební oplocení bude řešeno jako 
plné nebo opatřeno plachtou. 

   1.   Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků, pokud není uveden v části F 
Bude řešeno v odstavci F. 

2. Mechanická odolnost a stabilita 

Průkaz statickým výpočtem, že stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící 
v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek 
Stavba je navržena z materiálů vhodných pro provoz a účel stavby, musí být tedy k těmto 
účelům využívána. Velká část stavby je určena pro více účelové používání. 

3. Požární bezpečnost 

Požární bezpečnost je řešena samostatnou zprávou. Je součástí projektové dokumentace. 

Objekt je navržen v souladu s normovými hodnotami požární bezpečnosti se zřetelem 
k vybavení požárně bezpečnostními zařízeními.  

4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 
Stavba nebude mít vliv na životní prostředí. Objekt bude napojen na veřejnou kanalizaci a 
vodovod. Komunální odpad bude likvidován smluvní firmou. 

5. Bezpečnost při užívání 

Stavba musí být využívána k účelu, pro který byla navržena.  
Není dovoleno objekt využívat pro jiný provoz, než pro který byl navržen! 
 
 
 
 



6. Ochrana proti hluku 
Parcela je ohraničena 4 pozemky, na kterých stojí řadové domy. Z hlediska hluku nebude 

mít stavba na vliv okolní zástavbu ani opačně. Z obou stran je pozemek ohraničen dvěmi 
jednosměrnými uličkami (Kolárova a Metodějova), což nebude mít z hlediska hluku na budovu 
vliv. 

7. Úspora energie a ochrana tepla 
Objekt je navržen v souladu s normovými hodnotami tepelného prostupu. Je navržen 

z materiálů, které odpovídají normě. Objekt splňuje požadavky energetické náročnosti.  

8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

Údaje o splnění požadavků na bezbariérové řešení stavby. 
 
Centrum Transferu Technologii je řešen jako bezbariérová budova. 

9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 

Radon, agresivní spodní vody, seismicita, poddolování, ochranná a bezpečnostní pásma 
apod. 

Na řešeném území se nevyskytují žádné škodlivé vlivy vnějšího prostředí. Přítomnost 
radonu na stavebním pozemku je negativní, hladina spodní vody je v dostatečné hloubce. 
Konstrukční návrh vyhovuje, bez dalších nutných speciálních opatření. 

10. Ochrana obyvatelstva 

Splnění základních požadavků na situování a stavební řešení stavby z hlediska ochrany 
obyvatelstva 
Není kladen speciální požadavek na ochranu obyvatel. 

11. Inženýrské stavby (objekty) 

a. Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod 
Objekt bude odkanalizován do stávající jednotné stoky DN 400 v ulici Podlesné. Pro odvod 

dešťových i splaškových vod z budovy bude vybudována nová kameninová kanalizační 
přípojka DN 150. Přípojka bude na stoku napojena jádrovým vývrtem. Hlavní vstupní šachta 
z betonových skruží ∅ 1000 mm s poklopem ∅ 600 mm je umístěna na soukromém pozemku 
před domem.  

Viz. samostatná technická zpráva v části TZB projektové dokumentace. 

b. Zásobování vodou 
Pro zásobování pitnou vodou bude vybudována nová vodovodní přípojka provedená 

z HDPE 100 SDR 11 ∅ 32x3. Vodovodní přípojka bude na veřejný řad z HDPE 100 SDR 11 ∅ 
90 napojena navrtávacím pasem s uzávěrem, zemní soupravou a poklopem. Vodoměrová 
souprava s vodoměrem DN 20 a hlavním uzávěrem vody bude umístěna v typové betonové 
vodoměrové šachtě o rozměru 900 x 1200 x 2200 mm na pozemku investora. 
 
 
 
 



c. Zásobování energiemi 
Přívod elektrické energie bude proveden napojením na veřejnou síť do elektroměrového 

rozvaděče. Jedná se o vedení nízkého napětí.  

Do objektu bude zemní plyn přiveden novou NTL plynovodní přípojkou z potrubí HDPE 
100 SDR 11 ∅ 32x3 podle ČSN EN 12007 a TPG 702 01. Nová přípojka bude napojena na 
stávající NTL plynovodní řad z oceli DN 150. Hlavní uzávěr plynu a plynoměr G 4 budou 
umístěny v nice o rozměrech 600 x 600 x 250 mm ve sloupku v oplocení na hranici pozemku. 
Nika bude opatřena ocelovými dvířky s nápisem PLYN, větracími otvory (dole i nahoře) a 
uzávěrem na trojhranný klíč.  

Navržené prostory budou vytápěny vháněním teplého vzduchu do technologických prostor; 
administrativní a laboratorní část bude vytápěna ústředním topením  plynového kotle JUNKERS 
CERASTAR ZSN 24/6 AE typu C s odvodem spalin a přívodem spalin z venkovního prostoru. 
Odvod a přívod bude vyveden na střechu. Kotel bude umístěn v suterénních prostorách 
průmyslové budovy.  

d. Řešení dopravy 
Pozemek bude přístupný z ulice Kolárová a Metodějová, jedná se o jednosměrné místní 

komunikaci. Z ulice Kolarová bude na pozemek vést chodník k hlavnímu vchodu a příjezdová 
komunikace ke garáži bude z ulice Metodějová. V místě vjezdu na pozemek je nutno dohodnout 
s majitelem komunikace přerušení chodníku. 

e. Povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav 
Přístupové a příjezdové plochy jsou navrženy jako zpevněné s povrchem z betonové dlažby 

pokládané do štěrkopískového lože.  

Okapový chodník je navržen s povrchem z kačírku. 

Ostatní plochy pozemku budou upraveny terénními a sadovými úpravami. Snahou je 
zachování maxima původní zeleně. Část zahrady bude zatravněna, část ponechána pro 
pěstitelskou zahradu. Budou vysázeny nové listnaté a ovocné stromy, okrasné keře a rostliny, 
dle přání investora. 

f. Elektronické komunikace 
Není předmětem řešení. 

12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb (pokud se ve stavbě vyskytují) 
Stavba slouží pro vývoj a výrobu nové technologie, výrobní a nevýrobní technologická 

zařízení staveb jsou součástí vybavení. 
 
 
 
 
V Brně dne 5. ledna 2012     Vypracoval: Ondřej Driják  
 
 
 
 
 
 
 



Závěr 
 
CENTRUM TRANSFÉRU TECHNOLOGII  
 
 
 Po zadání a dokončení Bakalářské práce, si osobně myslím, že se zadání povedlo splnit. A to 
každou část stavby, administrativní část, laboratorní část i technologická část. Každá část je 
propracována vstupní část, schodišťová část a komunikační prostory. Na závěr bych chtěl upozornit 
na architektonický prvek, „střešní světlík“, tento světlík je výjimečný tím, že je atypický.  
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Anotace práce Budova, jako téma bakalářské práce. Průmyslová budova, ve které se budou 
   tvořit nové technologie, nové stroje, nové chemické prvky, které vymysleli 
   studenti Vysokého učení technického v Brně.  

   Tvar budovy vznikal postupně, první návrhy vznikly v ateliéru, původ  
   půdorysu vznikl z tvaru zadaného pozemku. Po vybrání a schválení projektu 
   školou na provedení komplexního projektu  se dále rozvíjel návrh fasády a 
   dispozice budovy až do konečného stavu.  

   Budova se dělí na tři části, administrativní, laboratorní a technologická.  
   Zvláštností je, že všechny podlaží nejsou ve stejné úrovni. Administrativní a 
   laboratorní části jsou ve stejné úrovni a mají tři podlaží. Část technologická 
   má dvě podlaží, která jsou s využitím nákladového výtahu naprosto flexibilní. 
   Suterén slouží jako parkovací prostory pro zaměstnance. Střecha je plochá 
   se střešními světlíky. 



   Vertikální konstrukce průmyslové budovy je skeletová. Hlavní materiál je 
   železobeton, zdi jsou vyzděné z lehčených tvarovek YTONG, horizontální 
   část jsou železobetonové monolitické desky. Celá budova je zaizolovaná 
   polystyrenovou vrstvou.  

 

   Závěrečná zpráva o výsledném návrhu průmyslové budovy. 

  Celá budova byla navrhnuta a vyprojektována podle mých představ a  
   možností materiálů, a to od základové konstrukce po střešní konstrukci.  
   V závěru mé práce jsem vytvořil hmotový detail střešního světlíku. Tento 
   světlík je detailně rozkreslen v projektové dokumentaci. Po navrhnutí a  
   zhmotnění byl světlík předán při odevzdání bakalářské práce jako příloha. 

   Při stavění této budovy by si stavebník měl dát pozor na zaizolování jak  
   základové konstrukce, tak střešní konstrukce. Se střešními světlíky by ve 
   vztahu k zatékání dešťové vody neměla být žádná potíž. 

   Na projektu jsem pracoval v rámci bakalářské práce sám za pomoci pana 
   prof. ing. arch. A. Nového, CSc.  a  dále  pana doc. ing. M. Novotného, CSc.  

   Pro tento projekt jsem použil podklady od Neufrt a předpisy ČSN v platném 
   znění, včetně podkladů z přednášek a skript z předmětů (zejména z  
   průmyslových staveb).  

   Jako architekt jsem měl za úkol vymyslet a zkonstruovat architektonickou 
   studii na již zmíněné téma, včetně formy konstrukce a funkcí budovy. 

Anotace práce v anglickém jazyce 

   The building, as a subject of the bachelor project. Industrial building that is 
   supposed to be a place for new technologies, new machinery and new  
   chemical elements, invented by the students of the Brno technical university. 

   The shape of the building was being developed gradually. First sketches 
   were originated at the atelier, the origin of the building was given the shape 
   according to the estate. After the complex project was selected by the  
   university, the facade and the disposition of the building have been further 
   developed up to the final state. 

   The building is divided into three parts: administrative, laboratory  and  
   technological. The special feature is that all the floors are not on the same 
   level. The administrative and the laboratory parts are on the same level, and 
   have three floors. Technological part has two floors, with completely flexible 
   access of the cargo elevator. The basement is used as a parking area for 
   employees. The roof has a surface with the skylight installations. 

 

   The vertical building construction is skelet. Ferroconcrete is the main  
   material, walls are made with the YTONG, horizontal parts are ferroconcrete 
   monolithic slabs. All building has a polystyren as the main isolation material. 

 

http://slovnik.seznam.cz/en-cz/?q=administrative
http://slovnik.seznam.cz/en-cz/?q=laboratory


   The conclusive report about the final design of the industrial building. 

   The entire building was designed and engineered according to my ideas. 
   From the foundation constructions up to the roof structures. At the end of my 
   work I have created a roof skylight detail. This skylight is drawn in details in 
   the project documentation. After devising and materialising of the skylight it 
   was handed in, while submitting the bachelor project. During the process of 
   construction, the builder should give extra attention to isolating the  
   foundation and the roof structures. Using the roof skylights should not cause 
   the rain water leak. 

   I was working on the project by myself, with the help of professor A. Novy 
   CSc. And M .Novotny CSc. 

   For this project I used Neuferts documents and CSN, including the materials 
   from the lectures of industrial building. 

   As an architect I was supposed to create an architectural project on the  
   above mentioned theme “Form construction and function” 
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platném znění a popř. dalšími právními předpisy. 

3.      Licenční smlouva byla uzavřena na základě svobodné a pravé vůle smluvních stran, s plným 
porozuměním jejímu textu i důsledkům, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. 

4.      Licenční smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
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