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Abstrakt 

 

Zadání bakalářské práce řeší objekt Centra transferu technologií VUT Brno - Královo pole - 

na Palackého vrchu v areálu brněnského techologického parku. CTT přestavuje institucionální 

zázemí pro uplatnění výsledků vývoje a výzkumu na VUT . Je také kontaktním místem pro 

firmy , které mají zájem o spolupráci s VUT v poskytovaných oblastech. 

Nejbližší okolí je charakteristické sousedstvím různých funkcí - VŠ, administrativní prostory, 

prostory pro lehkou výrobu, VŠ koleje. 

Navržený objekt je čtyřpodlažní, jednoduchý monoblok,který kopíruje tvar pozemku 

(lichoběžník) je diferenciován na 5 částí. Tyto části umožňují libovolnou pronajímatelnost 

částí objektu. 

V objektu se nachází výrobní prostory s vlastním příslušenstvím, administrativa, laboratoře a 

parkoviště.  

Dominantním prvkem je vstupní hala, která je prosklená na výšku 3 podlaží.Vstup je 

orámován rámem z cortenového plechu. Ve vstupní hale se nachází otevřené schodiště s 

cortenovým zábradlím, což je řešeno v části D -architektonický detail. 

Zásobování objektu probíhá zezadu budovy, jsou zde vytvořeny manipulační dvory, které 

přímo navazují na sklady. Budova je orientována převážně podélně, Z -V. 

 

 

Klíčová slova 
 Centrum transferu technologií, Brno, Palackého vrch, výrobní prostor, sklad, 

kancelář, laboratoř, zázemí, podzemní garáže, corten, milánská stěna, lícová cihla Klinker 

  

Abstract 
  

Bachelor thesis addresses the subject Technology Transfer Centre Brno - Královo pole-  at 

Palacky hill in the technogy park Brno. TTC represents the institutional framework for the 

development and application of the results reserch at Brno University of Technology. 

It is also the contact point for companies interested in cooperation with the Technical 

University in the provided fields. 

The closest area is characterized by the proximity of different functions - universities, office 

spaces, space for light manufacturing, university colleges. 

The proposed building has four floors, simple monoblock, which replicates the shape of the 

land (trapezoid) is differentiated into 5 parts. These parts allow any hire  parts of the object. 

The building have productions hall with private facilities, offices, laboratories and parking. 

The dominant feature is the entrance hall, which is glass and open. Entrance is framed with 

corteno sheet. In entrance hall is open staircase with corten banister, which is addressed in 

Part D in architectural detail. 

Supply object is behind the building, there are manipulating courts  which are directly linked 

to the warehouses. The building is oriented mainly longitudinally - East west. 

 

Keywords 
Technology transfer centre Brno, Palackého hill, technology hall, warehouses, office, 

laboratories, hinterland, underground garage, corten steel, Milan's wall, facing brick Klinker
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Úvod 

Zadáním práce bylo vytvořit pronajímatelný objekt pro rozvoj , který by umožňoval flexibilitu 

a změnu uživatelů včetně proměnlivosti plošných 

nároku na jejich výrobní činnosti. V souvislosti se změnou hospodářského prostředí 

dochází k vymístění ekonomických aktivit z intravilánu města. 

Suburbanizace přináší řadu problémů, zejména ohrožení příměstského přírodního okolí, 

nehospodárné budování nové technické infrastruktury, dopravní problémy atp. Jedním z 

prostředků, 

jak zamezit tomuto trendu, je využití degradovaných území uvnitř města, tzv. „brownfields“. 

V urbanizovaném prostředí nelze umístit jakékoli aktivity. Proto je výhodné zavádění 

takových komerčních aktivit, které nezatěžují životní prostředí exhaláty a dopravou, 

umožňující bezprostřední kontakt s obytnými funkcemi a službami. 

 

Tématem zadání ateliérové práce bylo vytvoření pronajímatelného objektu - centra transferu 

technologií pro VUT Brno. To znamená prostory pro obousměrný přenos přenos know-how 

mezi veděcko-výzkumnými organizacemi a komerční sférou. Je to zprostředkování nových 

technologií, znalostí a výsledků vědecké práce. Budova musí obsahovat čtyři funkční části. 

Jsou to speciální technologie - universální výrobní haly, dále prostor administrativy, laboratoří 

a technické zázemí celého objektu. Prostory by měly umožňovat flexibilutu a změnu uživatelů 

včetně proměnlivosti plošných nároku na jejich výrobní činnosti.   
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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

  



1. Identifikační údaje stavby, investora a projektanta: 

 

Identifikační údaje stavby: 

 

1.1 Název akce: Centrum transferu technologií VUT Brno 

 

1.2 Místo stavby: Palackého vrch - Brno - Královo pole 

 

1.3 Charakter stavby: Novostavba objektu technologického, administrativního a laboratorního 

 

Čtyřpodlažní budova Centra transferu technologií VUT Brno se nachází v Brně - Králově poli 

na Palackého vrchu. 

Stavební program obsahuje několik různých typů provozů: Výrobní haly, administrativa a 

laboratoře. Objekt umožňuje pronájem celkově 4 výrobních hal se světlou výškou cca 6m. 

Každá hala má svůj sklad s vlastním přístupem a oddíl hygienického zázemí. Budova dále 

poskytuje 14 laboratoří skupinových i buňkových, se sklady, váhovnami a vlastním zázemím. 

Celé třetí podlaží je ponecháno administrativě, celkem 22 kanceláří poskytuje administrativní 

plochy buňkového charakteru pro cca 40 osob.  

Cílem bylo vytvořit jeden komplexní objekt, který maximálně funkčně využije zadaný 

pozemek, zabezpečí pohyb zabezpečí nekonfliktní pohyb osob a dopravních prostředků a 

přispějí k urbanistickému rozvoji lokality Brno – Královo Pole.  

Budova je orientována převážně podélně, Z -V. 

 

Identifikační údaje investora: 

 

1. 4 Název a sídlo investora:   Vysoké učení technické v Brně, 

      Antonínská 548/1 

      601 90 Brno 

 

1. 5 Provozovatel:     Vysoké učení technické v Brně, 

      Antonínská 548/1 

      601 90 Brno 

 

Identifikační údaje projektanta: 

 

1. 6 Název a sídlo projektanta:   Dominika Jabůrková 

      Mlýnská 265 

      687 03 Kudlovice 

 

 

2. Dosavadní využití pozemku: 

Místo stavby je v  současné době trvale nevyužívaná plocha 

 

3. Údaje o napojení na technickou a dopravní infrastrukturu: 

Objekt bude napojen na místní technickou a dopravní infrastrukturu, která v lokalitě ještě není 

vybudovaná, s jejím vybudováním je počítáno ještě před zahájením výstavby. Tato nově 

vybudovaná infrastruktura bude napojena na stávající vedoucí v ulici Kolejní. 

 

Pozemek není přístupný ze žádné stávající komunikace, je nutno vybudovat novou 

komunikaci navrženou dle Generelu(urbanistická studie - autoři Pech a Fixel), která vznikne 



rovnoběžně s ulicí Kolejní a napojí se na ni. Bude vytvořena nová komunikace vedoucí za 

objekt pro zásobování a také komunikace ze severu do vjezdu do podzemního parkování. 

 

4. Podklady: 

Pro vypracování projektové dokumentace byly použity normy ČSN a další typové 

a výrobní podklady, snímek z katastru nemovitostí. Dále byl použit projekt 

navržených místních komunikací a sítí v této lokalitě. 

 

5. Základní výměry: 

 

Celková plocha pozemku         cca 4490 m² 

 

Celková zastavěná plocha         1347,5 m² 

 

Obestavěný prostor stavby           17 740 m³ 

 

Procento zastavění         30%  

 

Celková plocha technologických provozů  

(haly, hygienické zázemí, sklady, komunikace)       1 666 m
2 

 

Celková plocha laboratoří  

( laboratoře, hygienické zázemí, váhovny, sklady, komunikace)    747 m
2 

 

Celková plocha administrativních prostor 

(Kanceláře, zasedací místnost, denní místnost, archiv, toalety, komunikace)   767 m
2 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

  



Identifikace stavby: 

Název stavby:    Centrum transferu technologií VUT Brno Místo Místo 

stavby:     ulice Kolejní  

Okres:     Brno město 

Katastrální území:    Brno - Královo pole 

Kraj:      Jihomoravský   

Počet podlaží:    3. NP, 1 PP 

Rozměry:    71,000 x 36,000 m 

Výška atiky:    +11,000 m 

Plocha stavebního pozemku:  4490 m
2
 

Zastavěná plocha:   1347,5 m
2
 

Procento zastavění:   30%  

Obestavěný prostor:   17 740 m
3
  

Celková plocha technologických provozů 

 (haly, hygienické zázemí, sklady, komunikace):  1 666 m
2
 

Celková plocha laboratoří  

( laboratoře, hygienické zázemí, váhovny, sklady, komunikace): 747 m
2
 

Celková plocha administrativních prostor:  

(Kanceláře, zasedací místnost, denní místnost, archiv, toalety, komunikace) : 767 m
2 

 

1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 

a. Zhodnocení staveniště 

  Pozemek se nachází na území města Brna, městské části Královo pole 

v technologickém areálu VUT. Podle územního plánu se pozemek nachází v lokalitě, na 

kterou je zpracovaný uzemní generel.  

 

  Na pozemku se nenachází žádná ochranná pásma, ani cizí podzemní zařízení. 

Pozemek je nutno odkoupit od vlastníků zahrádek, které se zde nacházejí. Výškové zaměření 

pozemku bylo provedeno při prohlídce místa stavby. Pozemek je výrazně svažitý směrem 

severovýchodu. Polohové umístění stavby na pozemku je zřejmé se situačního výkresu. 

b. Urbanistické a architektonické řešení stavby 

  Navrhovaný objekt je situován na severním okraji technologického parku 

v těsné blízkosti kolejí Pod Palackého vrchem. Poloha budovy vychází z generelu rozvoje 

lokality.  Při návrhu byl respektován Generel, jehož autorem byli Pech a Fixel. Hlavním cílem 

bylo zejména dodržet hlavní osy, kterými se  tento generel řídí.  Na základě těchto os byla 

prodloužena komunikace  vedoucí k objektu ze SV, ta se dále napojuje na stávající ulici 

Kolejní(viz obr.). Na této prodloužené ulici se nachází hlavní vstup do budovy. Ulice Kolejní 

se stává hlavní příjezdovou komunikací k objektu, zejména pro zásobování. Komunikace 

vedoucí ke skladům zezadu objektu je přizpůsobena výšce hal, je zaříznuta do terénu a 

podepřena masivní pilotovou opěrnou zdí.  

  Objekt splňuje závazné pokyny zadané regulačním plánem. 

  Zadaný stavební program obsahuje několik různých typů provozů: Výrobní 

haly, administrativa a laboratoře. Cílem bylo vytvořit jeden komplexní objekt, který 

maximálně funkčně využije zadaný pozemek, zabezpečí pohyb zabezpečí nekonfliktní pohyb 



osob a dopravních prostředků a přispějí k urbanistickému rozvoji lokality Brno – Královo 

Pole.  

  Při návrhu bylo použito kubických tvarů, které jsou typické pro technický 

výraz objektu. vychází z osovosti, z okolníní zástavby. Převládající kubickou podénou hmotu 

narušují části vystupující z budovy, ty půdorysně kopírují uhly, které svírá pozemek, takže 

tvar budovy vychází z pozemku.  

  Terén je zde také výrazným činitelem, jelikož parcela je výrazně svažitá. 

Budova je do terénu zasazena tak, že  v jedné části z něj vystupuje objekt po celé své výšce 

čtyř podlaží a v druhé pouze na výšku dvou podlaží.   

Objekt respektuje lidské měřítko, převažující horizontalita byla dodržena ve všech směrech, 

například na obložení hlavní podélné hmoty lícovými cihlami Klinker. Atrium je řešeno 

vzdušně, je přes celou výšku budovy prosklené, je v horní části opatřeno slunolamy, aby 

zamezily přehřívání a v dolní části na výšku 1NP  vstup orámován vystupujícím rámem 

obloženým cortenem. 

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

vnějších ploch 

Přípravné práce: 

 Na místě stavby se nenachází žádné trvalé stavby. Parcela je pokryta náletovými 

dřevinami, které je třeba před zahájením zemních prací odstranit.  

Zemní práce: 

  Před zahájením hloubení stavební jámy bude provedena skrývka ornice v tl. 

300mm. Ornice bude během výstavby BD umístěna na stejné parcele. 

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

svahovány, část objektu je založena na milánských stěnách, tedy odpadá svahování, milánksé 

stěny jsou paženy do záporu mikropilotami po vzdálenosti 3m. Při vnějším obvodě stavební 

jámy bude provedena drenáž z HDD trubek DN 150, uložena do lože z prostého betonu. 

Obsyp drenáže bude proveden štěrkopískem 16-32. Výkopy budou paženy a zabezpečeny 

proti sesuvu půdy dle příslušných norem. 

Založení objektu: 

  Objekt bude založen na původní rostlou zeminu do nezámrzné hloubky - 8 -2 

m pod úroveň stávajícího terénu (pozemek je výrazně svažitý). Základovou konstrukci tvoří 

patky,pasy a milánské stěny. Základové patky a pasy jsou vysoké 0,800 m a jsou ze 

železobetonu (beton -  C20/25, ocel - 10 505). Milánské steny jsou těženy za pomocí jílové 

pažící suspenze.  

 

Svislé konstrukce: 

a) nosné konstrukce 

  Nosnou konstrukce tvoří železobetonový skelet v modulovém systému 6x 

m. Sloupy jsou čtvercového průřezu 300x300mm, obdélníkového 600x300 a ojediněle 

nepravidelných lichoběžníkových průřezů. (viz výkresová dokumentace). Dostatečná tuhost 

kce je zajištěna ztužujícími stěnami a jádry.    

 

b)obvodový plášť 



  Obvodový plášť je tvořen tvárnicemi Ytong p2-400 o tloušťce 300mm (300 x 

249 x 599mm) pro spojeni budou použity - lepící tmel, který předepisuje výrobce. Zateplovací 

systém je volen Rockwool tl. 150 mm. 

  Většina obvodových stěn objektu má dvouplášťovou fasádu tvořenou 

provětrávanou mezerou tl.80 mm a Klinker samonosnými lícovými cihlami - NERO ZWART 

MANGAAN (CLHB00024), kotvenými pomocí kotev Lutz skrz tepelnou izolaci do 

výplňového zdiva a průvlaků. 

c)příčky a vnitřní stěny  

  Příčky jsou zhotoveny ze sádrokartonu - systém KNAUF, ojediněle příčkovek 

Ytong P2-500 tl. 150 mm a přesných tvárnic  Ytong P6-650 tl.200 - zajištění ocelového 

schodiště. Mezi výrobními halami jsou navrženy průmyslové demontovatelné příčky, v 

případě pronájmu více celků budou složeny. 

 

 

Vodorovné konstrukce: 

a)Strop: 

  Strop nad všemi podlažími je monolitický železobetonový - BETON C 20/25 

OCEL 10 505, železobetonové monolitické průvlaky jsou průřezu 300x300, v místech 

překonání rozponu 12m jsou 1000x300 mm.  

b)Střecha: 

  Střecha je u objektu navržena jako jednoplášťová. Na objektu jsou 3 druhy 

střech - zelené extenzivní nepochozí, nepochozí zatížené štěrkem a pochozí - latě ze 

sibiřského modřínu. Střechy jsou spádovány pomocí spádovacích desek systém Rockwool ke 

střešním vpustím DN 125 a 150. kladby střech viz výkresová dokumentace. 

Schodiště: 

  V budově se nachází řada schodišť, hlavní dvě přístupné z 1PP jsou 

železobetonová monolitická, zbylá vždy lehká ocelová, spojující výrobu a hygienické zázemí. 

Úprava vnějších povrchů: 

  Obvodový plášť  je tvořen Klinker samonosnými lícovými cihlami - NERO 

ZWART MANGAAN (CLHB00024), ve části vstupní haly je navržen jako prosklený. 

Úprava vnitřních povrchů: 

  Vnitřní povrchy jsou opatřeny převážně bílou barvou Primalex, v hygienickém 

zázemí a laboratorních částech keramickém obkladem v.1800 mm. V části parkování a 

výrovních hal, kde zasahuje milánská stěna je použito obkladu Knauf Aquapanel. 

Tepelně izolační opatření: 

  Svislé nosné kce jsou zatelpeny systémem Rockwool tl.150 mm, konstrukce v 

zemině jsou opatřeny XPS polystyrenem Stylodur tl. 150. Milásnká stěna je zateplena zevnitř 

také systémem Rockwool tl.100mm. Střecha je zateplena systémem Rockwool-Rockfall - tl. v 

nejužším bodě u střešní vpusti 200mm.  

Podlahy: 

  Ve výrobních prostorách a v parkovišti je navržena žb drátkobetonová deska s 

pancéřovým vsypem Morfico - mokrý do mokrého a opatřena penetračním nátěrem Morfico. 

V dalších prostorách podle využití - laboratoře a hygienická zázemí - keramická dlažba, 

kanceláře a komunikace v kancelářích - zátěžové PVC. 

Obklady stěn: 



  Obklady v hygienickém zázemí a laboratorní částí budou keramické, do výšky 

1800mm. Taktéž bude obklad použit denní místnosti u kuchyňské linky. Spárování je 

provedeno spárovací hmotou. 

Dále je použito obkladu aqua panely Knauf části 1 NP a 1PP, kde se nachází milánká stěna. 

Ukotveny budou pomocí nerezových profilů z důvodu vlhkosti v garážích a případné 

kondenzaci a halách. 

 

Výplňě otvorů: 

a)Okna: 

  Okna budou použita hliníková, systém Internorm s izolačním trojsklem. Okna 

v šatnách a umývárnách budou výklopná, zasklená izol. trojsklem. U vstupní haly je navržena 

sprosklená fasáda Aluprof. 

b)Dveře 

  Hlavní dveře do objektu jsou součástí prosklené fasády Aluprof. Vrata do 

podzemních garáží jsou navržena rolovací, systém Hofman, nápodobně vrata do skladů 

výrobních hal - sekční Hofman.  

Oplechování: 

  Atika je oplechována titannzinkem. Venkovní parapety jsou řešeny jako 

hliníkovém dodány od výrobce Internorm. 

Zábradlí: 

  Venkovní zábradlí na pochzí terase je skleněné, řešeno systémem Balardo, sklo 

je bezpečnostní, lepené tl. 2x 10mm. Zábradlí uvnitř objektu ve vstupní hale je řešeno jako 

cortenové, navazující na cortenový obklad. Zábradlí na lávkách ve výrobních halách je 

ocelové zábradlí. 

 

d.      Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

 

Dopravní napojení: 

  Pozemek není přístupný z žádné stávající komunikace, je nutno vybudovat 

novou komunikaci navrženou dle Generelu, která vznikne rovnoběžně s ulicí Kolejní a napojí 

se na ní. Ulice Kolejní je obousměrná komunikace. také bude vytvořena nová komunikace 

vedoucí za objekt pro zásobování a také komunikace ze severu do vjezdu do podzemního 

parkování. 

 

Napojení na technickou infrastrukturu: 

  Zasíťování bude pomocí nově zbudovaných přípojek, které budou provedeny 

napojením na veřejné sítě do také nově zbudované ulice. Tato nová ulice a nové přípojky 

budou napojeny na již vedoucí  ulici Kolejní, Místo napojení na technickou infrastrukturu 

bude projednáno s dotčenými orgány – majiteli sítí. 

 

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 (Kolejní). Silnice je dvouproudá o 

šířce 6m. V blízkosti silnice se nevyskytují žádné bariéry bránící průjezdu s nákladem. Přístup 



na stavební pozemek bude z ulice Kolejní. 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. 

 Nová doprava v objektu je navržena jako jednosměrná k zásobování, je vytvořena 

točna pro obrat zásobovacích vozidel. Dále se nachází komunikace k parkovacímu prostoru v 

podzemním podlaží, ta je navržena jako obousměrná. 

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 

 

    Stavební práce budou mít negativní vliv na životní prostředí, bude zvýšená hladina 

hluku od stavebních strojů a mechanizmů, což bude mít špatný vliv na okolní objekty - 

zejména vysokoškolské koleje. 

 Použité stavební materiály a postupy budou opatřeny příslušnými certifikáty. 

 Odpady které se vyskytnou během stavby, budou separovány (vyhláška MŽP 

381/2001 Sb. O odpadech) a likvidovány v souladu s povinostmi původců (zák.č. 185/2001 

Sb. O odpadech).  

Hodnocení emisí škodlivin:  

Objekt při užívání nebude mít negativní vliv na životní prostředí. 

 

g. Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací 

Centrum Transferu Technologii je řešen jako bezbariérová budova.V budouvě se nachází dva 

výtahy pro imobilní podle vyhlášky 398/2009 Sb. O obecně technických požadavcích 

zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 

 

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

dokumentace 

Na stavebním pozemku neproběhly žádné průzkumy,kromě obhlídky staveniště projektantem, 

která měla za upřesnění výškového a polohového osazení stavby. 

Jsou zde předpokládány jednoduché základové podmínky, nízký radonový index a spodní 

voda v dostatečné hloubce. 

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

výškový systém¨ 

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 
 

Ochrana před hlukem, vibracemi, otřesy: 

Po dobu stavby bude zhotovitel používat stroje, zařízení a mechanismy s garantovanou nižší 

vyzařovanou hlučností, které si jsou v náležitém technickém stavu. 

Je nepřípustné z hlediska rušení hlukem provádět stavební činnost v době od 21 do 7hodin, 

kdy platí snížené limitní ekvivalnetní hodnoty hladiny hluku A u blízké obytné zástavby. 

 

Ochrana před prachem: 

Používané komunikace musí být po dobu stavby udržovány v pořádku a čistotě. Při znečištění 

je nutno znečistění odstranit a uvést komunikaci do původního stavu. Dopravní prostředky 

musí být před výjezdem na veřejnou komunikaci důsledně očištěny.  

Uložení sypkého nákladu musí být zakryto plachtami.V případě dlouhodobého sucha se musí 

staveniště skrápět vodou. 

 

Likvidace odpadů ze stavby: 

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

odpadech, vyhl.č.381/201 Sb, vyhl. č 283/201 Sb. a předpisů souvisejících. Původce odpadů 

je povinen odpady zařazovat podle druhů a kategorií podle par. 5 a 6, zajistit přednostní 

využití odpadů v souladu s par. 11. Odpady lze ukládat na skládky, které svým technickým 

provedením splňují požadavky pro ukládání těchto odpadů. 

 

Vizuální rušení stavby: 

Dodavtel odpovídá za dodržování pořídku na staveništi. 

 

Opatření z hlediska bezpečnosti  

Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zpraví při práci: 

 l.   Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků, pokud není uveden 

v části F 

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

provádění staveb. Všichni pracovníci na stavbě musejí být proškoleni a seznámeni s 

bespečností práce, poučení o pohybu na staveništi, dopravě a manipulaci s materiálem. Dále 

budou seznámeni s hygienickými a požárními předpisy. 

 

Musí se dodržovat zákony a vyhlášky: 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - Požadavky na bezpečnost a ochranu při práci na staveništích 

Zákon č. 309/2006 Sb. - zajištění dalších podmínek bepečnsti a ochrany zdraví při práci a dále 

jak je uvedeno v příslušných částech stavebníh řešení projektové dokumentace.Zhotovitel 

stavby musí zajsitit staveniště proto vniknutí nepovolaných osob do prostoru staveniště. 

 

2. Mechanická odolnost a stabilita 



Bude proveden statický výpočtet, 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 používaní. 

2. Požární bezpečnost 

Požární bezpečnost bude řešena samostatnou zprávou, mimo přiloženou projetovou 

dokumentaci. 

Objekt je navržen v souladu s normovými hodnotami požární bezpečnosti se zřetelem 

k vybavení požárně bezpečnostními zařízeními.  

V objektu se nachází 3 CHÚC - hlavní vertikální komunikace. 

3. 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. Větrání celé budovy kromě 1 

PP je umožněno přirozeně okny, mimo to je zde navrženo také nucené větrání. 

Vzduchotechnické jednotky jsou umístěny v technické místnosti v 1PP, nasátí vzduchu 

probíhá vývodem do zelené plochy a vývod je na střechu - viz. výkres střechy. 

Proti přehřívání prosklené vstupní haly slouží pevné krycí lamely Internorm, mimo to také 

jako estetický prvek. 

4. 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! 

5. Ochrana proti hluku 

V objektu se mohou vyskytovat provozy se zvýšenou mírou hlučnosti. 

6. Úspora energie a ochrana tepla 

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

požadavek normy ČSN 73 0540-2. 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. Výpočet prověřen v Teple - Svoboda software. 

7. 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. Je vybaven výtahy o 

rozměrech větších jak 1400x1100 mm, WC pro imobilní. 

8. 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. 



9. Ochrana obyvatelstva 

Splnění základních požadavků na situování a stavební řešení stavby z hlediska ochrany 

obyvatelstva 

Není kladen speciální požadavek na ochranu obyvatel. 

10. Inženýrské stavby (objekty) 

a. Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod 

Stavba bude napojena na nově vybudovanou oddílnou kanalizaci. 

Viz. samostatná technická zpráva v části TZB projektové dokumentace. 

b. Zásobování vodou 

Stavba bude napojena na nově vybudovaný vodovodní říd, přípojka vodovodu je přivedena na 

pozemek stavebníka 

 

c. Zásobování energiemi 

Přívod elektrické energie bude proveden napojením na nově zbudovanou veřejnou síť do 

elektroměrového rozvaděče. Jedná se o vedení nízkého napětí.  

Do objektu bude zemní plyn přiveden novou NTL plynovodní přípojkou napojenou na nově 

vybudovaný plynovod. 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 technologické prostory budou vytápěny teplovzdušn; administrativní a laboratorní 

část bude vytápěna podlahovým  topením. Hlavní zdrojem tepla jsou Brněnské teplárny - 

přípojka na parovod. Záložním zdrojem tepla jsou  plynové 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 v technických místnostech. 

d. Řešení dopravy 

Pozemek není přístupný z žádné stávající komunikace, je nutno vybudovat novou komunikaci 

navrženou dle Generelu, která vznikne rovnoběžně s ulicí Kolejní a napojí se na ní. Ulice 

Kolejní je obousměrná komunikace. také bude vytvořena nová komunikace vedoucí za objekt 

pro zásobování a také komunikace ze severu do vjezdu do podzemního parkování. 

e. Povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav 

Přístupové plochy jsou navrženy jako zpevněné s povrchem z betonové dlažby pokládané do 

štěrkopískového lože. Příjezdové jako asfaltové plochy. 

Okapový chodník je navržen s povrchem z kačírku. 

Ostatní plochy pozemku budou upraveny terénními a sadovými úpravami. Snahou je 

zachování maxima původní zeleně. Budou vysázeny nové listnaté a ovocné stromy,  okrasné 

keře a rostliny, dle přání investora. 

f. Elektronické komunikace 



Telefonní kabely - objekt bude napojen na veřejnou síť. 

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  29.ledna 2013            Vypracovala: Dominika Jabůrková  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Příloha 1: SKLADBY KONSTRUKCÍ A PODLAH 

 

 

 

  



VÝPIS SKLADEB 

VODOROVNÉ KONSTRUKCE 

 

P1 - KONSTRUKCE PODLAHY PARKOVIŠTĚ  

- penetrace - MORFICO MFC Stoplak 610 
- vsyp MORFICO MFC Cobet 140 - systém prům. podlah   
- žb monolitická drátkobetonová deska      tl. 200 mm 
- asfaltové  hydroizolační pásy - GLASTEK AL 40 MINERAL 1xtl.  4 mm 
- netkaná geotextilie DEKTRADE FILTEK 500 
- podkladní vrstva štěrk frakce 32-64     tl. 250mm 
 
P2 - KONSTRUKCE PODLAHY HALA  
- penetrace - MORFICO MFC Stoplak 610 

- vsyp MORFICO MFC Cobet 140 - systém prům. podlah   
- žb monolitická drátkobetonová deska      tl. 250 mm 
- měkčená folie - DEKTRADE -DEKPLAN 

- tepelná a akustická izolace - ROCKWOOL - Varirock   tl. 100 mm 

- kotevní závěs v nosném CD profilu 60x27 mm, AL KNAUF 

- požární podhled  - desky KNAUF FIREBOARD    tl. 15 mm 

 

P3- KONSTRUKCE PODLAHY 2NP - LABORATOŘE, CHODBY 

- dlažba Bohemia Gres,        tl. 10 mm 

- Baumit stavební lepidlo       tl. 3 mm 

- litý potěr samonivelační - BAUMIT ALPHA03000 3000   tl. 60 mm 

- separačni textilie ze 100 % PP - DEKTRADE FILTEK 300 

- tepelná izolace STYROTRADE  EPS s rastrem pro uložení podl.  

topení          tl. 40 mm 

- separačni textilie ze 100 % PP - DEKTRADE FILTEK 300 

- železobetonová deska C25/30      tl. 200 mm 

- tepelná a akustická izolace - ROCKWOOL - Varirock   tl. 100 mm 

- kotevní závěs v nosném CD profilu 60x27 mm, AL KNAUF    

- požární podhled  - desky KNAUF FIREBOARD    tl. 15 mm 

 

P4 - KONSTRUKCE PODLAHY 2NP - CHODBY, LABORATOŘE 

- dlažba Bohemia Gres,        tl. 10 mm 

- Baumit stavební lepidlo       tl. 3 mm 

- litý potěr samonivelační - BAUMIT ALPHA03000 3000   tl. 60 mm 

- separačni textilie ze 100 % PP - DEKTRADE FILTEK 300 

- tepelná izolace STYROTRADE   

EPS s rastrem pro uložení podl. topení     tl. 40 mm 

- separačni textilie ze 100 % PP - DEKTRADE FILTEK 300 

- železobetonová deska C25/30      tl. 200 mm 

- kotevní závěs v nosném CD profilu 60x27 mm, AL KNAUF   

- SDK  deska tl. 12,5 mm uchyceno na CD profil samořeznými šrouby tl. 12,5mm 

KNAUF  

- malba PRIMALEX PLUS bílý  

 

P5 - KONSTRUKCE PODLAHY 2NP - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ 

- dlažba Bohemia Gres,        tl. 10 mm 



- Baumit stavební lepidlo       tl. 3 mm 

- litý potěr samonivelační - BAUMIT ALPHA03000 3000   tl. 60 mm 

- separačni textilie ze 100 % PP - DEKTRADE FILTEK 300 

- tepelná izolace STYROTRADE  EPS s rastrem pro uložení podl.  

topení          tl. 40 mm 

- separačni textilie ze 100 % PP - DEKTRADE FILTEK 300 

- železobetonová deska C25/30      tl. 150 mm 

- nátěr nátěr pro zvýšení přídržnosti vápenocementových omítek  beton 

BAUMIT BetonPrimer  

- vápenocementová omítka Baumit MPI 25 L     tl. 10 mm 

 

P6 - KONSTRUKCE PODLAHY 3NP - KANCELÁŘE, CHODBY 

- zátěžové PVC         tl. 3 mm 

-litý potěr samonivelační - BAUMIT ALPHA03000 3000   tl. 60 mm 

- separačni textilie ze 100 % PP - DEKTRADE FILTEK 300 

- tepelná izolace STYROTRADE EPS s rastrem pro uložení podl.  

topení          tl. 40 mm 

- separačni textilie ze 100 % PP - DEKTRADE FILTEK 300 

- železobetonová deska C25/30      tl. 200 mm 

- kotevní závěs v nosném CD profilu 60x27 mm, AL KNAUF   

- SDK akustická deska tl. 12,5 mm uchyceno na CD profil  

samořeznými šrouby KNAUF      tl. 12,5m  

- malba PRIMALEX PLUS bílý  

 

P7 - KONSTRUKCE PODLAHY 3NP - HYGIENA 

- dlažba Bohemia Gres,        tl. 10 mm 

- Baumit stavební lepidlo       tl. 3 mm 

- litý potěr samonivelační - BAUMIT ALPHA03000 3000   tl. 60 mm 

- separačni textilie ze 100 % PP - DEKTRADE FILTEK 300 

- tepelná izolace STYROTRADE  EPS s rastrem pro uložení podl.  

topení          tl. 40 mm 

- separačni textilie ze 100 % PP - DEKTRADE FILTEK 300 

- železobetonová deska C25/30      tl. 200 mm 

- kotevní závěs v nosném CD profilu 60x27 mm, AL KNAUF   

- SDK akustická deska tl. 12,5 mm uchyceno na CD profil  

samořeznými šrouby KNAUF      tl. 12,5m  

- malba PRIMALEX PLUS bílý 

  

P8 - KONSTRUKCE JEDNOPLÁŠŤOVÉ STŘECHY - POCHOZÍ 

- dřevěné latě - sibiřský modřín      tl. 27 mm 

- dřevěný rošt + ochranná vrstva - prané říční kamenivo frakce 16-32  tl. 50 mm 

- geoteftilie Fatrafol 

- prostorová rohož JUTA - drenážní komposit - PETEXDREN 900+300 tl. 20mm 

( s netkanou textilií) 

- hydroizolačni folie z PVC-P určena pod zatěžovaci vrstvy - DEKTRADE  

DEKPLAN 77        tl. 1,5 mm 

- separačni textilie ze 100 % PP - DEKTRADE FILTEK 300   

- spádové desky ROCKWOOL - ROCKFALL    tl. 100- 300mm 

- tepelně izolační desky - ROCKWOOL -Monrock MAX E  tl. 150 mm 



- polypropylenova textilie DEKRADE FILTEK 300 

- asf. pás - DEKTRADE - GLASTEK AL 40 MINERAL    tl. 4 mm 

- železobetonová deska C25/30      tl. 200 mm 

- nátěr nátěr pro zvýšení přídržnosti vápenocementových omítek  beton 

BAUMIT BetonPrimer  

- vápenocementová omítka Baumit MPI 25 L     tl. 10 mm 

 

P9 - KONSTRUKCE JEDNOPLÁŠŤOVÉ STŘECHY - EXTENZIVNÍ 

- vegetační  vrstva  - DESKY CULTILENE - ISOVER s vrstvou substrátu tl. 80 mm 

- filtračni textilie ze 100 % PP - DEKTRADE FILTEK 200 

- nopová folie, drenažní a hydroakumulační vrstva - DEKTRADE  

DEKDREN T20 GARDEN       tl. 20 mm 

- prostorová rohož JUTA - drenážní komposit - PETEXDREN 900+300 tl. 20mm 

( s netkanou textilií) 

- separačni textilie ze 100 % PP - DEKTRADE FILTEK 300 

- pás z SBS modif. asfaltu - DEKTRADE ELASTEK 50 GARDEN tl. 4,2 mm 

- pás samolepící z SBS modif. asf. DEKTRADE 

 GLASTEK 30 STICKER PLUS           tl. 3 mm 

- spádové desky ROCKWOOL - ROCKFALL    tl. 100-300 mm 

- tepelně izolační desky - ROCKWOOL -Monrock MAX E  tl. 100 mm 

- pás z SBS modif. asf. - DEKTRADE - GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 

- penetračni emulze - DEKTRADE -DEKPRIMER    

- železobetonová deska C25/30      tl. 200 mm 

- kotevní závěs v nosném CD profilu 60x27 mm, AL KNAUF   

- SDK  deska tl. 12,5 mm uchyceno na CD profil samořeznými šrouby tl. 12,5mm 

KNAUF  

- malba PRIMALEX PLUS bílý  

P10 - KONSTRUKCE JEDNOPLÁŠŤOVÉ STŘECHY - NEPOCHOZÍ 

 

- stabilizační,ochranná vrstva, drenážní vrstva 

prané říční kamenivo frakce 16-32       min. tl. 50 mm 

- ochranna textilie ze 100 % PP - DEKTRADE FILTEK 500 

- hydroizolačni folie z PVC-P určena pod zatěžovaci vrstvy  

DEKPLAN 77        tl. 1,5 mm 

- spádové desky ROCKWOOL - ROCKFALL    tl. 100-300 mm 

- tepelně izolační desky - ROCKWOOL -Monrock MAX E - tl. 150 mm tl. 150 mm 

- pás z SBS modifikovaného asfaltu, DEKTRADE - GLASTEK 40 SPECIAL  

MINERAL         tl. 4 mm 

- penetračni emulze - DEKPRIMER 

- železobetonová deska C25/30      tl. 200 mm 

- kotevní závěs v nosném CD profilu 60x27 mm, AL KNAUF   

- SDK deska tl. 12,5 mm uchyceno na CD profil samořeznými šrouby tl. 12,5mm 

KNAUF  

- malba PRIMALEX PLUS bílý  

 

SVISLÉ KONSTRUKCE 

 

S1 - STĚNA - KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM 

- strojní omítka vápenocementová - BAUMIT MVR UNI    tl. 10 mm 



- YTONG P2-400        tl. 300 mm 

- lepící hmota - BAUMIT  ProContact     

- T.I -ROCKWOOL FASTROCK      tl. 150 mm 

- kotvy pro zdivo z porobet. - BAUMIT StarTrack orange  

- lepící stěrková hmota - BAUMIT ProContact    tl. 2 mm 

- výztuž - BAUMIT StarTex - síťovina 

- lepící stěrková hmota - BAUMIT ProContact    tl. 2 mm 

- základní nátěr - BAUMIT UniPrimer      

- povrchová úprava-  tenkovrstvá probarvená omítka  -  

BAUMIT NapoporTop        tl. 15 mm  

 

S2 - STĚNA - KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM - OBLAST SOKLU 

- strojní omítka vápenocementová - BAUMIT MVR UNI    tl. 10 mm 

- YTONG P2-400        tl. 300 mm 

- lepící hmota - BAUMIT  ProContact     

- T.I - XPS Isover        tl. 150 mm 

- kotvy pro zdivo z porobet. - BAUMIT StarTrack orange  

- lepící stěrková hmota - BAUMIT ProContact    tl. 2 mm 

- výztuž - BAUMIT StarTex - síťovina 

- lepící stěrková hmota - BAUMIT ProContact    tl. 2 mm 

- základní nátěr - BAUMIT UniPrimer      

- povrchová úprava-  tenkovrstvá probarvená omítka  -  

BAUMIT NapoporTop - hydrofobizovaná     tl. 15 mm 

  

S3 - DVOJITÁ FASÁDA - LÍCOVÉ ZDIVO KLINKER 

- strojní omítka vápenocementová - BAUMIT MVR UNI    tl. 10 mm 

- YTONG P2-400        tl. 300 mm 

- lepící hmota - BAUMIT       

- T.I pro provětr. fas. -ROCKWOOL Airrock HD + kotvy   tl. 150 mm 

- pojistná H.I - Jutafol D 110 ST      tl. 2 mm 

- větraná mezera            tl. 80 mm 

- cihla lícová KLINKER -  NERO ZWART MANGAAN (CLHB00024)   

promaltování spar 12mm, kotvení do Ytongu     tl. 100  

 

S4 - KONSTRUKCE ŽB STĚNY POD TERÉNEM 

- vápenocementová omítka Baumit MPI 25      tl. 10 mm 

- nátěr nátěr pro zvýšení přídržnosti vápenocementových omítek  beton 

BAUMIT BetonPrimer  

- ŽB monolitická stěna        tl. 300 mm 

- lepící hmota na svislé živičné H.I - BAUMIT BituFix 2K  

- H.I - GLASTEK AL 40 MINERAL 2x     tl. 4 mm  

- T.I - XPS Isover        tl.150 mm 

 

S5 - KONSTRUKCE ŽB STĚNY -  OBLAST SOKLU 

- vápenocementová omítka Baumit MPI 25      tl. 10 mm 

- nátěr nátěr pro zvýšení přídržnosti vápenocementových omítek  beton 

BAUMIT BetonPrimer 

- ŽB stěna          tl. 300 mm 

- lepící hmota na svislé živičné H.I - BAUMIT BituFix 2K  

- H.I - GLASTEK AL 40 MINERAL 2x     tl. 4 mm  



- T.I - XPS Isover        tl.150 mm 

- lepící a stěrková hmota Baumit StarContact     

- lepící stěrková hmota - BAUMIT ProContact    tl. 2 mm 

- výztuž - BAUMIT StarTex - síťovina  

- lepící stěrková hmota - BAUMIT ProContact    tl. 2 mm 

- základní nátěr - BAUMIT UniPrimer      

- povrchová úprava-  tenkovrstvá probarvená omítka  -  

BAUMIT NapoporTop - hydrofobizovaná     tl. 15 mm  

 

S6 - KONSTRUKCE ŽB STĚNY NAD TERÉNEM  

- vápenocementová omítka Baumit MVR UniMPI 25 L   tl. 10 mm 

- YTONG P2-400        tl. 300 mm 

- lepící hmota na svislé živičné H.I - BAUMIT BituFix 2K  

- H.I - GLASTEK AL 40 MINERAL 2x     tl. 4 mm  

- T.I -ROCKWOOL FASTROCK      tl.150 mm 

- lepící a stěrková hmota Baumit StarContact     

- lepící stěrková hmota - BAUMIT ProContact    tl. 2 mm 

- výztuž - BAUMIT StarTex - síťovina 

- lepící stěrková hmota - BAUMIT ProContact    tl. 2 mm 

- základní nátěr - BAUMIT UniPrimer      

- povrchová úprava-  tenkovrstvá probarvená omítka  -  

BAUMIT NapoporTop        tl. 15 mm  

 

S7 - MILÁNSKÁ STĚNA - IZOLOVANÁ     
- milánská stěna - žb s příměsí do bet. proti vodě,  

pažena pod ochranou pažící suspenze      tl.700 mm 

- větraná mezera - odvod případného kondenzátu    tl. 40 mm 

- T.I - ROCKWOOL Frontrock MAX E + rošt    tl. 100 mm 

- aqua panely KNAUF        tl.12,5 m 

 

S8 - MILÁNSKÁ STĚNA - NEIZOLOVANÁ    
- milánská stěna - žb s příměsí do bet. proti vodě, 

pažena pod ochranou pažící suspenze       tl.700 mm 

- kotevní závěs upraven podle nerovností mil. stěny - nerez  tl. 100 mm 

- aqua panely KNAUX       tl. 12,5 mm 

   

S9- STĚNA VÝTAHOVÉ ŠACHTY 

- ŽB monolitická stěna        tl. 300 mm 

- lepící hmota na svislé živičné H.I - BAUMIT BituFix 2K  

- H.I - GLASTEK AL 40 MINERAL 1x     tl. 4 mm  

- T.I - XPS Isover        tl. 100 mm 

 

 

 

 

   

   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Příloha 2: VÝPIS OKEN A DVEŘÍ, VÝPIS PRVKŮ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Závěr: 

Výsledkem mé práce je komplexní návrh novostavby pronajímatelného objektu Centra 

transferu technologií v Brně v technologickém parku  na Palackého vrchu v rozsahu od 

architektonické studie, přes studii konstrukční a stavební část projektové dokumentace až k 

řešení architektonického detailu. 
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Anotace 

 

Zadání bakalářské práce řeší objekt Centra transferu technologií VUT Brno - Královo pole - 

na Palackého vrchu v areálu brněnského techologického parku. CTT přestavuje institucionální 

zázemí pro uplatnění výsledků vývoje a výzkumu na VUT . Je také kontaktním místem pro 

firmy , které mají zájem o spolupráci s VUT v poskytovaných oblastech. 

Nejbližší okolí je charakteristické sousedstvím různých funkcí - VŠ, administrativní prostory, 

prostory pro lehkou výrobu, VŠ koleje. 

Navržený objekt je čtyřpodlažní, jednoduchý monoblok,který kopíruje tvar pozemku 

(lichoběžník) je diferenciován na 5 částí. Tyto části umožňují libovolnou pronajímatelnost 

částí objektu. 

V objektu se nachází výrobní prostory s vlastním příslušenstvím, administrativa, laboratoře a 

parkoviště.  

Dominantním prvkem je vstupní hala, která je prosklená na výšku 3 podlaží.Vstup je 

orámován rámem z cortenového plechu. Ve vstupní hale se nachází otevřené schodiště s 

cortenovým zábradlím, což je řešeno v části D -architektonický detail. 

Zásobování objektu probíhá zezadu budovy, jsou zde vytvořeny manipulační dvory, které 

přímo navazují na sklady. Budova je orientována převážně podélně, Z -V. 
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 Centrum transferu technologií, Brno, Palackého vrch, výrobní prostor, sklad, 

kancelář, laboratoř, zázemí, podzemní garáže, corten 

  

Anotace 
  

Bachelor thesis addresses the subject Technology Transfer Centre Brno - Královo pole-  at 

Palacky hill in the technogy park Brno. TTC represents the institutional framework for the 

development and application of the results reserch at Brno University of Technology. 

It is also the contact point for companies interested in cooperation with the Technical 

University in the provided fields. 

The closest area is characterized by the proximity of different functions - universities, office 

spaces, space for light manufacturing, university colleges. 

The proposed building has four floors, simple monoblock, which replicates the shape of the 

land (trapezoid) is differentiated into 5 parts. These parts allow any hire  parts of the object. 

The building have productions hall with private facilities, offices, laboratories and parking. 

The dominant feature is the entrance hall, which is glass and open. Entrance is framed with 

corteno sheet. In entrance hall is open staircase with corten banister, which is addressed in 

Part D in architectural detail. 

Supply object is behind the building, there are manipulating courts  which are directly linked 

to the warehouses. The building is oriented mainly longitudinally - East west. 

 

Keywords 
Technology transfer centre Brno, Palackého hill, technology hall, warehouses, office, 

laboratories, hinterland, underground garage, corten steel  
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TABULKA OKEN - DANÁ ČÁST BUDOVY

Č. KS SCHEMA POPIS

01 28

Popis:
Plast - hliník okno Internorm - KF 405 THERMO design
- dvoukřídlé
- jedno křídlo výklopné, otevíravé, druhé křídlo pevně zaskleno
- dvou polohová klika
- parapet vnitřní i vnější bude dodán spolu s oknem - mat. hliník
Rozměr:
2300x1500mm
Materiál:
- izolační trojsklo SOLAR +, Ug=0,6, Uw = 0,81 W/m2K
- distanční rámeček-nerez
- vícekomorový rám s dodatečnou vysoce tepelně izolační
termopěnou (bez HCFC, HFC a CFC)
- kování Aubi Titan AF
Barva:
- vnitřní bílá - RAL 9010
- venkovní šedá -  RAL 7043

02 3

03 5

06 2

12 7

Popis:
Plast - hliník okno Internorm - KF 405 THERMO design
- dvoukřídlé
-výklopné, otevíravé
- dvou polohová klika
- parapet vnitřní(plast)i vnější(hliník) bude dodán spolu s oknem
Rozměr:
1700x1500mm
Materiál:
- izolační trojsklo SOLAR +, Ug=0,6, Uw = 0,81 W/m2K
- distanční rámeček-nerez
- vícekomorový rám s dodatečnou vysoce tepelně izolační
termopěnou (bez HCFC, HFC a CFC)
- kování Aubi Titan AF
Barva:
- vnitřní bílá - RAL 9010
- venkovní šedá -  RAL 7043

Popis:
Plast - hliník okno Internorm - KF 405 THERMO design
- dvoukřídlé
-výklopné
- dvou polohová klika
- parapet vnitřní(plast)i vnější(hliník) bude dodán spolu s oknem
Rozměr:
1700x500mm
Materiál:
- izolační trojsklo SOLAR +, Ug=0,6, Uw = 0,81 W/m2K
- distanční rámeček-nerez
- vícekomorový rám s dodatečnou vysoce tepelně izolační
termopěnou (bez HCFC, HFC a CFC)
- kování Aubi Titan AF
Barva:
- vnitřní bílá - RAL 9010
- venkovní šedá -  RAL 7043

Popis:
Plast - hliník okno Internorm - KF 405 THERMO design
- jednokřídlé
-výklopné
- dvou polohová klika
- parapet vnitřní(plast)i vnější(hliník) bude dodán spolu s oknem
Rozměr:
1200x500mm
Materiál:
- izolační trojsklo SOLAR +, Ug=0,6, Uw = 0,81 W/m2K
- distanční rámeček-nerez
- vícekomorový rám s dodatečnou vysoce tepelně izolační
termopěnou (bez HCFC, HFC a CFC)
- kování Aubi Titan AF
Barva:
- vnitřní bílá - RAL 9010
- venkovní šedá -  RAL 7043

Popis:
Plast - hliník okno Internorm - KF 405 THERMO design
- jednokříklé
- výklopné, otevíravé
- dvou polohová klika
- parapet vnitřní(plast)i vnější(hliník) bude dodán spolu s oknem
Rozměr:
1200x1500mm
Materiál:
- izolační trojsklo SOLAR +, Ug=0,6, Uw = 0,81 W/m2K
- distanční rámeček-nerez
- vícekomorový rám s dodatečnou vysoce tepelně izolační
termopěnou (bez HCFC, HFC a CFC)
- kování Aubi Titan AF
Barva:
- vnitřní bílá - RAL 9010
- venkovní šedá -  RAL 7043
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TABULKA OKEN - DANÁ ČÁST BUDOVY

Č. KS SCHEMA POPIS

09 2

Popis:
Plast - hliník okno Internorm - KF 405 THERMO design
- jednokřídlé
- pevně zaskleno
- parapet vnitřní(plast)i vnější(hliník) bude dodán spolu s oknem
Rozměr:
750x1500mm
Materiál:
- izolační trojsklo SOLAR +, Ug=0,6, Uw = 0,81 W/m2K
- distanční rámeček-nerez
- vícekomorový rám s dodatečnou vysoce tepelně izolační
termopěnou (bez HCFC, HFC a CFC)
- kování Aubi Titan AF
Barva:
- vnitřní bílá - RAL 9010
- venkovní šedá -  RAL 7043

16 1

05 2

Popis:
Plast - hliník okno Internorm - KF 405 THERMO design
- dvoukřídlé
- pevně zaskleno
- parapet vnitřní(plast)i vnější(hliník) bude dodán spolu s oknem
Rozměr:
2300x2400mm
Materiál:
- izolační trojsklo SOLAR +, Ug=0,6, Uw = 0,81 W/m2K
- distanční rámeček-nerez
- vícekomorový rám s dodatečnou vysoce tepelně izolační
termopěnou (bez HCFC, HFC a CFC)
- kování Aubi Titan AF
Barva:
- vnitřní bílá - RAL 9010
- venkovní šedá -  RAL 7043

Popis:
Plast - hliník okno Internorm - KF 405 THERMO design
- jednokřídlé
- pevně zaskleno
- parapet vnitřní(plast)i vnější(hliník) bude dodán spolu s oknem
Rozměr:
2500x1500mm
Materiál:
- izolační trojsklo SOLAR +, Ug=0,6, Uw = 0,81 W/m2K
- distanční rámeček-nerez
- vícekomorový rám s dodatečnou vysoce tepelně izolační
termopěnou (bez HCFC, HFC a CFC)
- kování Aubi Titan AF
Barva:
- vnitřní bílá - RAL 9010
- venkovní šedá -  RAL 7043
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TABULKA DVEŘÍ A VRAT- DANÁ ČÁST BUDOVY

Č. KS SCHEMA POPIS

01 31

02 12

03 10

04 8

Popis:
Vnitřní dveře Solodor
- pravé otevírání bez prahu
- hladké, plné,bez prosklení
- stříbrná klika se zámkem
Rozměr:
800x1970mm
Materiál:
- rám - obvodový MDF
-  výplň - ztužená papírová voština (standardně)
-  povrch - fólie - bílá
- kování Aubi AF
Barva:
- bílá

Popis:
Vnitřní dveře Solodor
- pravé otevírání bez prahu
- hladké, plné,bez prosklení
- stříbrná klika se zámkem
Rozměr:
700x1970mm
Materiál:
- rám - obvodový MDF
-  výplň - ztužená papírová voština (standardně)
-  povrch - fólie - bílá
- kování Aubi AF
Barva:
- bílá

Popis:
Vnitřní dveře Solodor
- pravé otevírání bez prahu
- hladké, plné,bez prosklení
- stříbrná klika se zámkem
Rozměr:
900x1970mm
Materiál:
- rám - obvodový MDF
-  výplň - ztužená papírová voština (standardně)
-  povrch - fólie - bílá
- kování Aubi AF
Barva:
- bílá

Popis:
Vnitřní dveře Solodor
- pravé otevírání bez prahu
- hladké, plné,bez prosklení
- stříbrná klika se zámkem
Rozměr:
600x1970mm
Materiál:
- rám - obvodový MDF
-  výplň - ztužená papírová voština (standardně)
-  povrch - fólie - bílá
- kování Aubi AF
Barva:
- bílá
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Popis:
Rolovací průmyslová vrata LOMAX
- stropní pohon
- ovládání pomocí bočního el. pohonu
- bezpečnostní kování
Rozměr:
2400x2050 mm
Materiál:
- ocelové lamely opatřeny nástřikem
- ocelový rám
- kování LOMAX STD
Barva:
- vnitřní šedá - RAL 7043
- venkovní šedá - RAL 7043

TABULKA DVEŘÍ A VRAT- DANÁ ČÁST BUDOVY

Č. KS SCHEMA POPIS

05 2

06 4

07 5

08 3

Popis:
Plast - hliník vnější dveře Internorm KF 405 (THERMO design)
- levé otevírání s prahem
- součástí rámu je pravá pevná výplň a
pevná výplň nad dveřmi
- izolační bezpečnostní dvojskla
- bezpečnostní kování
Rozměr:
1500x2520mm
Materiál:
- izolační trojsklo SOLAR +, Ug=0,6, Uw = 0,81 W/m2K
- distanční rámeček-nerez
- vícekomorový rám s dodatečnou vysoce tepelně izolační
termopěnou (bez HCFC, HFC a CFC)
- kování Aubi Titan AF
Barva:
- vnitřní bílá - RAL 9010
- venkovní šedá -  RAL 7043
Popis:
Plast - hliník vnější dveře Internorm KF 405 (THERMO design)
- dvoukřídlé s prahem, s nadsvětlíkem
- součástí rámu je pravá pevná výplň a pevná výplň nad dveřmi
- izolační bezpečnostní dvojskla
- bezpečnostní kování
Rozměr:
1700x2200mm
Materiál:
- izolační trojsklo SOLAR +, Ug=0,6, Uw = 0,81 W/m2K
- distanční rámeček-nerez
- vícekomorový rám s dodatečnou vysoce tepelně izolační
termopěnou (bez HCFC, HFC a CFC)
- kování Aubi Titan AF
Barva:
- vnitřní bílá - RAL 9010
- venkovní šedá -  RAL 7043

Popis:
Plast - hliník vnitřní dveře Internorm
- dvoukřídlé bez prahu
- jednoduché prosklení
- stříbrná klika
Rozměr:
100x1970mm
Materiál:
- hliník - plast
- standartní sklo do interieru
Barva:
- šedá -  RAL 7043
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Popis:
Posuvná průmyslová vrata HORMAN
- stropní pohon
- ovládání pomocí bočního el. pohonu
Rozměr:
2400x2050 mm
Materiál:
- ocelové lamely opatřeny nástřikem
- ocelový rám
Barva:
- šedá - RAL 7043

TABULKA DVEŘÍ A VRAT- DANÁ ČÁST BUDOVY

Č. KS SCHEMA POPIS

05 28
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  Provětrávaná fasáda   D[m]  
 - Baumit MVR Uni    0,0100
 - YTONG P2-400   0,3000
 - Rockwool Airro   0,1500
 - Jutadach 150    0,0004
 - Větraná vzduchová mezera  0,0800
 - Lícové cihly Klinker   0,1000
  (nero zwart mangaan)

Dostatečné provětrávání dvouplášťové fasády je docíleno vstupními otvory velikosti 25x75 mm - nepromaltovaná styčná spára, mezi všemi
cihlami u zeminy a odvod vzduchu je proveden mezerou pod oplechováním atiky. Výška odvětrávané fasády je v nějvyšším bodě 13,4m,
snižuje se podle kolem jdoucího terénu.

  Provětrávaná fasáda   D[m]  
 - Baumit MVR Uni    0,0100
 - YTONG P2-400   0,3000
 - Rockwool Airro   0,1500
 - Jutadach 150    0,0004
 - Větraná vzduchová mezera  0,0800
 - Lícové cihly Klinker   0,1000
  (nero zwart mangaan)

Posouzení provětrávané fasády - Klinker samonosné
lícové cihly

ŘEZ M 1:25

PŮDORYS
M 1:25
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 HODNOCENÍ KONSTRUKCÍ S OTEVŘENOU 
 VZDUCHOVOU VRSTVOU 
 
 RYCHLOST PROUDĚNÍ VZDUCHU, PRŮBĚH TEPLOT A TLAKŮ VE VĚTRANÉ VRSTVĚ 
 

 podle ČSN 730540 
 
 Mezera 2011 
 
 

 Název úlohy :  PROVĚTRÁVANÁ FASÁDA - Lícové cihly Klinker samonosné 
 Zpracovatel :  TT 2011 
 Zakázka :   
 Datum :  15.11.2012 
 
 

 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Základní parametry úlohy : 
    

 Počet úseků dutiny :       3 
 Šířka hodnoceného výseku kce :     1.00 m 
 Rozdíl výšek vstup/výstup  dV :    13.40 m 
 Aerodynam.součinitelé  C1/C2 :    0.60 / -0.30 
 Parametry vnějšího vzduchu  Te/RHe :    -15.0 C & 84.0 % 
 Rychlost větru  v :      0.0 m/s 
 Vstupní otvor:  Šířka/Výška:   0.10/ 0.08 m 
  Typ :   volný otvor 
 Výstupní otvor:  Šířka/Výška:   0.50/ 0.03 m 
  Typ :   volný otvor 
 
 Zadané úseky vzduchové dutiny : 
    

 číslo  výška-zač.  výška-kon.  šířka  délka  orientace 
 

    1      0.075      0.075      0.100      0.100  vodorovná L-P 
    2      0.080      0.080      1.000     13.400  svislá nahoru 
    3      0.040      0.040      1.000      0.100  vodorovná P-L 
 
 Zadané konstrukce : 
    
   

 Kce č.    1  pro úsek č.   2 ... skladba od interiéru: 
 

 č.  Název vrstvy  d [m]  Lambda  Mi 
 

  1  Baumit MVR Uni    0.0100    0.4700         25.000 
  2  Ytong P2-400    0.3000    0.1080          7.000 
  3  Rockwool Airrock HD    0.1500    0.0440          3.550 
  4  Jutadach 150    0.0004    0.3900        100.000 
 Otevřená vzduchová vrstva             (přídavný difúzní tok z vnitřního pláště:  0.0000 g/(m2.h)) 

  1  Zdivo CP 1    0.0500    0.8000          8.500 
 
 číslo  úsek  Tai/RHi  Te/RHe  vrstvy  Rv  Rz  Zpv  Zpz 
 

  1   2- 2   20.3/ 55.0  -15.0/ 84.0  4+1   6.21   0.06      15.5       2.3 
 Pro výpočet šíření vodní páry byla uplatněna přirážka k vnitřní průměrné vlhkosti 5 %. 
 
 Poznámka:  Rv, Rz .... tepelný odpor vnitřního/vnějšího pláště [m2K/W] 
  Zpv, Zpz .. difuzní odpor vnitřního/vnějšího pláště [*10-9 m/s] 
 
 
 

 VÝSLEDKY VYŠETŘOVÁNÍ DVOUPLÁŠŤOVÉ KONSTRUKCE : 
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 Suma všech tab.souč.vřaz.odporů Ksi :        2.70 
 
 úsek č.  Rv  Uv  Rz  Uz  t,Prům  U,Prům  R,Prům  Rcv  Vcv 
   

  1  Skladba kce nebyla zadána (vstupní/výstupní část)... 
  Nedochází ke změně T, RH, p a p,sat v úseku. 
 
 úsek č.  Rv  Uv  Rz  Uz  t,Prům  U,Prům  R,Prům  Rcv  Vcv 
   

  2   6.21   0.155   0.06   4.238   -13.95   0.150   6.50     0.228   0.0822 
 
   

 x[m]  t [C]  RH [%]  p [kPa]  p,sat[kPa]  |  Tse[C]  Twv[C]  |  fRsi  fRsi,N 
   

   0.00  -15.00   84.0   0.139   0.165  |  -15.00  -16.88  |     ---      ---  
   0.50  -14.73   82.3   0.139   0.169  |  -14.88  -16.83  |   0.449  -2.917 
   1.00  -14.52   81.1   0.140   0.173  |  -14.78  -16.77  |   0.449  -1.561 
   1.50  -14.35   80.3   0.141   0.175  |  -14.71  -16.72  |   0.449  -1.099 
   2.00  -14.22   79.7   0.141   0.177  |  -14.65  -16.67  |   0.449  -0.859 
   2.50  -14.12   79.4   0.142   0.179  |  -14.61  -16.62  |   0.449  -0.708 
   3.00  -14.04   79.2   0.143   0.180  |  -14.57  -16.57  |   0.449  -0.599 
   3.50  -13.98   79.1   0.143   0.181  |  -14.54  -16.52  |   0.449  -0.515 
   4.00  -13.93   79.1   0.144   0.182  |  -14.52  -16.47  |   0.449  -0.445 
   4.50  -13.89   79.2   0.145   0.183  |  -14.50  -16.42  |   0.449  -0.384 
   5.00  -13.86   79.3   0.145   0.183  |  -14.49  -16.37  |   0.449  -0.329 
   5.50  -13.84   79.5   0.146   0.184  |  -14.48  -16.33  |   0.449  -0.279 
   6.00  -13.82   79.7   0.147   0.184  |  -14.47  -16.28  |   0.449  -0.231 
   6.50  -13.81   80.0   0.147   0.184  |  -14.47  -16.23  |   0.449  -0.186 
   7.00  -13.80   80.3   0.148   0.184  |  -14.46  -16.18  |   0.449  -0.142 
   7.50  -13.79   80.5   0.149   0.184  |  -14.46  -16.14  |   0.449  -0.099 
   8.00  -13.78   80.8   0.149   0.185  |  -14.45  -16.09  |   0.449  -0.057 
   8.50  -13.78   81.1   0.150   0.185  |  -14.45  -16.05  |   0.449  -0.016 
   9.00  -13.77   81.4   0.150   0.185  |  -14.45  -16.00  |   0.449   0.024 
   9.50  -13.77   81.8   0.151   0.185  |  -14.45  -15.96  |   0.449   0.064 
  10.00  -13.77   82.1   0.152   0.185  |  -14.45  -15.91  |   0.449   0.104 
  10.50  -13.76   82.4   0.152   0.185  |  -14.45  -15.87  |   0.449   0.143 
  11.00  -13.76   82.7   0.153   0.185  |  -14.44  -15.82  |   0.449   0.182 
  11.50  -13.76   83.1   0.154   0.185  |  -14.44  -15.78  |   0.449   0.221 
  12.00  -13.76   83.4   0.154   0.185  |  -14.44  -15.74  |   0.449   0.259 
  12.50  -13.76   83.7   0.155   0.185  |  -14.44  -15.69  |   0.449   0.297 
  13.00  -13.76   84.0   0.155   0.185  |  -14.44  -15.65  |   0.449   0.335 
  13.40  -13.76   84.3   0.156   0.185  |  -14.44  -15.62  |   0.449   0.364 
 V úseku č.  2 nedochází ke kondenzaci vodní páry v proudícím vzduchu. 
 Nedochází ke kondenzaci vodní páry na vnitřním povrchu vnějšího pláště. 
 
 
 úsek č.  Rv  Uv  Rz  Uz  t,Prům  U,Prům  R,Prům  Rcv  Vcv 
   

  3  Skladba kce nebyla zadána (vstupní/výstupní část)... 
  Nedochází ke změně T, RH, p a p,sat v úseku. 
 
 
 Poznámka:  t,Prům ... průměrná teplota v provětrávané vzduchové vrstvě [C] 
  Uv, Uz ... souč. prostupu tepla vnitřního, resp. vnějšího pláště [W/m2K] 
  U,Prům ... průměrný souč. prostupu dvouplášťové konstrukce [W/m2K] 
  R,Prům ... průměrný tepelný odpor dvouplášťové konstrukce [m2K/W] 
  Rcv ...... tepelný odpor vzduchové vrstvy [m2K/W] 
  Vcv ...... rychlost proudění ve vzduchové vrstvě [m/s] 
  T ........ teplota vzduchu ve větrané vrstvě [C] 
  RH ....... relativní vlhkost vzduchu ve větrané vrstvě [%] 
  Tse ...... teplota vnitřního povrchu vnějšího pláště [C] 
  Twv ...... teplota rosného bodu v provětrávané vrstvě [C] 
  fRsi ..... teplotní faktor vnitřního povrchu vnějšího pláště [-] 
  fRsi,N ... min. požad. teplotní faktor vnitřního povrchu vnějšího pláště dle ČSN 730540 [-] 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ POSOUZENÍ PODLE ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název úlohy:   PROVĚTRÁVANÁ FASÁDA 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor vnitřního povrchu vnějšího pláště (čl. 5.1.6) 
  

  Požadavek: Teplotní faktor vnitřního povrchu vnějšího pláště musí být vyšší, než je teplotní faktor stanovený pro 
   kritickou vlhkost 90% dle čl. 5.1.4 ČSN 730540-2. 
   Požadovaný teplotní faktor je proměnný po délce vzduchové vrstvy a je uveden ve výpisu programu Mezera. 
  

  Výsledky výpočtu: 
  

    úsek č.1 ... vstupní/výstupní otvor (bez hodnocení) 
  

    úsek č.2 ... fRsi > fRsi,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

    úsek č.3 ... vstupní/výstupní otvor (bez hodnocení) 
  
 

  

  Vnitřní povrch vnějšího pláště splňuje požadavek na teplotní faktor. 
 
 II. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.4) 
  

  Požadavek: Relativní vlhkost vzduchu proudícího v otevřené vzduchové vrstvě musí být po celé délce 
   této vrstvy menší než 90 %. 
  

  Výsledky výpočtu: 
  

    úsek č.1 ... vstupní/výstupní otvor (bez hodnocení) 
  

    úsek č.2 ... RH<90% ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

    úsek č.3 ... vstupní/výstupní otvor (bez hodnocení) 
  
 

  Vlhkost proudícího vzduchu nepřesáhla 90 %. 
  Požadavek na šíření vlhkosti vzduchovou vrstvou je splněn. 
 
 
 Mezera 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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