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Abstrakt 

Cílem bakalářské práce bylo vytvoření jednotlivých stupňů projektové dokumentace – 

Dokumentace pro stavební povolení a Dokumentace pro provedení stavby na základě studie, 

zpracované v předmětu AG34. Předmětem je novostavba Centra Transferu Technologií VUT 

v městské části Brno - Královo Pole při ulici Kolejní v rámci kampusu VUT pod Palackého 

vrchem. Jedná se o návrh průmyslového objektu a řešení souvisejícího okolí objektu z 

hlediska zajištění zásobování a komunikací pro pěší. Centrum transferu technologií je 

obousměrný přenos know-how mezi vědecko-výzkumnými organizacemi a komerční sférou. 

Jde o zprostředkování nových technologií, znalostí a výsledků vědecké práce. 

Jedná se o pronajímatelný objekt, který se nachází v technologickém parku a tvoří ho tři 

části: administrativa, laboratoře a výrobní haly. Objekt je navržen jako modulární systém v 

rastru 6x6 m. Budova vypadá jako jeden celek, ale je funkčně rozdělena na dvě části. Přední 

část objektu je vyplněna administrativou a laboratořemi. Druhou část tvoří samotné výrobní 

haly v modulu 6x12 m. 

 Princip návrhu spočívá v záměru umístit objekt do svažitého terénu tak, aby byla 

zajištěna ekonomika stavby, logika komunikací a také umožnění co nejlepšího využití 

orientace ke světovým stranám. Umístění stavby tedy umožňuje z prostoru administrativy a 

kanceláří pohled do údolí Králova Pole. Zároveň však z urbanistického hlediska sleduje 

hlavní osy Generelu a tím se začleňuje do stávající zástavby bez kolizí s ostatními budovami. 

Dalším záměrem projektu je možnost pronájmu jedné ze čtyř částí objektu s vlastním 

zázemím a možnost oddělení haly tak, aby byla pod jedním zámkem. Zároveň se však objekt 

může pronajmout celý a díky konstrukci, která využívá nenosných oddělovacích příček, se dá 

objekt celý propojit. Odděleně jsou v budově řešeny laboratoře, které se podobně jako haly 

dají pronajmout samostatně, nebo dohromady, není to však podmínkou. V objektu je také 

umístěna správa objektu, bezpečnost a technické zázemí.  

Smyslem a záměrem je tvorba kompaktního celku, který odděluje jednotlivé provozy 

tak, aby nekolidovaly, ale byly dostupné suchou nohou. 

Charakteristický výraz dává komplexu specifické řešení fasády. Hmota objektu je 

celistvá a využívá modul, který se v částech otvírá a uzavírá v podobě nosných i nenosných 

sloupů. To nabízí zajímavé průhledy a ideální využití prostoru s galeriemi. Zároveň má 

opláštění objektu jednotný ráz a svou rastrovou gradací zve návštěvníky ke vstupu. Návrh 

sleduje funkční začlenění stavby do technicky-společenského života Brna. 

 

Klíčová slova 
Bakalářská práce, Centrum transferu technologií VUT, Brno, Královo pole, Kolejní, 

Technologický park, Generel, Vysoké učení technické Brno, technologie, průmyslová stavba, 

kanceláře, laboratoře, haly 

 

Abstract 
The aim of the thesis was to create the individual degrees of project documentation – 

documentation for building permit and building design documentation on the basis of the 

study, processed in the subject AG34. The subject of my bachelor’s thesis, is a lately 

constructed building of Brno University of Technology Technology Transfer Center in the 

city of Brno - Kralovo pole, in the street Kolejní within University Campus BUT Pod 

Palackeho vrchem. I tis the study of industrial building and the solutions of the surrounding 

landscape in terms of supplying and pedestrian access. Technology transfer centre is bi-

directional transfer of know-how between scientific research and the commercial sector. It is 

the mediation of new technologies, knowledge and research results. 

It is leaseable object that is located in the Brno Technology Park and consists of three 

parts: administration, laboratories and production halls. The concept is a modular system in a 



raster 6x6 m. The building looks like a single unit, but functionally is divided into two parts. 

The front part of the object is filled with administration and laboratories. The second part is 

the actual production halls left in the module 6x12 m. 

 The principle of the study is the idea of efficient setting of the building in the terrain, 

the layout of communications and the orientation to the cardinal points so that the offices 

overlook the Královo Pole valley. At the same time, from the urban point of view, the layout 

follows the main axes of the Brno Master Plan and thus is integrated into the existing 

development without collisions with other buildings. 

Another aim of the project is the opportunity to rent one of the four parts of the 

building with its own facilities, and the possibility of separating the hall so that it is under one 

lock or the building can be rented as a whole.  

Because of the structure which uses non-bearing partitions, you can connect the entire 

building. 

The laboratories are designed separated and also can be rented separately or as a whole. The 

building includes property management, security and technical support. 

The aim of the study is to create a compact unit which allows to separate individual 

operations to avoid collisions, and at the same time to be under one roof. 

Specific solutions of facade give the complex a characteristic expression. 

The mass of the building is solid and uses module whose parts can open and close thanks to 

the system of load-bearing and non load-bearing columns. This offers interesting insights and 

ideal use of space with galleries. At the same time the building facade has unified character 

and it‘s raster gradations invites visitors to enter the building. The study reflects the functional 

integration of the building into technical and social life of Brno. 

 

Keywords 
Bachelor’s thesis, BUT Technology Transfer Center, Brno, Kralovo pole, Kolejní, 

University Campus BUT, Generel, Brno University of technology, industrial building, 

offices, laboratories, halls 
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Úvod: 

Tématem  projektu  je  návrh  novostavby  Centra  transferu  technologií  VUT  v 

městské části Brno - Královo Pole při ulici Kolejní v rámci kampusu VUT Pod Palackého 

vrchem. Stavba má za cíl vytvořit urbanistické, architektonické a programové začlenění 

stavebního díla do kompozice městské struktury a areálu VUT. Jedná se o pronajímatelný 

objekt, který tvoří tři části. Administrativa, laboratoře a výrobní haly. Centrum transferu 

technologií je obousměrný přenos know-how mezi vědecko-výzkumnými organizacemi a 

komerční sférou. Je tedy nutné dodržet možnost pronájmu pracovních prostor pod jedním 

zámkem z důvodů utajení informací. Důležitým prvkem je umožnit nájemci si pronajmout 

menší i větší celek s laboratořemi nebo bez. Z tohoto důvodu je objekt řazen tak, aby se dala 

velká hala rozdělit na čtyři menší haly, každá se svým zázemím. A to vše díky modulu 

6x6 m, který se v halových prostorách z ekonomických důvodů zvětšuje na 6x12 m. Budova 

nabízí možnost výzkumu a výroby technologických výrobků až k finální prezentaci a další 

komerční účely. Při návrhu je take důležité se zaměřit na psychickou pohodu pracovníků. Té 

je v návrhu docíleno pomocí dělení fasády a vnitřku, tedy pomocí lidského měřítka objemů. 

Dále jsou použity příjemné neagresivní barvy a materiály, které stimulují a povzbuzují 

náladu. Budova je třípodlažní a je řešena bezbariérově. Urbanisticky projekt navazuje na 

generel, podle kterého je vystaven celý technologický park a kampus VUT. Nově však 

přináší řád a racionalitu v tvorbě průmyslových budov. 

Technická zpráva je rozdělena na Průvodní a souhrnnou technickou zprávu, která se 

zabývá umístěním stavby, podmínkami, návrhem, zpracováním, architektonickým a 

urbanistickým řešením, konstrukčním a materiálovým řešením. Samostatné přílohy tvoří 

výkresová část projektové dokumentace. 
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Technická zpráva 

 
A. Průvodní zpráva 

A.1. Identifikační údaje 

A.1.1. Údaje o stavbě  

(název stavby, místo stavby, předmět dokumentace) 

A.1.2. Údaje o stavebníkovi  

A.1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace 

A.2. Seznam vstupních podkladů 

A.3. Údaje o území  

(rozsah řešeného území, dosavadní využití území, údaje o ochraně území podle 

jiných právních předpisů, údaje o odtokových poměrech, údaje o souladu s územně 

plánovací dokumentací, údaje o dodržení obecných požadavků na využití území, 

údaje o splnění požadavků dotčených orgánů, seznam vyjímek  a úlevových řešení, 

seznam souvisejících a podmiňujících investic, seznam pozemků a staveb 

dotčených umístěním stavby) 

A.4.  Údaje o stavbě  

(nová stavba nebo změna dokončené stavby, účel užívání,trvalá nebo dočasná 

stavba, údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů, údaje o dodržení 

technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, údaje o splnění požadavků dotčených 

orgánů, základní balance stavby, základní předpoklady výstavby, orientační 

náklady) 

A.5. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B. Souhrnná technická zpráva 

B.1. Popis území stavby 

(charakteristika stavebního pozemku, výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů, 
stávající ochranná a bezpečnostní pásma, poloha vzhledem k záplavovému území, 
poddolovanému území, vliv stavby na okolní stavby a pozemky, požadavky na asanace, 

demolice a kácení dřevin, požadavky na maximální zábory zemědělského půdního 

fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa, územně technické podmínky, 

věcné a časové vazby stavby)  

B.2. Celkový popis stavby 

B.2.1. Účel a užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení 

(urbanismus, architekonické řešení) 

B.2.3. Dispoziční a provozní řešení 

B.2.4. Bezbariérové užívání stavby  

B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby 

B.2.6. Základní technický popis staveb 

B.2.7. Technická a technologická zařízení 

B.2.8. Požárně bezpečnostní řešení 

(výpočet a posouzení odstupových vzdáleností a vymezení požárně 
nebezpečných prostorů, zajištění potřebného množství požární vody, 

případně jiného hasiva, předpokládané vybavení stavby vyhrazenými 

požárně bezpečnostními zařízeními včetně stanovení požadavků pro 
provedení stavby, zhodnocení přístupových komunikací a nástupních ploch 

pro požární techniku včetně možnosti provedení zásahu jednotek požární 

ochrany) 

B.2.9. Zásady hospodaření s energiemi 

B.2.10.  Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 

prostředí  

(zásady řešení parametrů stavby-větrání, vytápění, osvětlení, zásobování 

vodou, odpadů- a řešení vlivu stavby na okolí 

B.2.11. Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

(pronikání radonu z podloží, bludné proudy, seizmicita, hluk, 
protipovoďnová opatření apod.) 

B.3. Připojení na technickou infrastrukturu 

(napojovací místa technické infrastruktury a přeložky, připojovací rozměry, výkonové 
kapacity a délky) 

B.4. Dopravní řešní  

(popis dopravního řešení, napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 
doprava v klidu) 

B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

B.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

(vliv na ŽP, vliv na přírodu a krajinu, zachování ekologických funkcí a vazeb v 

krajině, vliv na soustavu chráněných území Natura 2000, návrh zohlednění podmínek 

ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA, navrhovaná ochranná a 

bezpečnostní pásma) 

B.7. Ochrana obyvatelstva 

B.8. Zásady organizace výstavby 

(napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, ochrana okolí 
staveniště a požadavky související asanace, demolice, kácení dřevin, maximální 

zábory staveniště, balance zemních prací) 



 Příloha 1:  Majetkoprávní vztahy na pozemku 

 Příloha 2:  Inženýrské sítě  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 



A.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

A.1.1. ÚDAJE O STAVBĚ 

 

a) název stavby 

Název stavby:    Centrum Transferu Technologií VUT 

 

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků) 

Vlastník stavby:  Vysoké učení technické v Brně 

Druh stavby:   Novostavba průmyslového objektu  

Místo stavby:   Brno-Královo Pole, Palackého vrch 

Okres:   Brno-město 

Kraj:   Jihomoravský 

Stavební úřad:   Brno- Střed 

Stupeň dokumentace: Bakalářský projekt – studie, realizační 

Parcelní čísla: 4806/2, 4807/2, 4846/1, 4852/1, 4852/25, 4852/26, 4852/27, 

4854/1, 4855, 4856/1, 4857/1, 4891/1, 4892/1 

 

c) předmět dokumentace 
Projektová dokumentace řeší novostavbu průmyslové budovy centra transferu technologií 

Vysokého učení technického v Brně na parcelách č. 4806/2, 4807/2, 4846/1, 4852/1, 

4852/25, 4852/26, 4852/27, 4854/1, 4855, 4856/1, 4857/1, 4891/1, 4892/1,v k.ú. Brno. 

Centrum transferu technologií se dá vysvětlit jako obousměrný přenos know-how mezi 

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

technologií, znalostí a výsledků vědecké práce. Budova obsahuje čtyři funkční části. Jsou to 

speciální technologie - universální výrobní haly, dále prostor administrativy, laboratoří a 

technické zázemí celého objektu. To vše je doplněno o řešení souvisejícího okolí objektu z 

hlediska zajištění zásobování a komunikací pro pěší a dostatečným množstvím zeleně na 

pozemku. Požadavky na provoz jsou zejména univerzálnost a flexibilita prostorové 

koncepce. Dále vytvoření kvalitního prostředí pro zaměstnance. 

Hlavní myšlenkou budovy je vytvoření funkčního modulárního systému se zachováním 

účelu stavby. Navržen je proto modulární systém 6x6 m, ze kterých je poskládán celý 

objekt. Vzniká tak prostorová struktura, která se dá rozšířit o další modul nebo jeho 

soustavu, což je u průmyslových hal nutné. Objekt je vizualně celistvý, ale posuvnou 

dilatační sparou je rozdělen na dvě části, kdy přední část objektu tvoří tři podlaží s funkcí 

administrativní s výhledem do údolí. Tato část je pomocí ubírání hmoty rozbita na menší 

celky, a tím je docíleno přiblížení se lidskému měřítku. Druhou částí jsou průmyslové haly 

v modulu 6x12 m. 

 

A.1.2. ÚDAJE O ŽADATELI 

 

Stavebník:  Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební 

Adresa:  Veveří 331/95, 602 00 Brno 

 

A.1.3. ÚDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE 

 

Vypracovala:    Inka Matoušková, A4A1, ZS 2015/16 

   Fakulta stavební, Ústav architektury 

   Veveří 331/95, 602 00 Brno 

Zkontrolovala:  Ing. Dagmar Donaťáková 



A.2. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

 

Vstupní podklady pro projekt: 

- V rámci předprojektové přípravy byl proveden vizuální průzkum pozemků a byla pořízena 

fotodokumentace 

- Pro vypracování projektové dokumentace byly použity normy ČSN a další typové a 

výrobní podklady 

- Snímek z katastru nemovitostí 

- Mapa stávajících inženýrských sítí (Příloha 2) 

- V zastavěném území se nedoporučuje při hloubení základů používat trhaviny. Hladina 

podzemní vody je ve velké hloubce a způsob zakládání neovlivní. 

- V prostoru staveniště byly provedeny tyto průzkumy a měření: 

- Dle geologického posudku (dokumentace C-13) předkvartérní podklad v zájmovém území 

tvoří horniny brněnského masívu, zastoupené jsou zde diabasy tř.R3, které jsou shora 

navětralé až zvětralé. Geodetické měření stávajícího stavu. V zaměření jsou zachyceny 

stávající komunikace, obrysy stávajících pozemních objektů atd. 

- Radonový průzkum v dané lokalitě byl stanoven s nízkým radonovým indexem na 

dotyčném pozemku. 

Obhlídka  staveniště  projektantem  měla  za  cíl  upřesnění  výškového  a  polohového 

osazení stavby. 

Dopravní dostupnost z centra je zajištěna tramvají na zastávku Technologický park, 

autobusem na zastávku Kolejní. V této oblasti se nachází i silnice II. třídy II/640 a rychlostní 

silnice E461. 

 

Obecné požadavky na výstavbu: 

Pokud jsou ve výkresové části projektové dokumentace, v její technické zprávě nebo ve 

výkazech výměr výjimečně uvedeny obchodní názvy, slouží tyto pouze k upřesnění 

specifikace technického a kvalitativního standardu. Může být použito i jiných, kvalitativně a 

technicky obdobných řešení, bude řešeno s investorem a projektantem. 

 

Pokud bude při provádění stavebních prací zjištěna výrazná konstrukční nebo statická 

porucha stavby, budou práce zastaveny a konstrukce bude odborně sanována dle pokynů 

statika – autorizované osoby (autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb)! Podobně 

se bude postupovat, pokud vyvstanou jakékoliv pochybnosti ohledně únosnosti nosných 

konstrukcí. 

Pokud nastane pochybnost nad řešeními v této projektové dokumentace (rozpor, chyba 

apod.), investor nebo dodavatel kontaktuje projektanta na výše uvedených tel. číslech nebo 

e-mailech. Tvorba detailů bude odsouhlasena se stavebním dozorem a projektantem, v 

rozsahu odpovídajícím stupni předložené projektové dokumentace. 

 

Autor projektové dokumentace si vyhrazuje právo změny, nebo úpravy projektu vyvolaných 

výsledky dodatečného průzkumu či zjištěních provedených při realizaci navržených 

stavebních úprav. Podobně platí, budou-li zjištěny skutečnosti, které nebyly známy při 

provádění přípravných a projekčních pracích. 

 

Dodavatel musí pro stavbu použít jen takové výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po 

dobu předpokládané existence stavby byla při běžné údržbě zaručená požadovaná 

mechanická pevnost, stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a 

životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku a úspora energie. Všechny 

použité materiály a výrobky musí mít atest, popřípadě prohlášení o shodě. Tyto dokumenty 



budou předány investorovi. Na stavbě bude bezpodmínečně veden stavební deník! 

Při provádění stavby musí být dodrženy technologické postupy a doporučení výrobců 

popřípadě dovozců materiálů a výrobků. Součástí dodávky stavby jsou veškeré požadavky 

uvedené v požární zprávě, např. hydranty, hasicí přístroje apod. Během realizace stavby je 

nutno účinně větrat vnitřní prostory stavby a neprodyšně je nezavírat, aby byl zajištěn trvalý 

odvod páry z vysychajících stavebních konstrukcí. 

 

Záměnu materiálů navrženou dodavatelem posoudí projektant po technické a technologické 

stránce, definitivní odsouhlasení provede technický dozor investora písemně nejlépe do 

stavebního deníku. Jakékoliv změny nebo úpravy technického řešení je nutné projednat s 

profesním projektantem, hlavním inženýrem, architektem projektu a technickým dozorem 

investora před započetím prací. 

 

Veškeré rozměry konstrukcí a schémat jsou uvedeny ve skladebných rozměrech. Z důvodu 

zajištění plynulosti výstavby a předcházení nežádoucích událostí projektant doporučuje 

konzultovat veškeré práce před jejich započetím i v průběhu výstavby se zástupcem majitele 

objektu. 

 

Při provádění nutno vycházet ze skutečných rozměrů a tvarů konstrukcí! Rozpor oproti 

projektové dokumentace bude na místě řešen, provedou se příslušná opatření zohledňující 

reálné podmínky na stavbě. 

 

Součástí projektu nejsou opatření zlepšující akustické vlastnosti jednotlivých místností. Tyto 

parametry budou zlepšeny v průběhu užívání vhodnými opatřeními (akusticky měkké 

materiály) na základě skutečné doby dozvuku a akustické pohody v místnosti. 

Součástí dodávky stavby budou zařízení a prvky uvedené v aktuálním požárně 

bezpečnostním řešení. Jedná se především o značky, hlásiče, hydrant, nouzová osvětlení 

apod. 

  

Předložená dokumentace pro výběr dodavatele nenahrazuje prováděcí dokumentaci! Proto 

budou přesné technologické postupy, materiály, mezivrstvy apod. zvoleny na základě 

konkrétního výrobku dodavatele. Budou dodržovány nejen všechny závazné technické 

normy, ale i platné ČSN. 

Dodavatel zajistí veškerou nutnou dílenskou a prováděcí dokumentaci potřebnou k 

provedení díla. Tyto dokumenty budou součástí dodávky konkrétního výrobku a budou 

započítány v ceně. 

 

A.3. ÚDAJE O ÚZEMÍ 

 

a) rozsah řešeného území 

Stavební pozemek se nachází v katasrtu obce Brno k.ú. Královo pole v části Pod Palackého 

vrchem, v zastavěném uzemí. 

GPS souřadnice středu pozemku: 

49° 13' 47.0653921" N, 16° 34' 17.5834751" E 

Pozemek má nepravidelný tvar.  

Celková výměra řešeného území = 30254 m2 

Pozemky VUT: 10314 m2.  

Pozemek sousedí se dvěma účelovými komunikacemi, ale z účelové komunikace č. 5615/20 

se nebylo možné napojit z důvodu velké svažitosti ze severní strany pozemku, proto se 

příjezd na pozemek vyřeší napojením na komunikaci č.4801/34 ve vlastnictví statutárního 



města Brna. 

Celý pojemek se svažuje severovýchodním směrem. 

 

b) dosavadní využití a zastavěnost území 

Pozemky jsou v územním plánu zapsány jako zeleň. Jsou využívány jako zahrádky 

soukromníků. Většinu z pozemku už odkoupilo VUT, ale částečně jsou ve společném 

vlastnictví soukromníků. Bude je třeba odkoupit. 

 

c) údaje o ochraně území podle jiných právních pedpisů 

Pozemek ani stavba se nenachází v památkové rezervaci, ani památkové zóně. 

Pozemek se nenachází v oblasti chráněného ložiskového území, ani v poddolovaném území. 

Stavba nezasahuje do chráněných území z hlediska ochrany ŽP – evropsky významných 

lokalit, ptačí oblasti, přírodní parky, ochranná pásma vodních zdrojů, rezervace UNESCO, 

chráněná území, chráněné oblasti, přirozené akumulace vod, soustavy NATURA 2000, 

přírodních parků, NP, CHKO 

 

d) údaje o odtokových poměrech 

Pozemek se nenachází v záplavovém území a je v dosti svažitém terénu, nejbližší vodní tok 

je Komínský potok. 

Splaškové vody budou odvedeny do městského kanalizačního řádu. Dešťové svody nového 

objektu budou napojeny na stávající síť městského dešťovéhop kanalizačního řádu BKOM a 

budou zabezpečeny retenční nádrží. Navrhovaná stavba nezhorší odtokové poměry. 

 

e) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování 

Stavba není umístěna v rozporu se záměry územního plánování, zejména s územně 

plánovací dokumentací a s územním opatřením o stavební uzávěře nebo s územním 

opatřením o asanaci území. Stavba není provedena na pozemku, kde to zvláštní právní 

předpis zakazuje nebo omezuje. Stavba není v rozporu s obecnými požadavky na výstavbu 

nebo s veřejným zájmem chráněným zvláštním právním předpisem. 

 

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

V této fázi projektu neřešeno. 

 

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

V této fázi projektu neřešeno. 

 

h) seznam výjimek a úlevových řešení 

V této fázi projektu neřešeno. 

 

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 

V této fázi projektu neřešeno. 

 

j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby 

    (podle katastru nemovitostí) 

Parcelní čísla: 4806/2, 4807/2, 4846/1, 4852/1, 4852/25, 4852/26, 4852/27, 4854/1, 4855, 

4856/1, 4857/1, 4891/1, 4892/1 

 

A.4. ÚDAJE O STAVBĚ 

 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 



Novostavba 

 

b) účel užívání stavby 

Jedná se o novostavbu objektu s administrativní a průmyslovou a výzkumnou funkcí. 

Účelem stavby je výstavba objektu Centra transferu technologií VUT Brno. Cílem je 

objektu je poskytnout flexibilní prostory, které je možné si pronajímat. Objekt je funkčně 

členěn na čtyři hlavní části- laboratoře, průmyslové haly, administrativu a technické 

zázemí. 

 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Trvalá stavba 

 

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 

Pozemek ani stavba se nenachází v památkové rezervaci, ani památkové zóně. 

Pozemek se nenachází v oblasti chráněného ložiskového území, ani v poddolovaném 

území. Stavba nezasahuje do chráněných území z hlediska ochrany ŽP – evropsky 

významných lokalit, ptačí oblasti, přírodní parky, ochranná pásma vodních zdrojů, 

rezervace UNESCO, chráněná území, chráněné oblasti, přirozené akumulace vod, soustavy 

NATURA 2000, přírodních parků, NP, CHKO 

 

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

Při zpracování a návrhu stavebního řešení a následné dokumentace byly dodrženy všechny 

požadavky vyhlášky č.502/2006 Sb. O obecných požadavcích na výstavbu. 

Celý objekt je řešen jako přístupný pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 

Vstup do objektu je řešen jako bezbariérový, splňuje požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb. 

O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. V 1.NP 

jsou navrženyvždy dvě kabiny WC pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 

Je navržen i požadovaný počet parkovacích míst a také výtahová kabina. 

 

f) údaje  o splnění požadavku dotčených orgánů a požadavků vyplývajících  z jiných 

právních předpisů 

V této fázi projektu neřešeno. 

 

h) navrhované kapacity stavby ( zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, 

počet funkčních jednotek a jejich velikostí, počet uživatelů/pracovníků apod.) 

Provozní schéma se skládá ze 4 modulů pro halu: 

1 modul = hala (14 zaměstnanců) + laboratoř (9 zaměstnanců) + kancelář (1 zaměstnanec), 

a jednoho modulu pro asministrativu a správu budovy (9 zaměstnanců). 

 

Základní kapacity: 

Celková plocha pozemku: 10 331 m2 

Zastavěná plocha:  1 794 m2 

Užitná plocha:  2 682 m2 

Obestavěný prostor:   17 280 m3 

Počet podlaží:  2-3 

Celková výška:  12 m 

Světlá výška místností: 1.NP: 3,0 m;    2.NP: 3,0 m; 1.PP: 3,6 m 

Konstrukční výška podlaží: 1.NP: 3,6 m;   2.NP: 3,6 m;  1.PP: 4,2 m 

1. NP - Celková plocha adminisrativních prostor: 140 m2 



(kancelář, hygienické zázemí, bezpečnost, správa a sklad budovy) 

2. NP-Celková plocha prostor zázemí technologie: 140 m2 

2. NP -Celková plocha technologií: 1140 m2  

(haly, sklady) 

3. NP -Celková plocha laboratoří: 230 m2 

(laboratoře, šatny, hygienické zázemí, váhovny) 

Celková plocha komunikací: 1032 m2 

 

Přibližné náklady:  (8500 Kč/m3) 129 600 tis. Kč 

Počet uživatelů:  105 zaměstnanců  

 

i)základní balance stavby ( potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 

vodou, celkové produkované množsví a druhy odpadů a emisí, třída energetické 

náročnosti budovy apod.) 

 

i.1)Potřeba vody 

V této fázi projektu neřešeno. 

 

i.2)Průměrná denní potřeba vody  

V této fázi projektu neřešeno. 

 

i.3)Energetická balance 

Energetický štítek budovy (dokumentace C-14) 

 

i.4)Potřeba tepla na vytápění a ohřev TV 

V této fázi projektu neřešeno. 

 

i.5)Potřeba elektrické energie 

V této fázi projektu neřešeno. 

 

j) Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy) 

Stavba nebude členěna na etapy. 

Časová realizace se předpokládá od 02/2016 do 2/2018 

 

k) Orientační náklady stavby 

Náklady na stavbu jsou odhadovány orientačně na 129,6 mil Kč. 

 

A.5. ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ 

 ZAŘÍZENÍ 

 

Projekt je členěn na jednotlivé provozní soubory: 

Administrativní prostory – kanceláře 

Prostory laboratoří 

Halové výrobní prostory + sklady 

Prostory zázemí budovy 

  



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 



B.1. POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

 

a) charakteristika stavebního pozemku 
Pozemek se nachází v městské části Královo Pole v areálu kampusu VUT, v blízkosti 

technologického parku, u ulice Kolejní na parcelách č. 4806/2, 4807/2, 4846/1, 4852/1, 

4852/25, 4852/26, 4852/27, 4854/1, 4855, 4856/1, 4857/1, 4891/1, 4892/1 v blízkosti 

zastávky MHD Kolejní. Pozemek se nachází v území na který je zpracován územní 

generel od architektonické kanceláře Pecha a Fixel. 

Jedná se o poměrně dynamickou a rozrůstající se část Brna převážně s administrativními, 

průmyslovými a technologickými objekty. Dopravní dostupnost z centra je zajištěna 

tramvají, trolejí i autobusem. V této oblasti se nachází i silnice II. třídy II/640 a rychlostní 

silnice E461. 

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

jsou částečně vlsatněny univerzitou, ale zbytek je nutno odkoupit od vlastníků zahrádek, 

které se zde nacházejí. Pozemek se nachází ve svažitém terénu nedaleko kolejí, 

Technologického parku a budov CEITEC a ADMAS. Jedná se o východní až severo-

východní svah s výhledem na údolí Králova Pole. Terén objektu je dle potřeby změněn s 

návazností na okolní dopravní komunikace a pěší stezky, které jsou zachovány. Polohové 

umístění stavby na pozemku je zřejmé ze situačního výkresu. 

 

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

Byl proveden pouze průzkum “in situ” a pořízena fotodokumentace 

Z geologického posudku vyplývá (viz. dokumentace C-14): 

Ve vybraném území se nedoporučuje při hloubení základů používat trhaviny. Hladina 

podzemní vody je ve velké hloubce a způsob zakládání neovlivní. Staveniště je hodnoceno 

se složitými základovými poměry, neboť základovou půdu tvoří skalní hornina. 

Projektované objekty jsou náročné. Při návrhu základů v návrhových stavech ve složitých 

základových podmínkách se postupuje podle 3. geotechnické kategorie, tj. počítají se mezní 

stavy únosnosti a použitelnosti. Avšak vzhledem k základové půdě, kterou tvoří skalní 

hornina, která je dostatečně únosná a prakticky nestlačitelná, lze při návrhu základů použít 

tabulkovou výpočtovou únosnost Rdt = 500 kPa. 

 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Pozemek ani stavba se nenachází v ochranných a bezpečnostních pásmech. 

Dotčený objekt nezasahuje do ochranných pásem jednotlivých sítí. 

Stavba nezasahuje do chráněných území z hlediska ochrany ŽP – evropsky významných 

lokalit, ptačí oblasti, přírodní parky, ochranná pásma vodních zdrojů, rezervace UNESCO, 

chráněná území, chráněné oblasti, přirozené akumulace vod, soustavy NATURA 2000, 

přírodních parků, NP, CHKO. 

 

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Pozemek se nenachází v záplavovém území, určeného pro rozliv povodňové vody a je v 

dosti svažitém terénu, nejbližší vodní tok je Komínský potok. 

 

 

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolím vliv stavby na odtokové 

území 

Vzhledem k umístění stavby na pozemku a rozsahu prováděných prací bude vliv na okolní 

pozemky dosti značný, hlavně z hlediska stavebních prací a zakládání stavby v tak náročném 

terénu. Bude se tu jednaž o zátěž hlukem, prachem a hlavně o zátěž okolních komunikací při 



odvozu a dovozu nových materiálů z pozemku. Navrhovaná stavba nezhorší odtokové 

podmínky. Veškeré dešťové vody jsou nyní likvidovány vsakem na pozemku.  

Dešťové svody nového objektu budou napojeny na stávající síť městského děšťového 

kanalizačního řádu a budou zabezpečeny retenční nádrží. Navrhovaná stavba nezhorší 

odtokové poměry. 

 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Asanovány budou stávající objekty ze zbytku zahrádkářské kolonie, pozemek bude vyčištěn, 

budou odstraněny základy těchto objektů a vegetace, která bude překážez při realizaci. 

Ostatní vegetace zůstane zachována. Na části pozemku se nachází navážka suti z předchozí 

stavební činnosti, ta bude také přemístěna na předem určené míto. 

 

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé) 

Pozemky nejsou zahrnuty do zemědělského půdního fondu. 

Pozemky nejsou zahrnuty k pozemkům určeným k plnění funkce lesa. 

 

h) územně technické podmínky  

Napojení na dopravní infrastrukturu bude provedeno na komunikaci č.4801/34 ve vlastnictví 

statutárního města Brna. Přibude obslužná komunikace k zásobování technického zázemí a 

skladů. Z jižní strany pozemku v úrovni 2.NP je navrženo 9 bezbariérových parkovacích 

stání pro přístup do hal. Pozemek bude též doplněn o pěší komunikace přístupné k 

jednotlivým vstupům do administrativních částí hal. 

Areál bude napojen na technickou infrastrukturu (viz. Příloha 2 a dokumentace B-01) 

Splaškové vody budou odvedeny do městského kanalizačního řádu.  

Dešťové svody budou svedeny do městské kanalizace přes retenční nádrž. 

Trafostanice umístěná mimo hlvní objekt bude napojena na stávající rozvod podzemního 

vedení VN, které je veden podél účelové komunikace č. 5615/8. 

Napojení na veřejný vodovod je provedeno na stávající vodovodní řád DN 200, který je 

veden vedle účelové kanalizace. Přípojka začne od vodoměrné šachty na jihovýchodní části 

pozemku vodoměrnou šachtou na pozemku stavby končící na jihovýchodní straně pozemku.  

Napojení na stávající plynovod bude muset být řešen přeložkou stávajících sítí v komunikaci 

č. 5615/8 přidáním sítě až v celé délce komunikace č. 4801/34. Přípojka plynovodu pak 

povede ze sloupku HUP. 

 

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

V rámci stavby nejsou žádné podmiňující investice. 

 

B.2. CELKOVÝ POPIS STAVBY 

 

B.2.1. ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY, ZÁKLADNÍ KAPACITY FUNKČNÍCH   

           JEDNOTEK, POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

 

Jedná se o novostavbu objektu s administrativní a průmyslovou a výzkumnou funkcí. 

Účelem stavby je výstavba objektu Centra transferu technologií VUT Brno. Cílem řešení 

objektu je poskytnout flexibilní prostory, které je možné pronajímat. Objekt je funkčně 

členěn na čtyři hlavní části- laboratoře, průmyslové haly, administrativu a technické zázemí. 

 

Provozní schéma se skládá z 4 modulů pro halu: 

1 modul = hala (14 zaměstnanců) + laboratoř (9 zaměstnanců) + kancelář (1 zaměstnanec), 



a jednoho modulu pro asministrativu a správu budovy (9 zaměstnanců). 

Základní kapacity: 

Celková plocha pozemku: 10 331 m2 

Zastavěná plocha:   1 794 m2 

Užitná plocha:   2 682 m2 

Obestavěný prostor:   17 280 m3 

Počet podlaží:  2-3 

Celková výška:  12 m 

Světlá výška  místností: 1.NP: 3,0 m;    2.NP: 3,0 m; 1.PP: 3,6 m 

Konstrukční výška podlaží: 1.NP: 3,6 m;   2.NP: 3,6 m;  1.PP: 4,2 m 

1.NP-Celková plocha adminisrativních prostor: 140 m2 

(kancelář, hygienické zázemí, bezpečnost, správa a sklad budovy) 

2.NP-Celková plocha prostor zázemí technologie: 140 m2 

2.NP -Celková plocha technologií: 1140 m2  

(haly, sklady) 

3.NP -Celková plocha laboratoří: 230 m2 

(laboratoře, šatny, hygienické zázemí, váhovny) 

Celková plocha komunikací: 1032 m2 

Přibližné náklady: (8500 Kč/m3) 129 600 tis. Kč 

Počet uživatelů: 105 zaměstnanců 

 

B2.1. Celkové urbanistické a architektonické řešení 

 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 

 

Navrhovaný objekt je situován na severním okraji technologického parku v těsné blízkosti 

kolejí Pod Palackého vrchem v městské části Brno- Královo Pole při ulici Kolejní. Stavba 

navazuje na předchozí generel areálu, který byl vytvořený architekty Fixelem a Pechem. To 

znamená, že se hlavně snaží zachovat osovost generelu se zájmem docílit nenarušení 

původního konceptu technologického parku. Vymezený terén stavby je velmi rozmanitý a 

svažitý zejména se nejvíce svažuje severovýchodním směrem s převýšením 12m, jeho 

charakter tím pádem umožňuje krásný výhled. V návrhu tohoto faktu bylo maximálně 

využito. Administrativní část má tedy krásný výhled do údolí Králova Pole. Stavba se 

napojuje na již dostavěnou komunikaci směrem od sportovního Areálu VUT. Ze severní 

strany má terén příliš velké převýšení a proto napojení z této strany z ekonomického 

hlediska nepřicházelo v úvahu. 

 

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

Řešení objektu vychází z modulárního konceptu studie, pozemek je rozrastrován v modulu 

6x6 m. Celkový objem stavby je řešnen v návaznosti na okolní stavby tak, aby zapadal, ale 

zároveň se snaží o estetický vstup. Základem byl tedy modulový kvádr, který je propsán do 

konstrukce. Tento kvádr je v administrativní části po bocích otevřen tak, aby umožnil 

situování požárně bezpečnostního schodiště, ale zároveň je krytý konstrukcí, aby dotvářel 

dojem jednotnosti. Tato hmota je dale ubírána v prostoru závětří a komunikačních pavlačí. 

Celkový dojem dotváří rastr oken a průhledů v základní šířce 30 cm. Tento modul se násobí 

a propisuje i do technologické části a take se objevuje v detailu centrálních schodiště. Jako 

material byl použit železobeton, který je ze strany fasády obložen vláknocementovými 

deskami v krémových barvách, které zapadají do okolní zástavby. Barevnost celého objektu 

je decentní a v interiéru je podtržena černými žulovými deskami, které kontrastují se 

světlou barvou javorového obkladu. 



 

B.2.3. CELKOVÉ DISPOZIČNÍ A PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, TECHNOLOGIE VÝROBY 
 

Návrh zachovává a využívá stávající komunikace. Příjezd k hlavního vstupu do objektu je 

po ulici Kolejní a na ni navazující zatím bezejmennou ulici. Hned po příjezdu do objektu se 

silnice větví na příjezd k halám a příjezd k hlavnímu vstupu. Před hlavním vstupem do 

objektu je umístěno parkoviště pro 18 aut, z toho jedno stání je pro handicapované a tři pro 

údržbu objektu. Zásobování dílny a skladu spávy objektu je z jižní strany a přístup k 

technickému zázemí je řešeno ze strany severní zajištěno stejnou komunikací. U hlavního 

vchodu je umístěno závětří, které je chráněno fasádními prvky sloupů. Průchodem 

zádveřím se dostaneme do prostoru vstupní haly, ze které je možnost vstupu do kanceláře 

administrativy, kanceláře bezpečnostní služby a hygienického zázemí pro muže, ženy i 

handicapované.V hale je dále umístěna hlavní komunikační část se schodištěm a výtahem 

do druhého nadzemního podlaží, kde je umístěn průchod přes lávku (pod tou je zádveří 

haly) vedoucí do čtyř samostatně uzamykatelných jednotek (dvě jsou přístupné ze uvnitř a 

dvě z venkovních galerií). Každá jednotka obsahuje v návaznosti kancelář vedoucího se 

zázemím, oddělené šatny pro muže a ženy se zázemím a vstup do hlavního prostoru 

technologické haly. Pokud pokračujeme po schodišti dále, dostáváme se do třetího a 

posledního podlaží, na kterém jsou situovány čtyři oddělené laboratoře s hygienickou 

buňkou a váhovnou. Také je zde vstup na nekrytou i krytou terasu. V budově jsou po 

stranách navržena dvě požární schodiště, ke kterým je volný přístup ze všech podlaží. 

Technologická hala je výškově umístěna ve druhém nadzemním podlaží, ale díky svažitosti 

terénu leží na zemině. Toto řešení je použito z důvodů ekonomického hlediska. 2. NP 

objektu je na vrženo na provozním principu 4 samostatných modulů, které lze vzájemně 

propojovat a oddělovat. Zajišťují jistou variabilitu prostorů, která je mnohdy v 

technologiích nutná. Každý modul v 2.NP se skládá z výrobní haly na kterou navazuje malé 

administrativní a hygienické zázemí v Druhé části budovy. V zadní části výrobní haly je 

situován variabilní sklad, točna pro nákladní automobily a příjezd zásobování. Příjezd a 

točna pro nákladní automobily z venku je přístupná taktéž z bezejmené ulice. Hala je 

osvětlována jak okny, tak světlíky a její střecha je v úrovni střechy třetího podlaží, hala je 

tedy otevřená přes druhé a třetí podlaží. Objekt splňuje závazné pokyny zadané regulačním 

plánem. 

 

B.2.4. BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVEB 

 

Celý objekt je řešen jako přístupný pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 

Vstup do objektu je řešen jako bezbariérový, splňuje požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb. 

O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. V 1.NP 

jsou navrženyvždy dvě kabiny WC pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 

Je navržen i požadovaný počet parkovacích míst a i požadovaný počet bezbariérových 

výtahových kabin. 

 

Podrobné požadavky technického a materiálového řešení bezbariérových úprav dle 

vyhl. 398/2009 Sb.: 

 

Obecně: 

- Výškové rozdíly ploch nesmí být vyšší než 20 mm 

- Dlažba v koupelně 108, 204, 208, 210, 306 a WC 104, 106 musí mít součinitel 

smykového tření min. 0,5 

- Schodišťová ramena musí mít po obou stranách madla ve výši 1100 mm s přesahem 



150 mm před první a posledním stupněm, vzdálenost madla od zdi musí být 60 mm. Tvar 

madla musí umožnit pevné sevření 

- Stání pro vozidlo vozíčkáře bude široké min. 3,5 m 

- Prosklené dveře musí být ve výšce 800-1000 mm a zároveň 1400-1600 mm kontrastně 

označeny proti pozadí – např. z čtvercových značek o rozměru 50 mm ve  vzdálenosti od 

sebe max. 150 mm 

- V každé obytné nebo pobytové místnosti musí mít nejméně jedno okno pákové  ovládání 

nejvýše 1,1 m nad podlahou 

- Umístění všech prvků ovládaných v kancelářích rukou (kliky, zásuvky apod.) musí být ve 

výšce 600 až 1200 mm a nejméně 500 mm od pevné překážky, zámek dveří  max. 1000 

mm od podlahy, klika 1100 mm. 

 

Vstupy do budovy, dveře: 

- Vstupní dveře je navrženo o požadované šířce 1800 mm s křídly šířky 0,9 m 

- Hlavní křídlo má ve výši 850 mm vodorovné madlo na straně opačné, než jsou závěsy 

- Prosklení je bezpečnostní lepené, chráněné proti poškození vozíkem 

- Zámek je max, 1,0 m od podlahy, klika nejvýše 1,1 m 

 

WC a koupelny: 

- Stěny musí umožnit kotvení madel pro nosnost 150 kg 

- Po osazení předmětů bude zachován prostor o průměru 1,5 m 

- V kabině je záchodová mísa, umyvadlo, háček na oděv a odpadkový koš 

- Dveře se musí otevírat ven, opatřit madlem ve výšce 850 mm 

- Mísa v osové vzdálenosti 450 mm od boční stěny 

- Mezi čelem mísy a zadní stěnou kabiny musí být min. 700 mm 

- Horní hrana být ve výšce 460 mm nad podlahou 

- Splachování umístit do výšky max. 1,2 m 

- Z dosahu mísy (nebo sedátka ve sprše) ve výšce 0,6 – 1,2 m a dále max. 150 mm nad 

podlahou musí být ovladač signalizačního systému nouzového volání 

- Umyvadlo se stojánkovou baterií s pákovým ovládáním, horní hrana umyvadla ve výšce 

800 mm 

- Po obou stranách záchodové mísy musí být madla ve vzájemné vzdálenosti 0,6 m a 0,8 m 

nad podlahou, na straně přístupu je sklopné s přesahem 100 před mísu. Na opačné straně 

mísy pevné madlo s přesahem 200 mm před mísu. 

- Vedle umyvadla musí být jedno svislé madlo délky 500 mm 

 

Výtah: 

- Volná plocha před výtahem musí být 1,5 x 1,5 m 

- Klec výtahu má rozměry 1,1 x 1,4 m, šířka vstupu je 0,9 m. 

- Sklopné sedátko ve výtahu musí být v dosahu ovládání 

- Nosnost výtahu bude min. 630 kg 

- Bude vybaveno ovládacím panelem pro osoby se zrakovým postižením 

 

B.2.5. BEZPEČNOST UŽÍVÁNÍ STAVEB 

  

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

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

tedy pro výzkum, výrobu a zkušební provoz, administrativu a laboratorní výzkum. 

 

 



 

B.2.6. ZÁKLADNÍ TECHNICKÝ POPIS STAVEB 
Stavebně technické řešení stavby: 

Objekt je řešen kombinací monolitického železobetonového skeletu v modulu 6x6 m 

v administrativní části a železobetonového montovaného systému v části výrobní haly v 

modulu 6x12 m. 

 

Přípravné práce: 

Z pozemku je třeba odstranit stávající objekty chatového typu. Částečně musí být 

odstraněna i stávající zeleň. Materiál z demolic bude odklizen na specializovanou skládku.  

 

Zemní práce: 

V době zpracování projektové dokumentace byl k dispozici pouze předběžný orientační 

geologický průzkum. Průzkum nevycházel z kopaných či vrtaných sond provedených přímo 

na pozemku. Zemní práce budou situovány do bezesrážkového období. Základovou spáru je 

nutno chránit před provlhčením. 

Geologický posudek zahrnuje zeminu dle ČSN 733050 Zemní práce do třídy těžitelnosti 

č.6. 

Podzemní voda je dle geologického průzkumu na staveništi v hloubkách, při nichž 

neovlivní zakládání. 

Je třeba věnovat zvýšenou pozornost zásypu konstrukce ve stavební jámě. Veškeré zásypy 

budou provedeny ze zhutnitelného materiálu a budou zhutněny na 0,2 MPa po vrstvách 

max. tloušťky 100 mm. 

Výkopové práce budou provedeny strojně. Před započetím výkopových prací bude sejmuta 

vrchní část humusové vrstvy, která bude uložena na deponii na pozemku stavby pro 

pozdější použití při terénních úpravách. Tloušťka sejmuté vrstvy je cca 200 mm. V místě 

oddělení výrobních hal a administrativní části budovy (dilatační spára) se provede opěrná 

stěna z železobetonu. Následně bude proveden výkop stavební jámy. Ostatní stěny stavební 

jámy, kromě opěrné zdi, budou svahovány. Po vnější straně stavební jámy bude položena 

drenáž, kterou se odvede voda do severovýchodní části, kde dno stavební jámy bude 

přecházet nad úroveň stávajícího terénu. Drenáž bude obsypána štěrkopískem fr.4-32. 

Nejnižší úroveň základové spáry pod základem je stanovená kótou -1,000 m od srovnávací 

roviny ± 0,000 = 293,000 B.p.v., tj. úrovně čisté podlahy 1.NP. 

 

Založení objektu: 

Základové poměry na pozemku jsou určeny geologickým posudkem jako jednoduché ve 

smyslu ČSN 73 1001. Dle geologického posudku je podzemní voda na staveništi 

v hloubkách, při nichž neovlivní zakládání. 

Objekt bude založen základovými pasy a patkami z betonu C 25/30 a oceli B 500(R). 

Podkladní beton není navržen, protože zemina je dle geologického posudku natolik pevná, 

aby nevytvářela prohlubně a sloužila jako pevný podklad pro uložení výztuže. Po vnějších 

stranách objektu hal bude provedena železobetonová opěrná stěna z vodotěsného málo 

nasákavého betonu, který je potřeba vibračně hutnit. Před betonáží základových konstrukcí 

při spodním líci základové spáry je nutné provést jímací vedení bleskosvodu. Základové 

patky jsou o rozměrech 2000x2000 mm. Šířka základových pasů jsou 700 mm. Z hlediska 

propustné zeminy je nutno stavbu odvodnit pomocí drenáží DN 150 okolo celého objektu 

ve spádu 1-3 % 

 

Zemní vlhkost: 



Izolace proti zemní vlhkosti bude zajištěna použitím asfaltového pásu s hliníkovou vložkou 

ve vodorovné části a dále svislé konstrukce budou provedeny vodotěsným, málo 

nasákavým betonem. Tyto části zajišťují protiradonovou ochranu. 

 

Svislé konstrukce: 

 

a.   nosné konstrukce: 

Nosná konstrukce administrativní části objektu je navržena jako monolitický obousměrný 

skelet, který tvoří železobetonové sloupy o průřezu 300 x 300 mm a průvlaky o průřezu 

300 x 200 mm taktéž železobetonové. Dále je nosná konstrukce doplněna o žb jádro v části 

schodiště tl.  300 a 200 mm a železobetonovou nosnou stěnu tl. 300 mm, která odděluje 

výrobní haly od administrativy z důvodu působení terénu a slouží jako dilatace. Dilatace je 

zajištěna dilatační spárou a zdvojením stěny i základů. Stropy v této části objektu jsou 

řešeny jako železobetonové desky tl. 200 mm. 

Nosná konstrukce halové části objektu je navržena jako montovaný prefabrikovaný systém 

železobetonových sloupů o průřezu 400 x 400 mm a předpjatých prefabrikovaných 

železobetonových vazníků o průřezu 400 x 800 mm a délce 12 m. V části dilatace je 

použita nosná stěna tvořena ztraceným bedněním BEST o tloušťce 300 mm. 

 

b. obvodový plášť: 

Celá budova je řešena jako prostorová struktura, kterou tvoří železobetonový skelet. 

Výplňové plochy jsou řešeny následovně. V části administrativy a laboratoří je konstrukce 

skeletu vyplněna porobetonovými tvárnicemi Ytong P4-500, tl. 300 mm, které mají tepelný 

odpor R= 2,31 m2W/K (deklarováno výrobcem – bez omítek) a P2-500, tl. 150 mm, které 

mají tepelný odpor R= 1,1 m2W/K (deklarováno výrobcem – bez omítek). Vyzděny jsou na 

zdící maltu Ytong, s pevností v tlaku 5 MPa. Výplň skeletu v částí výrobních hal tvoří 

ztracené bedněníé BEST o tloušťce 400 mm. 

 

c. příčky a vnitřní stěny: 

Hlavní příčky uvnitř objektu jsou navrženy jako porobetonové tvárnice Ytong P2-500 tl. 

150 a 100 mm vyzděny na zdící maltu Ytong, s pevností v tlaku 5 MPa. V místnostech 

hygieny je využito vestavných sanitárních příček CAFFI typ SCHP HPL 28 z hliníku s 

výplní v bílé barvě. Skleněné interiérové příčky dělící vstupní halu a chodbu s můstkem 

jsou FUTURA VEKRA s hliníkovým rámem. 

 

Vodorovné konstrukce: 

Stropy v administrativní části jsou železobetonové monolitické desky tl. 200 mm. Položené 

na železobetonových průvlacích v obousměrech. Průřez samotného průvlaku je 200 x 300 

mm. 

Stropy v hale tvoří prefabrikované vazníky na kterých leží po třech metrech prefabrikované 

předpjaté vaznice o průřezu 400 x 300 mm a délce 5500 a 5900 mm. 

 

Střecha: 

V administrativní části objektu je střecha navržena jako jednoplášťová plochá. Typy střech 

jsou odděleny podle funkce a umístění. Všechny skladby střech leží na nosné střešní 

konstrukci tvořené železobetonovými průvlaky a deskami. Střecha nad 2NP slouží  jako 

terasa pro zaměstnance, přístup na ní je z hlavní haly u schodiště. Střecha je rozdělena na 2 

části - pochozí krytou a nekrytou. Spádová vrstva střechy je tvořena tepelnou izolací 

Rockwool - spádové desky Rockfall. Další vrstvou je tepelná izolace - XPS ISOVER 



polystyren a hydroizolace z asfaltového pásu. Vyrovnávací a konečnou vrstvu tvoří 

betonové dlaždice Presbeton 400x400x40 mm uložené na plastových terčích příslušné 

velikosti. Další část střechy, nad 3NP - nad laboratořemi, je tvořena stejnou skladbou, 

ovšem bez vyrovnávací vrstvy dlaždic. Odvodnění je zajištěno vyspádováním střechy, to 

navazuje na vpusti o průměru 100 mm - viz. výkresová dokumentace. 

Střecha nad 3NP v oblasti nevytápěného prostoru se skládá z podkladního nosného betonu 

ve spádu, separační folie a asfaltového pásu. Odvodnění je řešeno pomocí okapového žlabu 

se svodem na zem, navazuje tedy na systém odvodnění této části střechy - vpusti o průměru 

100 mm. 

Poslední a největší plochou střechy je ta nad výrobními halami. Střecha je navržena jako 

nepochozí. Na prefabrikovaných vaznicích je ukotven trapézový plech LINDAB LTP85. 

Další souvrství je obdobné jako u ploché střechy nad administrativou. Vyspádování je 

řešeno pomocí spádovacích izolačních desek Rockfall. Odvodnění je zajištěno 

vyspádováním střechy, to navazuje na vpusti o průměru 100 mm. Tato část z důvodu 

rozsahu budovy v této části dokumentace částečně neřešena. 

 

Schodiště: 

 

Centrální schodiště se nachází v hlavním komunikačním modulu spolu s výtahem. 

Komunikační modul prochází přes všechna podlaží. Schodiště je navrženo jako 

železobetonové monolitické, uložené ve ztužujícím železobetonovém jádru. Schodiště je 

navrženo jako tříramenné s dvěmi mezipodestami. Šířka schodiště i podest je 1650 mm. 

Zábradlí je řešeno jako vystupující dřevěné - viz. dokumentace části D - architektonický 

detail. 

Ostatní schodiště (požární) vně objektu jsou navrženy na stejnou konstrukční výšku 

3600 mm. Schodiště jsou zhotovena jako betonová, aby doplňovala betonovou dlažbu ve 

veřejných prostorách. 

 

Úprava vnějších povrchů: 

Obvodový plášť tvoří provětrávaná fasáda, která se skládá z tvárnice Ytong P2-500 tl. 150 

mm, tepelné izolace Puren MV - K tl. 140 mm, difůzní folie, vzduchové mezery s nosným 

hliníkovým systémem tl. 56 mm a vláknocementových desek EQUITONE  natura tl. 

8mm. Plochy otvorů jsou opatřeny pevnými a otevíravými hliníkovými okenními rámy 

HUECK LAMBDA 65 M s izolačními dvojskly. Fasáda - viz. dokumentace části C – 

detaily A, B, C a D. 

 

Úprava vnitřních povrchů: 
 

Při povrchové úpravě vnitřních prostor budou povrchy opatřeny bílou vápenocementovou 

omítkou Baumit MPI 25 - Vápenocementová strojní omítka se zatíraným povrchem. Jako 

podklad bude použit Baumit UniPrimer - Univerzální základní nátěr použitelný v interiéru s 

Baumit armovací síťí pro omítky a armovací vrstvou Baumit ProContact - Paropropustná 

lepicí hmota na bázi cementu. 

V místnostech hygienických zázemí bude v nutném rozsahu provedena cementová stěrka 

PanDomo. Ve většině místností, kromě skladů a technických prostor je zhotoven podhled z 

minerálních desek - OWA premium Cosmos 68/N, 600x600mm, pomocí podhledového 

systému OWAconstruct S3 - demontovatelný, viz. technická dokumentace. 

 

Tepelně izolační opatření: 
 



Svislé nosné obvodové konstrukce jsou zatepleny vrstvou tepelné izolace Rockwool 150 

mm. Střešní plášť je opatřen tepelnou izolací Puren MV - K tl. 140 mm, XPS polystyrenem 

a spádovými izolačními deskami Rockfall (viz. výkresová dokumentace střech) 

 

Podhledy: 

Podhledy jsou tvořeny podhled z minerálních desek - OWA premium Cosmos 68/N, 

600x600mm, pomocí podhledového systému OWAconstruct S3- demontovatelný. 

 

Podlahy: 

V celém objektu je podlaha navržena převážně jako keramická dlažba Rako Andalusia - 

dlaždice slinutá černá 30 x 30 x 0,8 cm. V prostorách výrobní haly a laboratoří je navržena 

samonivelační polymercementová stěrka 30 CEMIX tl. 5 mm s podkladním drátkobetonem 

o tloušťce 100 mm. 

V částech hygieny je navržena epoxidová tenkovrstvá stěrka PanDomo K3 a nivelační 

hmota K1, odstín 10/3.1. Provedena na hydroizolačná nátěr a vrstvě betonové mazaniny tl. 

50 mm, pod kterou se nachází kročejova izolace a nosná konstrukce.  Podrobnosti viz 

výkresová dokumentace. 

 

Obklady stěn: 

Místo klasických obkladů je v hygienických místnostech provedena cementová stěrka 

PanDomo W1, odstín 10/3.2. 

Výplně otvorů: 

a. dveře 

Hlavní vchodové dveře a dveře na všechny terasy jsou součástí prosklené výplně otvoru v 

hliníkovém rámu značky HUECK LAMBDA 65M. Vnitřní dveře jsou plné, vsazeny do 

obložkové zárubně z hliníkových profilů. viz. výpis prvků. 

 

b. okna 
Okna v objektu jsou v hliníkových rámech s izolačním dvojsklem. HUECK LAMBDA 

65M. 

 

Klempířské práce: 

Venkovní oplechování atiky, a střešních žlabů je provedeno jako titanzinkový plech tl. 0,7 

mm, v přírodním odstínu. Jedná se o podokapní žlaby, dešťové svody, oplechování 

parapetů oken a u pavlačových dveří, lemování pavlačí a střechy u svislé konstrukce a 

oplechování atik. 

 

Truhlářské práce: 

Dřevěné jsou stupnice tl. 30 mm, podstupnice tl. 30 mm schodiště. Zábradlí schodiště je 

dřevěné – viz. dokumentace složky D. 

 

Kamenické práce: 

Kamenné jsou stupnice tl. 30 mm, podstupnice tl. 30 mm schodiště z pískované černé žuly 

např. CEZULA. Obklad schodiště je kamenné – viz. dokumentace složky D. 

 

Vnitřní schodišťová zábradlí a madla: 

Zábradlí na hlavním schodišti ve výšce 1,0 m je součástí dřevěného obkladu 

železobetonového jádra. Tento obklad vystupuje z roviny a vytváří podklad pro dřevěné 

madlo. Madlo na vnější části schodiště je řešeno jako skleněné. Je tvořeno dvoumi skly o tl. 



8 mm, mezi které je vložena bezpečnostní folie. Viz. dokumentace části D. 

Venkovní zábradlí na pochozí střeše je tvořeno nerezovým madlem, které je kotveno z hora 

do konstrukce schodiště. 

 

Úprava okolního terénu, oplocení: 

Veřejný prostor před budovou je vydlážděn betonovou dlažbou 400x400x40 mm. Povrch 

zásobovacích ploch je zámková dlažba. Ostatní plochy budou upraveny jako  travnaté 

plochy. 

Pozemek bude oplocen. Ze strany hlavního příjezdu (východ, sever a jih) k objektu bude 

plot ocelový např. SAKA z ocelových sloupků a pozinkovaného pletiva, ze západní strany 

je již pozemek oplocen společným plotem se sousedními parcelami. Tvar a rozsah plotů je 

patrný z výkresové části - viz. výkres situace. 

 

B.2.7. TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 

 

a) vytápění 

V 2.NP v halových prostorech bude řešeno pomocí teplovzdušného vytápění. 

V administrativní části bude vytápění řešeno pomocí deskových radiátorů a konvektorů.  

Další rozpracování není předmětem řešení. 

 

b) vzduchotechnika a chlazení 

Bude zajištěno nucené větrání hal a hygienických zázemí. Instalace budou vedeny v 

podhledech. Vzduchotechnické a klimatizační jednotky budou umístěné na střeše a v 

technickém zázemí v 1. NP. 

Další rozpracování není předmětem řešení. 

 

c) měření a regulace 

Není předmětem řešení. 

 

d) zdravotně technické instalace 

Vodovod 

Vodoměrná šachta se nachází na jihovýchodní straně před objektem. Rozvod vody bde řešen 

z technické místnosti v 1.NP.  

Splašková kanalizace 

Odvody splaškové kanalizace od zařizovacích předmětů se zápachovými uzávěrkami. 

Dešťová kanalizace 

Odvody je řešeny střešními vpustěmi DN 100, DN 150. Odvod ze zpevněných ploch kolem 

objektu je zajištěn spádování upravených ploch okolí objektu a vsakováním do 

odvodňovacích žlabů podél obslužných komunikací. 

Další rozpracování není předmětem řešení. 

 

e) elektronické komunikace 

Objekt má vlastní trafostanici napojenou na stávající podzemní vedení VN. 

 

f) výčet technických a technologických zařízení 

Není předmětem řešení. 

 

B.2.8. POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 

 



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

-zachování nosnosti a stability konstrukce pro nosmově požadovanou dobu 

-omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě 

-omezení šíření požáru na sousední stavbu 

-umožnění evakuace osob a zvířat 

-umožnění bezpečnostního zásahu požárních jednotek 

 

V objektu je navržena jedna nechráněná úniková cesta a dvě chráněné únikové cesty typu B. 

Viz. samostatná příloha C-12 – předběžná požární bezpečnost. Požární bezpečnost stavby 

bude podrobně popsána a zhodnocena v samostatné části dokumentace. 

V této fázi projektu více neřešeno. 

 

B.2.9. ZÁSADY PRO HOSPODAŘENÍ S ENERGIEMI 

 

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

požadavek normy ČSN 73 0540-2 a splňuje požadavky §6a zákona 406/2000 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů a vyhlášky 148/2007 Sb. Skladby obvodových konstrukcí budou 

splňovat požadavky normy ČSN 73 0540-2 na požadovaný součinitel prostupu tepla Udop. 

Průměrný součinitel prostupu tepla Uem = 0,32 W.K-1 a celkévá ztráta prostupem HTi je 

dle předběžných výpočtů 1620 W.K-1. Dle energetického štítku obálky budovy spadá 

budova do hodnocení B – Úsporná. Viz. dokumentace C-14. Dále by se dala snížit 

energetická náročnost budovy v oblasti ohřívání teplé vody, které by se dalo umístit na 

rozsáhlou plochou střechu budovy. 

V této fázi projektu více neřešeno. 

 

a) splnění požadavků na energetickou náročnost budov a splnění porovnávacích 

ukazatelů podle jednotné metody výpočtu energetické náročnosti budov 

Průměrný součinitel prostupu tepla Uem = 0,32 W.K-1 a celkévá ztráta prostupem HTi je dle 

předběžných výpočtů 1620 W.K-1. Dle energetického štítku obálky budovy spadá budova do 

hodnocení B – Úsporná. Viz. dokumentace C-14. 

V této fázi projektu více neřešeno. 

 

c) energetická náročnost stavby 

Dle energetického štítku obálky budovy spadá budova do hodnocení B – Úsporná. 

V této fázi projektu více neřešeno. 

 

b) stanovení celkové energetické spotřeby stavby 

Celkévá ztráta prostupem HTi je dle předběžných výpočtů 1620 W.K-1 

Více v této fázi projektu vice neřešeno. 

 

B.2.10. HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ 

A KOMUNÁLNÍ PROSTŘEDÍ 

 

Dokumentace splňuje požadavky stanovené stavebním zákonem a vyhl. o obecných 

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

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

dotčenými hygienickými předpisy a závaznými normami ČSN a požadavky na ochranu 

zdraví a zdravých životních podmínek dle oddílu 2 výše zmíněné vyhlášky č.137/1998 Sb. 

a vyhl. č.502/2006 Sb. Dokumentace splňuje příslušné předpisy a požadavky jak pro vnitřní 

prostředí stavby, tak i pro vliv stavby  na životní prostředí. 



Větrání prostor v objektu je zajištěno VZT a klimatizační jednotkou. Odvětrání místností 

hygienického zázemí bude nucené podtlakové pomocí ventilátoru. Denní osvětlení a 

proslunění je zajištěno navrženými prosklenými plochami výplní otvorů. V navrhovaném 

objektu bude ochrana proti vibracím a hluku zajištěna dilatací konstrukce. Zastínění oken 

po vnější straně celku je navrženo pomocí rolet. Použité materiály budou mít certifikát o 

shodě. 

 

Vizuální rušení stavbou: 

Dodavatel odpovídá za dodržování pořádku na staveništi. Objekt bude celoplošně izolován 

od zemní vlhkosti a radonu. Ostatní škodlivé vlivy se neuvažují. 

 

Bezpečnost práce 

 

Při provádění stavebních prací je nutno dodržovat požadavky Českého úřadu bezpečnosti 

práce a především vyžadovat používání ochranných pomůcek a dodržování 

technologických postupů. Všichni pracovníci musí být prokazatelně seznámeni s 

příslušnými předpisy. Před zahájením zemních prací se provede vytyčení veškerých 

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

vytyčení jednotlivých sítí bude pořízen protokol. Zhotovitel stavby zajistí, aby v průběhu 

výstavby byla zajištěna bezpečnost práce při provádění staveb. Všichni pracovníci na stavbě 

musejí být proškoleni a seznámeni sbezpečností práce, poučeni o pohybu po 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 zdraví při práci na 

staveništích. 

Zákon č.309/2006 Sb. – zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci a dále jak je uvedeno v příslušných částech stavebního řešení projektové dokumentace. 

Zhotovitel stavby musí zajistit staveniště proti vniknutí nepovolaných osob do prostoru 

staveniště. 

El. Zařízení musí vyhovovat ČSN 341010 a 341440. 

Komunikace, schodiště a další prvky splňují platné normy a předpisy. Veškeré obecně platné 

požadavky budou splněny. 

 

B.2.11. ZÁSADY OCHRANY STAVBY PŘED NEGATIVNÍMY ÚČINKY 

VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 

 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Izolace proti zemní vlhkosti bude zajištěna použitím asfaltového pásu s hliníkovou vložkou 

ve vodorovné části a dále svislé konstrukce budou provedeny vodotěsným, málo 

nasákavým betonem. Tyto části zajišťují protiradonovou ochranu. 

 

b) ochrana před bludnými proudy 

Stavba je ohrožena minimálně, nejsou navržena žádná opatření. 

 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

V daném území není známa. 

 

d) ochrana před hlukem 

1. Hluk v chráněném venkovním prostoru a chráněném venkovním prostoru stavby 

Není předmětem řešení. 



 

2. Hluk v chráněném vnitřním prostoru staveb 

Není předmětem řešení 

e) protipovodňová opatření 

Stavba se nenachází v záplavovém území. 

 

B.3. PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

 

Areál bude napojen na stávající technickou infrastrukturu (viz. Příloha 2, dokumentace B-

01) 

Stavba bude napojena na místní dešťovou a splaškovou kanalizaci. Stavba bude napojena 

na místní vodovodní síť. Stavba bude napojena na místní elektrorozvodnou síť. Okolí 

stavby bude řešeno travní plocha s částečně novou výsadbou dřevin. Objekt bude napojen 

na telekomunikační sítě. 

a) Odvodnění území je svedeno přes retenční nádrž do dešťové kanalizace a odpadní 

vody jsou svedeny do stokové sítě. 

b) Zásobování vodou – přípojka na zdroj pitné vody je provedena z veřejného prostoru 

uvnitř celku samostatně k objektu a je uložena 1m pod úrovní terénu. 

c) Zásobování energiemi - přípojka na silové vedení nízkého tlaku je provedena uvnitř 

celku samostatně k objektu, v horní části objektu a je uloženo 0,7 m pod úrovní terénu. 

d) Řešení dopravy - stavba bude dopravně napojena vjezdem na stávající místní 

komunikaci. Přístup pro pěší je z více směrů. 

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

f) Elektronické komunikace - přípojka elektronické komunikace je provedena uvnitř celku, 

samostatně k objektu a je uloženo 0,7 m pod úrovní terénu. 

g) Zásobování plynem - přípojka na zdroj plynu je provedena z veřejného prostoru uvnitř 

celku samostatně k objektu. 

B.4. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

 

Pozemek je napojen na dopravní infrastrukturu obce. Stavba využívá stávající komunikace 

ulice Kolejní. Komunikace mohou být využity pro příjezd hasičů nebo záchranné služby. 

Objekt je napojen na stávající inženýrské sítě. Jedná se o veřejný vodovod, splaškovou a 

dešťovou kanalizaci, rozvody NN a telekomunikační kabely. Přístup pro pěší je ze severní i 

jižní části od ulice Kolejní. 

Parkoviště je vytvořeno při novostavbě před hlavním vstupem. Stavba se nenachází na 

poddolovaném ani svažitém území. 

 

B.5. ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

 

Pozemek bude vyčištěn, budou odstraněny základy stávajících objektů a vegetace, která 

bude překážet při realizaci. Ostatní vegetace zůstane zachována. Na části pozemku se 

nachází navážka suti z předchozí stavební činnosti, ta bude také přemístěna na předem 

určené místo. Ostatní nezpevněné plochy budou řešeny zatravěním směsí rekreačních trav 

nevyžadujích větší úpravy. Proběhne výsadba aleje stromů menšího vzrůstu.  

 

B.6. POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 

 

Objekt odpovídá požadavkům na ochranu zdraví a životního prostředí. Emise z 

automobilové dopravy budou ve srovnání se stávající dopravou v daném území minimální. 

Kvalita ovzduší v okolí posuzované stavby bude nejvíce ovlivněna kvalitou vývoje 



celkového znečištění ovzduší v obci, nikoliv realizací a provozem posuzované stavby. 

Odpady, které se vyskytnou během stavby, budou separovány (vyhláška MŽP 381/2001 sb. 

O Odpadech) a likvidovány v souladu s povinnostmi původců (zák. č 185/2001 Sb. O 

odpadech). 

 

Ochrana stávající zeleně: 

Při provádění prací bude dodržována ČSN DIN 18 915 Práce s půdou, ČSDIN 18 916 

Výsadby rostlin, ČSN DIN 18 917 Zakládání trávníků, ČSN DIN 18 918 Technicko-

biologická zabezpečovací opatření, ČSN DIN 18 919 Rozvojová a udržovací péče o 

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

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

chráněny před poškozením, např. prkenným bedněním. 

 

Ochrana před hlukem, vibracemi a otřesy: 

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

venkovním prostoru staveb vyhověla požadavkům stanoveným v Nařízení vlády č. 

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

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

vyzařovanou hlučností, které jsou v náležitém technickém stavu. Pokud bude používán 

kompresor, případně elektrocentrála musí být tato zařízení v protihlukové kapotě (vzhledem 

k přilehlé zástavbě to je nutnost). Důležité z hlediska minimalizace dopadu hluku ze 

stavební činnosti na okolní zástavbu, a tím i minimalizace možných stížností ze strany 

obyvatel dotčené oblasti je provedení časového omezení hlučných prací tak, aby tyto práce 

byly nejmenším zdrojem rušení. Je nutné práce v etapě hloubení stavební jámy (provoz 

rypadla, vrtné soupravy, nakladače) provádět v době od 8 do 12 a od 13 do 16 hodin (doba 

s pozdějším začátkem, pracovní přestávkou na oběd a s koncem, kdy se lidé vrací z práce), 

a to pouze v pracovní dny (mimo sobot a nedělí). Je nepřípustné z hlediska rušení hlukem 

provádět stavební činnost v době od 22 do 6 hodin, kdy platí snížené limitní ekvivalentní 

hladiny hluku A u blízké obytné zástavby. 

 

Ochrana před prachem: 

Zvýšení prašnosti v dotčené lokalitě provozem stavby bude eliminováno: 

a) zpevněním vnitrostaveništních komunikací (tj. užíváním oklepové    plochy) 

užíváním plochy pro dočištění 

b) důsledným dočištěním dopravních prostředků před jejich výjezdem na veřejnou 

komunikaci tak, aby splňovala podmínky 52 zákona č- 361/200 Sb., o provozu na 

pozemních komunikacích, v platném znění. 

c) používané  komunikace  musí  být  po  dobu  stavby  udržovány  v  pořádku 

ačistotě. Při znečištění komunikací vozidly stavby je nutné v souladu s §28 

odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění znečištění bez 

průtahů odstranit a uvést komunikaci do původního stavu; 

d) uložení  sypkého  nákladu  musí  být  zakryto  plachtami  dle §52 zák. č. 361/2000 Sb.; 

e) v případě dlouhodobého sucha skrápěním staveniště 

 

Likvidace odpadů ze stavby: 

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

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

odpadů je povinen odpady zařazovat podle druhů a kategorií podle § 5 a 6, zajistit 

přednostní využití odpadů v souladu s § 11. Odpady, které sám nemůže využít nebo 



odstranit v souladu s tímto zákonem (č.185/2001 Sb.) a prováděcími právními předpisy, 

převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle §112 odst. 3, a to buď 

přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby. Odpady lze ukládat pouze na 

skládky, které svým technickým provedením splňují požadavky pro ukládání těchto odpadů. 

Rozhodujícím hlediskem pro ukládání odpadů na skládky je jejich složení, mísitelnost, 

nebezpečné vlastnosti a obsah škodlivých látek ve vodním výluhu, podrobněji viz.§20 zák. 

č. 185/2001 Sb. 

 

B.7. OCHRANA OBYVATELSTVA 

Projekt se nedotýká požadavků na ochranu obyvatelstva. 

 

B.8. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

V této fázi projektu neřešeno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU: 
 

Závazné a platné ČSN pro tuto stavbu: Všeobecné požadavky na provádění: 

ČSN 730202 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě 

ČSN 730203 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Funkční tolerance ČSN 

730204 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Zásady výpočtu ČSN 730210 

Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Technologická tolerance 

ČSN 730212 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Kontrola přesnosti ČSN 

730225 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Funkční odchylky ČSN 730250 

Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Odchylky zaměření a osazení 

ČSN 730290 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Statistická přejímka ČSN 

730420 Přesnost vytyčování stavebních objektů 

ČSN 731311 Zkoušení betonové směsi a betonu ČSN 731312 Stanovení zpracovatelnosti 

betonu 

ČSN 731344 Ochrana proti korozi ve stavebnictví.Betonové konstrukce 

ČSN 732150 Kontrolní měření geometrických parametrů pozemních stavebních objektů 

ČSN 732400 Provádění betonových konstrukcí 

ČsN 732480 Provádění montovaných betonových konstrukcí 

ON 732510 Směrnice pro navrhování a provádění betonových patek montovaných sloupů 

ČSN 732520 Drsnost povrchů stavebních konstrukcí ČSN 738101 Lešení 

ČSN 738102 Pojízdná a volně stojící lešení ČSN 738105 Dřevěná lešení 

ČSN 738106 Ochranné a záchytné konstrukce ČSN 738107 Trubková lešení 

ČSN 738108 Podpěrná lešení 

ČSN 738 120 Stavební plošinové výtahy 



Závěr: 
 

Výsledkem této bakalářské práce je návrh novostavby Centra transferu technologií Vysokého učení 

technického v Brně. Návrh se postupně vyvíjel. Původní architektonická studie byla myšlena jako 

subtilní modulární betonová struktura, vyplněná příslušnými funkcemi. Po podrobné analýze 

přiznaných konstrukcí bylo zjišteno, že skladba konstrukce není vhodná a musí být zvětšena, a tak se 

návrh v průběhu stavebně-technické části změnil. Nosná konstrukce byla zaizolována a zmohutněna 

aby vyhovovala technickým požadavkům. 

 

Objekt svým řešením splňuje požadavky odpovídající normám. Centrum transferu technologií svým 

stavebním programem přináší zprostředkování nových technologií světu. Architektonickým i 

urbanistickým řešením navazuje na zástavbu technologického parku v Brně. Obohacuje a dotváří ho 

svým racionálním charakterem průmyslové stavby. 
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Seznam zkratek a symbolů: 

 

 

VUT Vysoké učení technické 

FAST Fakulta stavební 

ČSN česká technická norma 

Sb. sbírky 
ŽB železobeton 
m.n.m. metrů nad mořem 
Bpv Bod po vyrovnání 

S-JTSK systém jednotné trigonometrické síte 

katastrální LV list vlastnictví 
k.ú. katastrální území 
NP nadzemní podlaží 
tl. tloušťka 

v. výška 

min. minimální 

max. maximální 
NTL nízkotlaký 
STL středotlaký 
NN nízké napětí 

TZB technické zařízení budov 

DN Diamètre Nominal (jmenovitý vnitřní průměr potrubí) 

UV ultraviolet (ultrafialové) 

PD projektová dokumentace 

NP nadzemní podlaží 

PP podzemní podlaží 

ÚT úroveň terénu 

PT původní terén 

žb železobeton 

EPS expandovaný polystyrene 

XPS extrudovaný polystyrene 

SZ severozápad 

JV jihovýchod 

SV severovýchod 

JZ jihozápad 

S sever 

J jih 

V východ 

Z západ 

cca circa (přibližně) 

tzv. Takzvaně 

atd. a tak dále 

aj.      a jiné
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