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ABSTRAKT 

Předmětem vypracování bakalářské práce je novostavba Centra Transferu Technologií VUT. 

Stavba je umístěna v městské části Brno - Královo pole při ulici Kolejní v rámci kampusu VUT Pod 

Palackého vrchem. Při návrhu byl kladen hlavní důraz na dodržení kompozičních os areálu VUT 

Generelu architektů Pecha a Fixela. Na základně těchto os je přímo navázáno na stávající pozemní 

komunikaci manipulační plochou, která je před objektem CTT. Tato silnice je propojena s ulicí 

Kolejní a vymezuje tak hlavní příjezd k objektu. Jednouchá podélná hmota, která respektuje okolní 

budovy a osovost areálu, je velmi přirozeně osazena do složitého svažitého terénu a zachovává 

přirozený urbanistický kontext.  

Principem mého návrhu je tvarová jednoduchost. Minimalistický design podpořený 

pravoúhlými jasnými tvary. Vymezením pozemku je vytvořena podélná hmota, která respektuje 

hmotově okolní zástavbu. Koncept architektonického řešení je založen na kontrastu černého a bílého 

odstínu. Minimalistická strohá hmota je tak v harmonií s okolní zástavbou ale v kontrastu s 

přirozenými odstíny zelené ve svažitém terénu.  

Stavební program je složen ze tří hlavních funkcí, použití speciálních technologií - výrobní 

haly, laboratoří a kanceláří. Tyto funkce jsou vrstveny tak aby provozní řešení bylo co nejvíce 

flexibilní a univerzální.  

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Centrum transferu technologií VUT, Brno, Královo pole, Kolejní, Kampus VUT, Generel, Pech a 

Fixel, kanceláře, laboratoře, výrobní hala, u glass, copilit, profilit, beton, sklovláknobeton, porotherm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

The subject of development Bachlor's thesis is new building of Center Transfer Technology 

VUT. The building is situated in district of Brno - Kralovo pole, in the street Kolejni within the VUT 

campus. During the designing, the main thing to emphasize was to keep the composition of axes in 

areal VUT Generel from architects Pech and Fixel. Based on those axes it is established on existing 

road handling area, which is in front of CTT. This road is connected to street Kolejni and it allows it to 

be the main arrival road to the object. Simple, longitudinal mass which respects the surrounding 

buildings and axes of areal. It is naturally designed to the complicated slope terrain and it saves natural 

urabnistic context.  

Principle of my design is shape simplicity. Minimalistic design supported with rectangular 

simple shapes. Defining the land, it's made of longitudinal mass which respects surrounding building. 

Architectural concept is based on black and white contrast. Minimalistic austere mass is in harmony 

with surrounding building but in cotrast of natural shades of green in slope terrain.  

Structural program is made of three main features, usage of special technology - production 

halls, laboratories and offices. Those features are layered so the working solution is the most flexible 

and universal.  

 

KEYWORDS 

BUT Technology Transfer Center, Brno, Kralovo pole, Kolejni, University Campus BUT, Generel, 

Pech and Fixel, offices, laboratories, factory hall, u glass, copilit, profilit, concrete, glass fiber 

reinforced concrete, porotherm 
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ÚVOD 

Tématem projektu je návrh novostavby Centra transferu technologií pro Vysoké učení 

technické v Brně. Projekt vychází z letního semestru 3. ročníku studia, v předmětu AG35 Ateliér 

architektonické tvorby V. – výrobní stavby. Stavba je umístěna v městské části Brno - Královo pole 

při ulici Kolejní v rámci kampusu VUT Pod Palackého vrchem. Při návrhu byl kladen hlavní důraz na 

dodržení kompozičních os areálu VUT Generelu architektů Pecha a Fixela. Na základně těchto os je 

přímo navázáno na stávající pozemní komunikaci manipulační plochou, která je před objektem CTT. 

Tato silnice je propojena s ulicí Kolejní a vymezuje tak hlavní příjezd k objektu. Jednouchá podélná 

hmota, která respektuje okolní budovy a osovost areálu, je velmi přirozeně osazena do složitého 

svažitého terénu a zachovává přirozený urbanistický kontext.  Novostavba je 3 podlažní s 1 

podzemním podlažím a 2 nadzemními. Objekt je řešen bezbariérově. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NÁZEV: Centrum transferu technologií VUT Brno 

MÍSTO STAVBY: Palackého vrch - Brno - Královo pole 

STAVEBNÍK: Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, 601 90 Brno 

STUPĚŇ PROJEKTU: Dokumentace pro provádění stavby  

DATUM: 1. 2. 2016 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
  



A. 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

A. 1.1 ÚDAJE O STAVBĚ 

a) název stavby 

Centrum transferu technologií VUT Brno 

b) místo stavby 

Palackého vrch - Brno - Královo pole 

c) předmět projektové dokumentace 

Dokumentace pro provádění stavby 

 

A. 1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI 

Vysoké učení technické v Brně, 

Antonínská 548/1 

601 90 Brno 
 

A. 1.3 ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

 

a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická 

osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla 

(právnická osoba) 
Obr Patrik 

Masarykova 19 

602 00 Brno  

Patrik.obr@seznam.cz 
 

b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci 

autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou 

autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, 

popřípadě specializací jeho autorizace 

Obr Patrik 

Masarykova 19 
602 00 Brno  

Patrik.obr@seznam.cz 

 

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně čísla, 

pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou 

architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 

výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace 

Během řešení této práce nedošlo ke spolupráci s jinými projektanty, protože další části 

projektové dokumentace nebyly jako součást této práce požadovány. 

 

A. 2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

Zadání Bakalářské práce 

Mapa se zakreslením inženýrských sítí 
Ateliérová práce AG35 – Centrum Transferu Technologií 

 

A. 3 ÚDAJE O ÚZEMÍ 

a) rozsah řešeného území 

Plocha pozemku je ohraničena ulicí Kolejní a navrženou komunikací generelu od Pecha a 

Fixela. Tvar pozemku je spíše lichoběžníkový a nachází se na místě zahrádkářské kolonie. Místo 

stavby je v současné době nevyužívaná plocha, až na zbylé podlouhlé pozemky zahrádkářské kolonie. 
Výškové zaměření pozemku bylo provedeno při prohlídce místa stavby. Vrstevnice vprostřed svahu je 

295,000 m n.m. Pozemek je výrazně svažitý směrem severovýchodu. Polohové umístění stavby na 

pozemku je zřejmé ze situačního výkresu. 

mailto:Patrik.obr@seznam.cz
mailto:Patrik.obr@seznam.cz


 

 
Obr. 1. Umístění pozemku na mapě širších vztahů (M=1:10 000), (zdroj: http://nahlizenidokn.cuzk.cz) 

 

b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů, (památková rezervace, 

památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.) 

Na řešeném pozemku nejsou evidovány žádné způsoby ochrany. Pozemek ani stavba se 

nenachází v památkové rezervaci ani památkové zóně. Pozemek se nenachází v oblasti 

chráněného ložiskového území ani v poddolovaném území (zdroj: http://mapy.geology.cz). 

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

lokality, ptačí oblasti, přírodní parky, NP, CHKO, ochranná pásma vodních zdrojů,  

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

NATURA 2000. 
 

c) údaje o odtokových poměrech 

Poblíž řešeného pozemku nejsou žádné odtokové poměry. Dešťová voda bude odváděna oddílnou 

dešťovou kanalizační sítí. 
 

d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 

rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas 

Navrhovaný objekt je v souladu s navrhovaným územním plánem Generelu od architektů Pecha a 
Fixela. V současné době je v územním plánu města Brna pozemek značen jako plocha pro rekreaci a 

zemědělský půdní fond. 

 
 

e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní 

rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v 

rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav 

podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací 

dokumentací 

Navrhovaný objekt je v souladu s navrhovaným územním plánem Generelu. 
 

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/


f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Navrhovaný objekt vyhovuje na požadavky využití území dle vyhlášky č. 501/2006 Sb. o 

obecných požadavcích na využívání území. Vzájemné odstupy staveb musí splňovat 
požadavky urbanistické, architektonické, životního prostředí, hygienické, veterinární, 

ochrany povrchových a podzemních vod, státní památkové péče, požární ochrany, 

bezpečnosti, civilní ochrany, prevence závažných havárií, požadavky na denní osvětlení a 
oslunění a na zachování kvality prostředí. 

 

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Stavba je navržena s ohledem na požadavky dotčených orgánů. 
 

h) seznam výjimek a úlevových řešení 

V rámci stavby nejsou požadovány žádné výjimky na požadavky vyhlášek. 
 

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 

Nejsou nutné žádné související a podmiňující investice. 
 

j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí) 

Katastrální území Královo Pole [611484] 

Seznam sousedních pozemků: 
Královo pole; p. č. 4802/1 

Královo pole; p. č. 4803 

Královo pole; p. č. 4804 
Královo pole; p. č. 4805 

Královo pole; p. č. 4847/1 

Královo pole; p. č. 4848/1 

Královo pole; p. č. 4850/1 
Královo pole; p. č. 4851/1 

 

A. 3 ÚDAJE O STAVBĚ 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o novostavbu objektu technologického, administrativního a laboratorního. 

 

b) účel užívání stavby 

Budova je rozdělena na 5 pronajímatelných jednotek hal s kanceláři s možnosti pronájmu 

laboratorních prostor. Využití hal je velice flexibilní. 

 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Navržená stavba jsou trvalého charakteru. 

 

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů, (kulturní památka apod.) 

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

nenachází v oblasti chráněného ložiskového území ani v poddolovaném území (zdroj: 

http://mapy.geology.cz). Stavba nezasahuje do chráněných území z hlediska ochrany ŽP – 

evropsky významné lokality, ptačí oblasti, přírodní parky, ochranná pásma vodních zdrojů, 

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

NATURA 2000, NP, CHKO (zdroj: https://www.brno.cz). 
 

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

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

Centrum Transferu Technologii je řešen jako bezbariérová budova. V budově se nachází výtah pro 

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

zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 
 

https://www.brno.cz/


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

právních předpisů) 

Stavba je navržena s ohledem na požadavky dotčených orgánů. 
 

g) seznam výjimek a úlevových řešení 

V rámci stavby objektu nejsou požadovány žádné výjimky na požadavky vyhlášek. 
 

h) navrhované kapacity stavby 

Rozměry:      102,950 x 24,505 m 

Celková plocha pozemku:    9 219 m2  

Zastavěná plocha:     2 517 m2 

Zpevněné plochy:    2 373 m2 

Celková užitková plocha:    4 050 m2  

Obestavěný prostor:     21 225 m3 

 

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

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

náročnosti budov) 
Řešení základních bilancí stavby není součástí této práce. 

 

 

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

Jednotlivé etapy výstavby představují zhotovení a připravení následujících dílčích činností. 

1. etapa - zemní práce 
2. etapa - hrubá spodní stavba – základy + opěrné zdi 

3. etapa - hrubá stavba - svislé a vodorovné nosné konstrukce 

4. etapa - hrubá vrchní stavba 

5. etapa - práce dokončovací vnitřní a vnější 
6. etapa - práce vnější v okolí stavby 

 

k) orientační náklady stavby 
Náklady na stavbu jsou odhadovány pouze velmi orientačně. Při ceně 1 m3/5000 Kč by 

náklady na celý dům o obestavěném prostoru 21 225 m3 byly asi 106 125 000Kč. 

 

A. 5 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ 

ZAŘÍZENÍ 

SO 01 – objekt CTT 

SO 02 – zpevněné plochy 
SO 03 – travnaté plochy 

SO 04 – kanalizační přípojka splašková 

SO 05 – kanalizační přípojka dešťová 
SO 06 – vodovodní přípojka 

SO 07 – přípojka silového vedení  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
  



 

B. 1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

 

a) charakteristika stavebního pozemku 

Stavba bude umístěna v městské části Brno - Královo pole při ulici Kolejní v rámci kampusu 

VUT Pod Palackého vrchem. Při návrhu byl kladen hlavní důraz na dodržení kompozičních os areálu 
VUT Generelu architektů Pecha a Fixela. Na základně těchto os je přímo navázáno na stávající 

pozemní komunikaci manipulační plochou, která je před objektem CTT. Tato silnice je propojena s 

ulicí Kolejní a vymezuje tak hlavní příjezd k objektu.  

Pozemek je výrazně svažitý směrem severovýchodu. Polohové umístění stavby na pozemku je 
zřejmé ze situačního výkresu. Na pozemku se nenachází žádná ochranná pásma, ani cizí podzemní 

zařízení. Výškové zaměření pozemku bylo provedeno při prohlídce místa stavby. 

 

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 

Provedení průzkumů není součástí této práce. 
 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Stávající ochranná a bezpečnostní pásma jsou stanovena příslušnými správci sítí a 

dotčenými orgány. Dotčený objekt nezasahuje do ochranných pásem jednotlivých sítí. 

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

lokality, ptačí oblasti, ochranná pásma vodních zdrojů, rezervace UNESCO, chráněná 

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

parky, NP, CHKO (zdroj: https://www.brno.cz). 
 

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Pozemek se nenachází v žádné záplavové oblasti. 

 

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

poměry v území 

Stavba během svého užívání nebude mít negativní vliv pro své okolí. Stavbou nebudou 

narušeny stávající odtokové poměry daného území. 
 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Na pozemku je množství náletové zeleně, která musí být před započetím stavby odstraněna. 

 

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 

Pro stavbu není nutné provést žádné zábory zemědělského půdního fondu. 
 

h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 

technickou infrastrukturu) 

V okolí pozemku je možnost napojit se na obslužné komunikace Kolejní a nově navržené komunikace 
dle Generelu. Stávající sítě veřejné infrastruktury vedou ulicí Kolejní a nově zbudovanou 

infrastrukturou dle Generelu. Stávající vedení oddílní kanalizační sítě, veřejného vodovodu a silového 

vedení budou dostatečně protaženy tak, aby bylo možné provést přípojky k navrženému domu. Objekt 
nebude napojován na plynové rozvody. 

 

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, KAPACITY FUNKČNÍCH JEDNOTEK 

 

Novostavba objektu technologického, administrativního a laboratorního 

 
Rozměry:      102,950 x 24,505 m 

Celková plocha pozemku:    9 219 m2  

Zastavěná plocha:     2 517 m2 

Zpevněné plochy:    2 373 m2 

Celková užitková plocha:    4 050 m2  

Obestavěný prostor:     21 225 m3 

 

5 velkoplošných hal po 313 m2 

5 laboratorních zařízení po 61,6 m2 

Kanceláře, jednací místnosti 

 

B. 2.2 CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 

 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Stavba bude umístěna v městské části Brno - Královo pole při ulici Kolejní v rámci kampusu 

VUT Pod Palackého vrchem. Při návrhu byl kladen hlavní důraz na dodržení kompozičních os areálu 

VUT Generelu architektů Pecha a Fixela. Na základně těchto os je přímo navázáno na stávající 
pozemní komunikaci manipulační plochou, která je před objektem CTT. Tato silnice je propojena s 

ulicí Kolejní a vymezuje tak hlavní příjezd k objektu.  

Na pozemku se nenachází žádná ochranná pásma, ani cizí podzemní zařízení.  
Výškové zaměření pozemku bylo provedeno při prohlídce místa stavby. Pozemek je výrazně svažitý 

směrem severovýchodu. Polohové umístění stavby na pozemku je zřejmé ze situačního výkresu. 

 

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 
Principem mého návrhu je tvarová jednoduchost. Minimalistický design podpořený 

pravoúhlými jasnými tvary. Vymezením pozemku je vytvořena podélná hmota, která respektuje 

hmotově okolní zástavbu. Koncept architektonického řešení je založen na kontrastu černého a bílého 
odstínu. Minimalistická strohá hmota je tak v harmonií s okolní zástavbou ale v kontrastu s 

přirozenými odstíny zelené ve svažitém terénu.  

Stavební program je složen ze tří hlavních funkcí, použití speciálních technologií - výrobní 

haly, laboratoří a kanceláří. Tyto funkce jsou vrstveny tak aby provozní řešení bylo co nejvíce 
flexibilní a univerzální. Fasáda objektu je velmi minimalistická ale zároveň technická pro udržení 

průmyslového charakteru stavby. Východní fasáda je složena z modulových U profilů z bílého 

mléčného skla. Ta je hlavním prvkem celého objektu. Za touto fasádou jsou umístěny kanceláře a 
laboratoře pro největší proslunění daných místností. Zároveň mléčnou povrchovou úpravou jsou 

sluneční paprsky rozptýlené a vytváří tak ideální podmínky pro práci jak v laboratoři, tak v kanceláři. 

Na bílé průsvitné fasádě se tak promítá skeletový konstrukční systém ale i mobiliář dispozičního 
řešení. Tento detail podporuje také průmyslový charakter výrobních hal.  Ostatní fasády, které lemují 

tuto bílou fasádu, jsou z tmavé antracitové barvy ze sklobetonvláknitých desek.  Okenní otvory jsou 

kompozičně rozloženy po fasádách tak aby byly prosvětleny všechny místnosti v objektu. Prosvětlení 

showroomu haly a střední chodby je umožněno také díky střešním světlíkům rozložené v podlouhlých 
obdélníkových tvarech.  

 

 
 

 

 



B. 2.3 CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, TECHNOLOGIE VÝROBY 

Navržený objekt je třípodlažní, z nichž jedno podlaží je podzemní, před objektem je manipulační 

plocha dostatečně prostorná pro příjezd a odjezd nákladních vozidel. Na konci plochy je obratiště. 
Dispoziční řešení a skladebnost funkcí je velmi flexibilní a univerzální. Základní funkce -   výrobní 

haly, laboratoře, kanceláře jsou rozloženy na 5 částí - 5 výrobních hal s přidruženými prostory a jednu 

část - showroom s administrativní a správcovskou částí. Celý objekt je navržen s ohledem pro 
imobilní. 

 Podzemní podlaží je plošně použito pro automobilové parkování. Dále jsou zde umístěny 

kolárny, sklady sezonní techniky, dva schodišťové prostory.  

Správcovská budova je umístěna na začátku celé hmoty objektu. Mimo umístění správcovské dílny je 
zde hlavní prostor - vstupní hala, součástí které je showroom přes dvě podlaží. Toto protažení přes dvě 

podlaží umožňuje zde umístit velké rozložitelné výrobky, které se zde můžou vyvinout a vyrobit.  

Pro kontrolu a bezpečnost je v prvním článku budovy umístěn také místnost ochranky a recepce. 
 V tomto podlaží správcovské haly jsou umístěny také technické místnosti, trafostanice a 

výměníkové stanice. Ve druhém nadzemním podlaží této části jsou umístěny administrativní prostory 

a jednací místnost. Z této úrovně jsou přístupné laboratoře, které jsou nad každou výrobní halou a jsou 
tak dostupné pro uživatele a zaměstnance výrobních hal. Ty jsou vždy doplněny o sklad a hygienické 

zázemí. Pro propojení těchto prostor je navržena dlouhá chodba podél laboratoří, která je prosvětlena 

střešním světlíkem a díky skleněné příčce z U profilů z mléčného skla je částečně prosvětlena i 

výrobní hala  
a dostatečnou neprůhledností je skleněná příčka také dobrá pro soukromí uživatelů výrobních hal.  

 Hala je přístupná z manipulační plochy, která je před objektem a tak každá hala je plně 

soukromá. Součástí haly je nezbytné zázemí - hygienické buňky s toaletami, sprchou a šatnou. Každá 
hala je také opatřena kanceláří pro vedoucího pracovníka, kuchyňkou a imobilní toaletou. V hale je 

pro velký rozpon dostatečný prostor pro sklady materiálu a výrobku. 

 

B. 2.4 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 
Centrum Transferu Technologii je řešen jako bezbariérová budova. V budově se nachází výtah pro 

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

zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 

 

B. 2.5 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Při provádění stavebních prací musí být dodržovány veškeré předpisy týkající se ochrany 
života a zdraví osob, zejména zákon č. 309/2006 Sb. Stavba je navržena a bude provedena 

takovým způsobem, aby při jejím užívání nebo provozu nevznikalo nepřijatelné nebezpečí 

nehod nebo poškození, např. uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým 

proudem, zranění výbuchem apod. Během užívání stavby budou dodrženy veškeré příslušné 
legislativní předpisy jako je vyhláška 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby a Nařízení 

vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. Celkový provoz, 

technologie, konstrukce, zařízení a činnosti budou provedeny a vykonávány s ohledem na bezpečnost 
práce. 

 

B. 2.6 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ 

a) stavební řešení 

Objekt je řešen jako trojpodlažní, částečně podsklepený, s plochou střechou. Nosný systém je 

skeletový s výplňovým zdivem. Je založen na základových pasech a patkách.  

 

b) konstrukční a materiálové řešení 

 

Zemní práce 
Před zahájením zemních prací se objekt vytyčí lavičkami. Také se zřetelně označí výškový 

bod, od kterého se určují všechny příslušné výšky. Vlastní zemní práce budou zahájeny skrývkou 

ornice. Následně budou provedeny výkopy pro základové pasy a domovní rozvody inženýrských sítí. 

Zemní práce budou probíhat dle výsledků a doporučení 
geologického posudku parcely. V průběhu výkopových prací bude třeba základovou spáru 



vždy důsledně chránit proti mechanickému poškození a před nepříznivými klimatickými vlivy. Pro 

objekt bude proveden výkop stavební jámy. Stěny stavební jámy budou svahovány. Při vnějším 

obvodě stavební jámy bude provedena drenáž z plastových 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. 

 
Základové konstrukce 

Objekt bude založen částečně pod urovní původního terénu a částečně na původním terénu. 

Spodní stavba je po obvodu ohraničena opěrnou zdí ze železobetonu. 

Základovou konstrukci tvoří patky, pasy. Základové patky a pasy jsou vysoké 900mm a jsou ze 
železobetonu (beton - C20/25, ocel - 10 505). 

 

Svislé konstrukce: 

a) nosné konstrukce 

Spodní stavba je z monolitického železobetonu kombinací nosných obvodových stěn 
z prolévaných betonových tvárnic KB tl. 400mm a sloupy 300mm. 

Nosnou konstrukci tvoří železobetonový prefabrikovaný skelet v modulovém systému 6x6m. 

Sloupy jsou čtvercového průřezu 300x300mm. Dostatečná tuhost konstrukce je zajištěna vodorovnými 

nosnými průvlaky „L“ profilu 300x500mm a dílčími průvlaky 300x300mm. Sloupy pro dostatečnou 
světlou výšku a rozpětí haly je zajištěno pomocí sloupů 300x600 a průvlaky 300x900mm. (viz 

výkresová dokumentace).  

 
b)obvodový plášť 

Obvodový plášť je tvořen tvárnicemi Porothrem 30 T o tloušťce 300 mm 

(pro spojení bude použita Porotherm tenkovrstvá zdící malta). Zateplovací systém je z  

ISOVER 150 mm. Obvodový plášť z čelní strany objektu je ze skleněných „U“ profilů mléčné bílé 
barvy pro maximální prosvětlení. Mezi dvojitý systém U profilů je vložená tepelná izolace 

s průsvitnou vlastností materiálů. 

 

c)příčky a vnitřní stěny 

Příčky jsou zhotoveny ze příčkovek Porotherm 125, 150, 250. Mezi výrobními 

halami jsou navrženy průmyslové demontovatelné příčky, v případě pronájmu více celků 

budou složeny. 
 

Vodorovné konstrukce: 

a)Strop: 

Strop nad garážemi je monolitický železobetonový – beton C 20/25, ocel 10 505, ostatní 
stropní konstrukce jsou z prefabrikovaných železobetonových desek SPIROLL 165 a 200mm. 

 

b)Střecha: 
Střecha je u objektu navržena jako jednoplášťová nepochozí s asfaltovou krytinou mechanicky 

kotvenou do střešní konstrukci. Střechy jsou spádovány pomocí spárovacích desek systém ISOVER ke 

střešním vpustím DN 150. Skladby střech viz výkresová dokumentace.  

Schodiště: 
V budově se nachází 3 schodiště, dvě přístupné z 1PP jsou železobetonová 

prefabrikovaná, jedno venkovní přístupné z obratiště je z monolitického železobetonu. 

 
Úprava vnějších povrchů: 

Obklad fasády je z antracitových sklobetonvláknitých desek v modulu. Východní fasáda je ze 

skleněných U profilů s matnou mléčnou povrchovou úpravou s vloženou světlo propustnou tepelnou 
izolací v modulu 500mm. 

 

Úprava vnitřních povrchů: 



Vnitřní povrchy jsou opatřeny převážně epoxidovou stěrkou s bílým odstínem, v hygienickém 

zázemí a laboratorních částech keramickém obkladem v. 2500 mm. Ostatní plochy jsou omítnuty 

vnitřní omítkou Porotherm Profi. V kancelářích a hygienickém zázemí je proveden SDK podhled 
v úrovni spodní hrany průvlaků. 

 

Tepelně izolační opatření: 
Svislé nosné konstrukce jsou zatepleny systémem ISOVER tl.150 mm, 

konstrukce v zemině jsou opatřeny EPS ISOVER  tl. 150. Střecha je zateplena 

systémem ISOVER v nejužším bodě u střešní vpusti 220 mm. 

 
Podlahy: 

Podlahy jsou provedeny z epoxidové stěrky bílého odstínu. V hygienickém zázemí je 

keramická dlažba bílého odstínu. V technickém zázemí je samonivelační stěrka. 
 

Obklady stěn: 

Obklady v hygienickém zázemí budou keramické, do výšky 2500mm. Spárování je provedeno 
spárovací hmotou. Nad obkladem bude provedena vnitřní omítka Porotherm. 

 

Výplně otvorů: 

a)Okna: 
Okna Jánošík RAND Skywall, izolační dvojsklo, dřevěný profil s hliníkovým antracitovým 

pláštěm RAL 9004. Viz. Výpis prvků. 

b)Dveře 
Hlavní dveře do objektu jsou  dvojité dveře Jánošík Softline, izolační dvojsklo, dřevěný profil 

s hliníkovým antracitovým pláštěm RAL 9004. Vrata do jednotlivých hal jsou řešeny jako boční 

sekční vrata, ocelové lamely s antracitovým nátěrem RAL 9004. Pro vjezd do podzemních garáží jsou 

použity sekční garážové vrata, ocelové síť s antracitovým nátěrem RAL 9004. 
 

Oplechování: 
Atika je oplechována hliníkovým barveným plechem RAL 9004. Venkovní parapety nejsou, 

okna jsou v líci s fasádou, jsou pouze opatřeny systémovými okapničkami. Opěrné zdi jsou opatřeny 

hydrofobním nátěrem. 
 

Zábradlí: 

Venkovní zábradlí na únikovém schodišti je řešeno betonovou opěrnou zdí a ocelovým 
zábradlím na druhé straně. Zábradlí uvnitř objektu ve vstupní hale je skleněné, řešeno systémem 

Alfaglass, sklo je bezpečnostní, lepené tl. 2x 10mm, kotveno ocelovými trny. 

 

c) mechanická odolnost a stabilita 
Návrh předpokládá osazení objektů typovými výrobky s deklarovanými fyzikálními 

vlastnostmi, případně výrobky upravenými na požadované rozměry při zachování 

mechanické odolnosti a stability zaručené výrobcem. 
 

B. 2.7 CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

a) technické řešení 

Navrhované objekty jsou zemním vedením napojeny na distribuční síť nízkého napětí. 
Pitnou vodou jsou objekty zásobeny z veřejného vodovodu. Likvidace splaškových a 

dešťových vod je řešena napojením na oddílnou veřejnou kanalizaci splaškovou a dešťovou. Navržený 

objekt bude vytápěn tepelným čerpadlem země/voda. 
 

b) výčet technických a technologických zařízení 

Jednotlivá technická zařízení jsou zakreslena a blíže popsána v dílčích částech projektové 
dokumentace – není součástí této práce. 

 

 



B. 2.8 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 

 

a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků 

b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti 

c) zhodnocení navržení stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků na 

zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí 

d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest 

e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru 

f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva včetně 

rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst 

g) zhodnocení možností provedení požárního zásahu - přístupové komunikace, zásahové cesty 

h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, VZT) 

i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními 

j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek 

Požárně bezpečnostní řešení není součástí této práce. 

 

B. 2.9 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S ENERGIEMI 

 

a) kritéria tepelně technického hodnocení 

Byly uvažovány konkrétní skladby konstrukcí se součiniteli prostupu tepla U vypočtenými 

v souladu s ČSN 73 0540. 

 

Obvodová stěna: U = 0,20 W/m2K (doporučená U = 0,25 W/m2K)  

Střecha-plochá: U = 0,15 W/m2K (doporučená U = 0,24 W/m2K)  

Okna a dveře: U = 0,9W/m2K (doporučená U = 1,1 W/m2K) 
 

b) energetická náročnost stavby 

Energetická náročnost stavby není součástí této práce. 

 

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií 

V projektu není navržen alternativní zdroj energie pro vytápění. Řešení energetické 

náročnosti stavby není součástí této práce. 
 

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

KOMUNÁLNÍ PROSTŘEDÍ (VĚTRÁNÍ, VYTÁPĚNÍ, OSVĚTLENÍ, ZÁSOBOVÁNÍ 

VODOU, ODPADŮ APOD.) A DÁLE ZÁSADY ŘEŠENÍ VLIVU STAVBY NA OKOLÍ 

(VIBRACE, HLUK, PRAŠNOST APOD.) 

 

Větrání prostor ve většině objektu je zajištěno přirozeně otevíratelnými okny a dveřmi bez 
použití VZT a klimatizační jednotky. Místnosti bez okenního otvoru bude větráno nuceně, odvod 

vzduchu bude vedeno pod stropem (v podhledu) a vedeno do šachty. Hala bude větrána přirozeně 

okny pod stropem.  

Vytápění je navrženo tepelným čerpadlem země/voda. Přesná specifikace tepelného čerpadla 
bude upřesněna po konzultaci s odborníkem na základě povahy vytápěného prostoru. Denní osvětlení 

a proslunění je zajištěno navrženými prosklenými plochami výplní otvorů, rozptýleným světlem 

obvodového pláště skleněných U profilů a střešních světlíků. Umělé osvětlení bude zajištěno 
jednotlivými svítidly dle výběru stavebníka a projektu elektroinstalace. V navrhovaném objektu 

nebude instalován žádný podstatný zdroj vibrací a hluku, který by mohl zhoršit současné hlukové 

poměry pro okolí. Stavba musí zajišťovat, aby hluk a vibrace působící na uživatele byla na úrovni, 
která neohrožuje zdraví a je vyhovující pro dané prostředí. 

 

 

 
 



B. 2.11 OCHRANA PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 

 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Průzkum přítomnosti radonu v podloží není součástí této práce. 

 

b) ochrana před bludnými proudy 
Korozní průzkum a monitoring bludných proudů není součástí této práce. 

 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

Namáhání technickou seizmicitou (např. trhacími prácemi, dopravou, průmyslovou 
činností, pulzujícím vodním proudem apod.) se v okolí stavby nepředpokládá, konkrétní 

ochrana tedy není řešena. 

 

d) ochrana před hlukem 

Vzhledem k umístění stavby v zóně bydlení není potřeba řešit zvláštní ochranu budoucích 

vnitřních prostor objektu před zdrojem vnějšího hluku a postačí útlum užitých konstrukcí. 
V navrhovaném objektu nebude instalován žádný zdroj vibrací a hluku. 

 

e) protipovodňová opatření 

Stavbou nevznikají nová protipovodňová opatření. 
 

B. 3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

 

a) napojovací místa technické infrastruktury 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

SO 04 kanalizační přípojka dešťová a SO 05 kanalizační přípojka splašková – vnější rozvody 

kanalizace jsou navrženy z plastového potrubí PVC-KG. Každá přípojka bude napojena na hlavní 
vstupní šachtu (revizní šachtu). Vnitřní rozvody kanalizace budou navrženy z plastového potrubí PP-

HT. 

Odvětrání stoupacích potrubí bude vyvedeno nad úroveň střechy a bude zakončeno větrací 
hlavicí. Na stoupacím potrubí budou osazeny revizní tvarovky – čistící kusy. 

SO 06 Vodovodní přípojka – Na pozemku bude vybudována vodovodní přípojka z 

polyetylénových trub HDPE která bude napojena na vodoměrnou šachtu. V celé délce 
vedení musí být zachováno minimální krytí vodovodního potrubí 1200 mm pod terénem. 

Potrubí vedené pod pojízdnými plochami bude opatřeno chráničkou. 

SO 07 Přípojka silového vedení – elektrická přípojka NN bude napojena na přípojnou 

jednotku umístěnou na připojení veřejného silového vedení a přípojky. 

 

B. 4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

 

a) popis dopravního řešení 

Stavba bude nově napojena komunikací na ulici kolejní a nově zbudovanou komunikací dle 

Generelu až k Fakultě informačních technologií. 
 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Pozemek je napojený na stávající komunikaci dle Generelu, která vznikla rovnoběžně s ulicí 

Kolejní. Ulice Kolejní je obousměrná komunikace. Na tuto komunikaci je napojena manipulační 
plocha před objektem, kde je na konci obratiště. Na začátku manipulační plochy je vjezd do podzemní 

garáže. 

 

c) doprava v klidu 

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

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

v podzemním podlaží, ta je navržena jako obousměrná. Parkovací garáž obsahuje 26 parkovacích míst 
včetně 2 parkovacích stání pro imobilní.  



 

d) pěší a cyklistické stezky 

V blízkosti stavby jsou pěší komunikace směrem na Palacký vrch pro rekreační využití.  
 

B. 5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

 

a) terénní úpravy 

Z pozemku bude odstraněna všechna stávající zeleň. Vykopaná zemina při výkopech bude použita pro 

násyp kolem nově zbudované opěrné stěny a tím vytvoření částečného zakopání stavby do svahu a 

přirozeného kontextuálního zapadnutí do okolí.  
 

b) použité vegetační prvky 

K zatravnění pozemku bude použita travní směs AROS EKO – standart, která je vhodná pro rychlé 
ozelenění terénních ploch. 

 

c) biotechnická opatření 
Není součástí této práce. 

 

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

 

a) vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Stavba svým provozem nijak negativně neovlivní životní prostředí v okolí. Popis ochrany 

životního prostředí během výstavby je popsán v samostatné části B. 8.  

Voda 

Dle mapových podkladů se stavba nenachází v ochranných pásmech vodních zdrojů ani 

v chráněné oblasti přirozené akumulace vod. Nehrozí tedy jejich narušení. 

Odpady 

Odpad, který vznikne při užívání stavby, bude odvážen v rámci svozu komunálního  

odpadu. Pro zvýšení procenta recyklace odpadů je doporučeno umístit v blízkosti domů 

nádoby na tříděný odpad. Způsob odstranění odpadů bude proveden v souladu se zákonem 

č. 154/2010 Sb. o odpadech a vyhláškou 381/2001 Sb. (katalog odpadů). 
 

b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 

ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 
Stavba nebude mít negativní vliv na přírodu ani krajinu. Na pozemku se nenachází žádný 

chráněný strom. 

 

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 
V dosahu stavby se nenachází evropsky významné lokality ani ptačí oblasti pod ochranou 

Natura 2000. Stavba nebude mít vliv na soustavu chráněných území Natura 2000. 

 

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 

Není součástí této práce. 

 

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 

podle jiných právních předpisů 

V rámci stavby CTT SO 01 nejsou navrhována žádná nová ochranná a bezpečnostní pásma. 

 

B. 7 OCHRANA OBYVATELSTVA 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. Objekt není 

určen pro ochranu obyvatelstva. Obyvatelé v případě ohrožení budou využívat místní systém 
ochrany obyvatelstva. 

 

 



B. 8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Dodavatel stavby si smluvně zajistí požadovaný odběr energií a dohodne detailní způsob 

staveništního odběru se stavebníkem, případně i s příslušným správcem sítě. Vytěžená 

zemina bude skladována na pozemku a bude využita k terénním úpravám. Přebytečná 
zemina bude odvezena na skládku zemin. 

 

b) odvodnění staveniště 

Řešení odvodnění staveniště není součástí této práce. 
 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

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. 
 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Během realizace stavby dojde částečně ke zhoršení prostředí vlivem hluku a prašnosti 

v místě stavby hlavně s ohledem na zvýšení intenzity dopravy v okolí stavby. Negativní 
vlivy stavby budou eliminovány použitím mechanismů s malou hlučností, dodržováním 

nočního klidu, potřebným kropením při bouracích pracích, atd. 

 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Pokud není staveniště zajištěno jiným způsobem, musí být oploceno v zastavěném území 

souvislým oplocením výšky minimálně 1,8 m tak, aby byla zajištěna ochrana staveniště a 

byl oddělen prostor staveniště od okolí. Pro ochranu okolí stavby z hlediska hlukových 
poměrů je potřeba důsledně postupovat podle Nařízení vlády č. 88/2004 Sb. o ochraně 

zdraví před nebezpečnými účinky hluku a vibrací. Skladovaný prašný materiál bude řádně 

zakryt a při manipulaci s ním bude pokud možno zkrápěn vodou, aby se zamezilo nadměrné 
prašnosti. Dopravní prostředky musí mít ložnou plochu zakrytou plachtou nebo musí být 

uzavřeny. Zároveň budou při odjezdu na veřejnou komunikaci očištěny. Odpady, které 

vzniknou při výstavbě, budou likvidovány v souladu se zákonem č. 154/2010 Sb. o 
odpadech. Při veškerých pracích je nutno dodržovat bezpečnostní předpisy, zejména 

vyhlášku č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích. Staveniště se musí zařídit, uspořádat a vybavit přísunovými 

cestami pro dopravu materiálu tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. 
 

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 

Trvalý zábor staveniště je vymezen vnějšími hranicemi stavebního pozemku. Bude-li to 

nutné, vzniknou dočasné zábory na přilehlých okolních pozemcích, zejména během 

napojování přípojek. Dočasné zábory budou co nejmenšího rozsahu po dobu nezbytně 

nutnou a budou předem domluveny s příslušným vlastníkem pozemku a správcem sítě. 

 

Zábory pro zajištění sociálního staveniště 

Sociální a provozní centrum zařízení staveniště bude řešeno v mobilních objektech 

kontejnerového typu, o konečném typu buněk rozhodne vybraný zhotovitel stavby podle 

svých možností. Tyto kontejnery je možné spojovat do celkem tří nadzemních podlaží.  

Dále zde budou umístěny mobilní buňky WC (množství podle počtu pracovníků na 

staveništi). Sociální zařízení na staveništi musí odpovídat požadavkům Zákoníku práce a 

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. o podmínkách ochrany zdraví při práci. 

 

 



Zábory pro zpevněné a skladovací plochy 

Umístění hlavních skladovacích ploch bude vyřešeno a projednáno dodavatelem stavby po 

ukončení výběrového řízení. Plochy pro skladování zeminy pro zpětné využití na úpravu 

terénu budou taktéž určeny dodavatelem stavby. Přebytečná zemina bude odvezena na 

certifikovanou skládku dle výběru dodavatele, nejbližší skládka od řešeného pozemku je 

12,7 km vzdálená Pískovna Černovice. 
 

g) maximální produkovaná množství, druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 

likvidace 

Odpady, které vzniknou při stavbě, budou v souladu se zákonem č. 154/2010 Sb. o 

odpadech, jeho prováděcími předpisy a předpisy s ním souvisejícími likvidovány odvozem 

do sběrných surovin nebo na skládku k tomu určenou. Při stavební činnosti vzniknou 

odpady kategorie „O” a kategorie „N”. Jednotlivé druhy stavebních odpadů jsou zatříděny 

podle Katalogu odpadů, příloha č. 1 k vyhlášce č. 381/2001 Sb. 

 

Kategorie „O” – ostatní, jedná se o odpady, které budou užity pro stavební úpravy 

respektive recyklovány např. beton, keramika, kovy a slitiny kovů, dřevo, sklo, plasty atd. 

 

Kategorie „N” – nebezpečné, jedná se o odpady, které budou likvidovány v příslušném 

zařízení k tomu určeném (skládky odpadů), např. asfalt, izolační materiály atd. 

 

Za odstraňování odpadů při výstavbě je zodpovědný jejich původce, tedy dodavatel stavby, 

který zajistí jejich roztřídění a likvidaci. Zejména stavební odpad musí být ukládán do 

kontejnerů na stavební odpad, zajištěných na náklady zhotovitele stavby, pokud tento odpad 

není přímo nakládán a vyvážen z místa vzniku k dalšímu využití nebo odstranění. Stavební 

odpad musí být po celou dobu přistavení kontejneru na stavební odpad zajištěn proti 

nežádoucímu znehodnocení nebo úniku. Zhotovitel stavby zajistí, aby ze stavebního  

odpadu byly vytříděny nebezpečné složky odpadu a využitelné složky odpadu.. 
 

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Zemní práce budou prováděny v potřebném rozsahu pro zhotovení základových konstrukcí, 

obvodové drenáže a přípojek. Část vytěžené zeminy bude skladována na pozemku a 

následně využita k zasypání výkopů pro uložení obvodové drenáže a k terénním úpravám. 
Přebytečná zemina bude odvezena na skládku podle výběru dodavatele. 

 

i) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Při provádění stavby se musí brát v úvahu okolní prostředí. Je nutné dodržovat všechny 

předpisy a vyhlášky týkající se provádění staveb a ochrany životního prostředí a dále 

předpisy o bezpečnosti práce. Např. zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí, zákon č. 

86/2002 Sb. o ochraně ovzduší, zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. V 

průběhu realizace budou vznikat běžné staveništní odpady, které budou odváženy na řízené 

skládky k tomu určené. Realizační firma nebo osoby angažované v realizaci stavby budou 

užívat mobilní WC. S veškerými odpady, které vzniknou při výstavbě a provozu objektu, 

bude nakládáno v souladu se zákonem č. 154/2010 Sb. o odpadech, jeho prováděcími 

předpisy a předpisy souvisejícími. Stavební suť a další odpady, které je možno recyklovat  

budou recyklovány u příslušné odborné firmy. Obaly stavebních materiálů budou odváženy 

na řízené skládky k tomu určené. Dopravní prostředky musí mít ložnou plochu zakrytou 

plachtou nebo musí být uzavřeny. Zároveň budou dopravní prostředky při odjezdu na 

veřejnou komunikaci očištěny. Skladovaný prašný materiál bude řádně zakryt a při 

manipulaci s ním bude pokud možno zkrápěn vodou, aby se zamezilo nadměrné prašnosti. 
 



j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi posouzení potřeby 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů) 

Při provádění stavebních a montážních prací musí být dodrženy veškeré platné 
bezpečnostní předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků dodavatele, 

zejména základní vyhláška 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a další platné normy pro provádění 
staveb. Tato podmínka se vztahuje rovněž na smluvní partnery dodavatele, investora a další 

osoby, oprávněné zdržovat se na stavbě. Dále musí být dodrženy obecně platné předpisy, 

normy pro použití stavebních materiálů a provádění stavebních prací a další případné 

dohodnuté podmínky ve smlouvě o dodávce stavebních prací tak, aby nedošlo k ohrožení 
práv a majetku a práce byly prováděny účelně a hospodárně. Při manipulaci se stroji a 

vozidly zajistí dodavatel dohled vyškolené osoby. Výkop realizovaný v zastavěné části a na 

veřejných prostranstvích musí být zajištěn proti pádu do výkopu zábradlím. Svislé stěny 
výkopů prováděné ručně musí být zajištěny pažením, pokud je hloubka výkopu hlubší než 

1,5 m. Pracující musí být vybaveni ochrannými pomůckami (ochranné přilby, rukavice, 

respirátory apod.), potřebným nářadím a proškoleni z bezpečnostních předpisů. Zařízení 
staveniště bude součástí uzavřeného areálu, který bude oplocen popř. jinak zajištěn. 

Veřejnost do bezprostřední blízkosti stavby nebude mít přístup. Všechny vstupy na 

staveniště musí být označeny bezpečnostními tabulkami a musí být uzamykatelné. 

 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Stavbou nevznikají požadavky na úpravu staveniště a okolí pro osoby s omezenou 

schopností pohybu a orientace. Výstavbou nebudou dotčeny stavby určené pro bezbariérové 
užívání. 

 

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření 

Při zásobování staveniště bude respektován provoz veřejné dopravy a chodců. Stavbou 
nebudou vznikat zvláštní dopravně inženýrská opatření. 

 

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, 

opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

Vzhledem k rozsahu, charakteru a lokalizaci stavby a druhu stavebních úprav nejsou 

stanoveny žádné speciální podmínky pro provádění stavby. 
 

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Na realizaci bude dodavatelem stavby vyhotoven přesný a velmi podrobný harmonogram 

prací. Zásady organizace výstavby by měla přesně stanovit nutná opatření pro reálný 
způsob výstavby. Měly by zde být jasně uvedena etapizace prací s přesným členěním. 

Harmonogram prací by měl být velmi podrobný, 5mělo by být provedeno členění po 

jednotlivých týdnech. Musí obsahovat záznamy o technologických vazbách, 
technologických přestávkách, musí být stanoveny provedení zkoušek atd. Jednoznačně 

musí obsahovat přesný začátek a konec výstavby.    

 

 

 

 

 

V Brně v lednu 2016 vypracoval:  
Patrik Obr 



ZÁVĚR  
 

Výsledkem mé bakalářské práce je návrh novostavby Centra transferu technologií v Brně v 

technologickém parku na Palackého vrchu v rozsahu od architektonické studie, přes konstrukční studii 

a stavební část projektové dokumentace pro provedení stavby až k řešení architektonického detailu. 

Práce byla velkým přínosem mých zkušeností ohledně řešení konstrukčních i architektonických 

detailů, spolupráce s profesemi statika, požárního technika, stavebního inženýra ad. Díky základní 

architektonické studii jsem navrhl jednoduchý objekt, který svým racionálním charakterem obohacuje 

a dotváří generel technologického parku. Bakalářská práce mi dala velké zkušenosti v oblasti 

navrhování průmyslových staveb ale i stavebně technickém řešení. 
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Anotace práce 

 

Předmětem vypracování bakalářské práce je novostavba Centra Transferu 

Technologií VUT. Stavba je umístěna v městské části Brno - Královo pole při 

ulici Kolejní v rámci kampusu VUT Pod Palackého vrchem. Při návrhu byl kladen 

hlavní důraz na dodržení kompozičních os areálu VUT Generelu architektů Pecha 

a Fixela. Na základně těchto os je přímo navázáno na stávající pozemní 

komunikaci manipulační plochou, která je před objektem CTT. Tato silnice je 

propojena s ulicí Kolejní a vymezuje tak hlavní příjezd k objektu. Jednouchá 

podélná hmota, která respektuje okolní budovy a osovost areálu, je velmi 

přirozeně osazena do složitého svažitého terénu a zachovává přirozený 

urbanistický kontext.  

Principem mého návrhu je tvarová jednoduchost. Minimalistický design 

podpořený pravoúhlými jasnými tvary. Vymezením pozemku je vytvořena 

podélná hmota, která respektuje hmotově okolní zástavbu. Koncept 

architektonického řešení je založen na kontrastu černého a bílého odstínu. 

Minimalistická strohá hmota je tak v harmonií s okolní zástavbou ale v kontrastu s 

přirozenými odstíny zelené ve svažitém terénu.  



Stavební program je složen ze tří hlavních funkcí, použití speciálních 

technologií - výrobní haly, laboratoří a kanceláří. Tyto funkce jsou vrstveny tak 

aby provozní řešení bylo co nejvíce flexibilní a univerzální.  
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The subject of development Bachlor's thesis is new building of Center 

Transfer Technology VUT. The building is situated in district of Brno - Kralovo 

pole, in the street Kolejni within the VUT campus. During the designing, the main 

thing to emphasize was to keep the composition of axes in areal VUT Generel 

from architects Pech and Fixel. Based on those axes it is established on existing 

road handling area, which is in front of CTT. This road is connected to street 

Kolejni and it allows it to be the main arrival road to the object. Simple, 

longitudinal mass which respects the surrounding buildings and axes of areal. It is 

naturally designed to the complicated slope terrain and it saves natural urabnistic 

context.  

Principle of my design is shape simplicity. Minimalistic design supported 

with rectangular simple shapes. Defining the land, it's made of longitudinal mass 

which respects surrounding building. Architectural concept is based on black and 

white contrast. Minimalistic austere mass is in harmony with surrounding building 

but in cotrast of natural shades of green in slope terrain.  

Structural program is made of three main features, usage of special 

technology - production halls, laboratories and offices. Those features are layered 

so the working solution is the most flexible and universal.  
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