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Abstrakt 
Předmětem zadání bakalářské práce je řešení novostavby Centra Transferu Technologií VUT  

Brno v městské části Brno - Královo pole blízko ulice Kolejní v areálu kampusu VUT Pod 

Palackého vrchem. Areál Technologického parku se v posledních letech rozšířil o 

Středoevropský technologický institut CEITEC, dale také o budovy FEKTu Fakulty 

elektrotechniky a komunikačních technologií spolu s objektem Vědecko-technického parku 

profesora Lista VTPPL s laboratorními zkušebními prostory. Umístění navrhovaného objektu je 

v harmonii s původním GENERELEM od architektů Pecha a Fixela a také sleduje jeho hlavní 

osu. Budova je zakomponována do svažitého terénu, tak aby výškou nepřevyšovala okolní 

budovy. Objekt se skládá z kancelářských, halových a laboratorních prostor. Dominantním 

prvkem navrhovaného objektu je speciální předsazená sériově vyráběná fasáda PROSOLVE 

370e, která pracuje na architektonickém modulárním systému. Materiál fasády je tvořen z ABS 

polykarbonátové plastové fólie, která je tvarovaná pomocí vakua do požadovaných hliníkových 

forem.  

 

Klíčová slova 
Centrum transferu technologií VUT, Brno, Královo pole, Kolejní, Technologický park, 

Generel, Pech a Fixel, kanceláře, laboratoře, haly, fasáda, PROSOLVE 370e 

 

 

Abstract 
The subject of the bachelor’s thesis is the solution of BUT Technology Transfer Centre in 

city part Brno - Královo pole near the street Kolejní in the area of the University campus 

under Palacky hill. The Technology Park complex in recent years has been expanded by 

the European Technology Institute CEITEC, as well as by buildings of FEKT (Faculty of 

Electrical Engineering and Communication Technologies) with the object of Professor’s 

List Science and Technology Park with its laboratory testing facilities. Site of the 

designed building is in harmony with the original General Plan projected by two 

architects named Pech and Fixel and the designed object follows the main axis of the 

generel. The building is incorporated in the sloping terrain to not exceed the height of the 

surrounding buildings. The building consists of offices, factory halls and laboratories.The 

dominant element of the designed building is special facade PROSOLVE 370e, which 

works on architectural modular system. The material of the facade is made from ABS 

polycarbonate plastic sheet which is shaped by vacuum to the desired aluminum molds. 

 

Keywords 
BUT Technology Transfer Center, Brno, Kralovo pole, Kolejní, University Campus BUT, 

Generel, Pech and Fixel, offices, laboratories, factory hall, facade, PROSOLVE 370e 
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Úvod: 

Tématem zadání bakalářské práce bylo vypracování projektu Centra transferu technoogií VUT 

Brno, který by splňoval základní požadavky na zprostředkování kontaktu mezi výzkumnými 

pracovníky a zástupci komerční sféry, který je v dnešní době na mnoha místech České 

republiky zdaleka nedostačující ne-li neexistující. Je to tedy jeden z velmi důležitých kroků 

při uvádění projektů do komerčního života. Vzniká nám tím nová provázanost mezi 

univerzitami a případnými investory, kteří by byli ochotní projekt už v prvopočátku své 

existence finančně zajistit a podpořit. Cílem je tedy vytvořit prostory pro obousměrný přenos 

informací mezi vědecko-výzkumnými organizacemi a komerční sférou a tím upnout vazby 

mezi těmito sférami, které jsou pro budoucí rozvoj ve všech oblastech technologií velmi 

důležité. 

 

Důležité při navrhování průmyslových budov je myslet i na psychickou pohodu člověka, proto 

je velmi esenciální vytvořit optimální prostředí pro člověka zároveň s optimálním prostředím 

pro výrobní technologii. Měl by být vytvořen prostor, který by splňoval jisté estetické nároky 

uživatelů a vytvářel tím pohodlné pracovní prostředí.  

Na základě studie byla vypracována Dokumentace pro stavební povolení a Dokumentace pro 

provedení stavby. Objekt CTT VUT umístěný v areálu kampusu Pod Palackého vrchem je 

navržen tak, aby vytvořil pronajímatelné prostory, které by umožňovaly co nejvíce flexibilní 

využití a splňovaly by požadavky na budoucí změny velikosti plošných nároků výrobních a 

výzkumných činností jejich uživatelů. Při návrhu bylo tedy důležité zajistit rovnováhu mezi 

technicko-provozními a kontrukčními podmínkami a psychickými potřebami člověka. Budova 

musí obsahovat čtyři funkční části: prostory administrativy, laboratoří, prostory průmyslových 

hal a prostory technického zázemí celého objektu.   

 

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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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

 
A.1. Identifikační údaje 

 

Vlastník stavby:  Vysoké učení technické v Brně 

Název stavby:    Centrum Transferu Technologií VUT  

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 

 

Centrum transferu technologií spočívá na principu obousměrného přenosu informací mezi 

vědecko-výzkumnými organizacemi a komerční sférou. Je to o zprostředkování vazeb mezi oběmi 

zmíněními sférami pro budoucí využití ve všech oblastech rozvoje nových technologií.  

Čtyřpodlažní objekt je zasazen do velmi svažitého terénu s převýšením 12 m. Budova obsahuje 

čtyři fuknční části- laboratoře, administrativu, technické zázemí a zkušební výrobní haly se sklady. 

Základem konceptu je flexibilita prostorů. Celý objekt je pak doplněn o zeleň a to na okolním 

pozemku a také formou zelené střechy. 

Hlavním konstrukčním principem budovy je modulární systém 6x6 m, ze kterého je sestaven celý 

objekt. Skládá se z železobetonového skeletu z důvodu podzemních garáží a z rámové ocelové 

skletetové konstrukce. Oba systémy jsou na sebe navzájem napojené pomocí kloubových 

ukotvení. Celý objekt je opticky rozdělen pomocí modulárního systému předsazené fasády 

PROSOLVE 370e, která opticky objekt rozděluje na části administrativní a laboratorní s fasádou a 

halové bez fasády. Organický tvar modulů fasády zjemňuje vnímání průmyslového objektu a 

přibližuje jej lidskému měřítku. 

 

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:    Barbora Adamovská, A4A1, ZS 2015/16 

   Fakulta stavební, Ústav architektury 

   Veveří 331/95, 602 00 Brno 

Zkontrolovala:  Ing. Dagmar Donaťáková 

 

 

 

 

 

 



 

A.2. Seznam vstupních podkladů 
 

a) 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) 

-Dle geologického posudku (Příloha 3) předkvartérní podklad v zájmovém území tvoří 

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

zvětralé 

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

podzemní vody je ve velké hloubce a způsob zakládání neovlivní. 

 

A.3. Údaje o území 

 

a) rozsah řešeného území 

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

vrchem, v zastavěném uzemí. 

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. 

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 pozemek se svažuje severovýchodním směrem. 

 

b) 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 

 

c) 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. Veškeré dešťové vody 

jsou nyní likvidovány vsakem na pozemku. Dešťové svody nového objektu budou napojeny 

na stávající síť městského kanalizačního řádu a budou zabezpečeny retenční nádrží. 

Navrhovaná stavba nezhorší odtokové poměry. 

 

 

 



 

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

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

Záměr stavby je v souladu s platným územním plánem města Brna. 

 

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

rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě regulačním plánem v 

rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, s povolením stavby v případě 

stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně 

plánovací dokumenntací 

Navrhovaný objekt je v souladu s územním plánem. 

 

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Stavba vyhovuje na požadavky využití území. Jedná se o novostavbu a pracuje s plánem 

původního generelu Technologického parku. 

 

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

V této fázi projektu neřešeno. 

 

h) seznam vyjímek a úlevových řešení 

V této fázi projektu neřešeno. 

 

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 

Dostavění silnice při napojení na stávající účelovou komunikaci č. 4801/34. 

 

j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním 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- laboratoří, průmyslových hal, 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, N 

P, 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 a ve 

3.NP jsou navrženy vždy dvě kabiny WC pro osoby s omezenou schopností pohybu a 

orientace. Je navržen i požadovaný počet parkovacích míst a výtahových kabin. 

 

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 z 6 modulů: 

1 modul =12 zam. (hala) + 8 zam. (laboratoř) + 3 zam. (administrativa) 

Základní kapacity: 

Celková plocha pozemku 10 331 m2 

Zastavěná plocha: 2564 m2 + komunikace 3135 m2 

Užitná plocha: 4980 m2 

Obestavěný prostor: 23 575 m3 

2.NP- Celková plocha technologií: 1936 m2 

(haly, sklady, komunikace, hygienické zázemí) 

3.NP- Celková plocha laboratoří: 846 m2 

(laboratoře, šatny, hygienické zázemí, váhovny, sklady, komunikace) 

1.NP- Celková plocha administrativních prostor: 1178 m2 

(kanceláře, hygienické zázemí, zasedací místnost, archive, komunikace) 

1.PP- Celková plocha garáží 

Přibližné náklady: (8500 Kč/m3) 200 387 500 mil. Kč 

Počet uživatelů: 138 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 (Příloha 1) 

 

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 4/2017 

 

k) orientační náklady stavby 

Náklady na stavbu jsou odhadovány orientačně na 200 mil Kč. 

 

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

 

Projekt je členěn na jednotlivé provozní soubory: 

1.PP - Prostory podzemních garáží 

1.NP - Administrativní prostory 

2.NP-  Halové výrobní prostory 

3.NP-  Prostory laboratoří 

 

Předkládaná dokumentace zpracovává hlavně 2.NP a 3.NP 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. SOUHRNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 



 

 

 

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

B.1. Popis území stavby 

   

 a) charakteristika stavebního pozemku 

Pozemek se nachází na k. ú. Královo pole v arálu Kampusu VUT v areálu 

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 

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

generel od dvojice architektů Pecha Fixel. Jedná se o rychle rozrůstající část Brna, kde je 

za cíl postupně dotvořit jednotlivé plánované etapy Technologického parku, ve kterém se 

převážně nachází administrativní, technologické a průmyslové objekty. Dopravní 

dostupnost z centra je zajištěna pomocí tramvají, autobusů a trojebusů. V území se též 

nachází rychlostní silnice E461. Na pozemku se nenachází žádná ochranná pásma. 

Pozemek je nutné odkoupit od soukromých vlastníků zahrádek. Pozemek je svažitý 

směrem k severovýchodu a převýšení činí 12 m. 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. 

Při stavbě podzemních garáží bude nutné upravit terén, vzniknou zde značné výkopové 

práce, ale všechna vytěžená kubatura se využije na jiných částech stavby na násypy. 

Okolí stavby bude řešeno zpevněnou plochou. Jinak průběh terénu zůstane zachován. 

 

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

Byl proveden pouze průzkum in situ a pořízena fotodokumentace 

Z geologického posudku vyplývá (Příloha3): 

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. 

 

 

 



 

 

 

 

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

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

dosti svažitém terénu, nejbližším vodním tokem je Komínský potok. 

 

d) 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 jednat zejména 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 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 překážet při 

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

z předchozí stavební činnosti. Tato suť 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. Ze západní 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 (Příloha 2) 

Splaškové vody budou odvedeny do městského kanalizačního řádu.  

Dešťové vody budou svedeny do městské kanalizace přes retenční nádrž. 

Trafostanice umístěná mimo hlavní objekt bude napojena na stávající rozvod 

podzemního vedení VN, který 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 komunkace. Přípojka začne na jihovýchodní části pozemku 

vodoměrnou šachtou. 

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 

 

Jedná se o novostavbu objektu s administrativní, 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- laboratoří, průmyslových hal, administrativy a technického 

zázemí. 

 

Provozní schéma se skládá z 6 modulů: 

1 modul =12 zam. (hala) + 8 zam. (laboratoř) + 3 zam. (administrativa) 

Základní kapacity: 

Celková plocha pozemku 10 331 m2 

Zastavěná plocha: 2564 m2 + komunikace 3135 m2 

Užitná plocha: 4980 m2 

Obestavěný prostor: 23 575 m3 

2.NP- Celková plocha technologií: 1936 m2 

(haly, sklady, komunikace, hygienické zázemí) 

3.NP- Celková plocha laboratoří: 846 m2 

(laboratoře, šatny, hygienické zázemí, váhovny, sklady, komunikace) 

1.NP- Celková plocha adminisrativních prostor: 1178 m2 

(kanceláře, hygienické zázemí, zasedací místnost, archive, komunikace) 

1.PP- Celková plocha garáží 

Přibližné náklady: (8500 Kč/m3) cca 200 mil. Kč 

Počet uživatelů: 138 zaměstnanců  
 

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení 

 

a) urbanismus- územní regulace, kompozice prostorového řešení 

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

VUT Pod Palackého Vrchem. Stavba navazuje na předchozí generel areálu, který byl 

vytvořený architekty Penem a Fixelem. 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 umožňuje krásný 

výhled. 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 

Koncept návrhu spočívá v principu skládání jednoduchých hmot v návaznosti na 

vymezený pozemek a také na svažitý terén. Hmoty se snaží zachovat osu generelu. Jsou 



 

na sebe navázané tak, aby vznikla co největší variabilita prostoru. Objekt je možné 

využívat jako 6 samostatně fungujících prostorů, ale na přání případného nájemce je 

prostory možné mezi sebou propojovat a tím navýšit prostor podle potřeby. Jedná se o 

skladbu šesti modulů, které jsou uspořádány podle tvaru vymezeného pozemku, ale stále 

si zachovávají podelnou skladbu, ze které občas vystupují se záměrem vytvořit 

zajímavou rafinovanou skladbu. Poslední hmota levituje jakoby nad ostatními tím, že je 

navázaná na stávajíci hmoty jako mostový nosník. Tento poslední hmotový prvek 

odlehčuje celkový dojem a levituje jakoby nad terénem. Dále užitím speciální ozdravné 

fasády PROSOLVE 370e ,z vakuově tvarovaného plastu s jemnou vrstvou TiO2, která má 

imitovat strukturu motýlího křídla, je docíleno určitého řádu v dělení hmot. 

Reprezentační a administrativní prostory jsou tak jasně definovány. 

 

B.2.3. Celkové dispoziční a provozní řešení, technologie výroby 

 

Objekt je na vržen na provozním principu 6 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, dále na moduly navazují v 3.NP prostory 

zkušebních laboratoří. Ke každé hale je pak pridružen sklad. Hlavní reprezentativní vstup 

pak tvoří 1.NP, ve kterém se nachází veškerá pomocná administrativa, do které patří 

jednak správa budovy, administrativa, archivy, ale i ochranka. V 1.NP se také nachází 

hlavní technické zázemí a zasedací místnosti a prostory pro prezentaci pokroku ve 

výzkumu technologií. Celý prostor objektu je navržen jako bezbariérový. Objekt je 

přístupný z účelové komunikace č. 4801/34, po které se pokračuje až do podzemích 

garáží, kde je odpovídající počet parkovacích míst i pro osoby s omezenou schopností 

pohybu a orientace. Administrativní a reprezenatativní prostory jsou zdůrazněny na 

fasádě pomocí modulárního fasádního systému PROSOLVE 370e. Laboratorní a halové 

prostory jsou pak definovány jednak konstrukcí, ale i obdodovými tepelně izolačními 

panely Kingspan Optimo s horizontálním kladením se skrytými spoji. 

 

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 a ve 3.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. 

 

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, laboratorní výzkum. 

 

 

 

B.2.5. Základní technický popis staveb 

 

 

  



 

Stavebně technické řešení stavby: 

 

Objekt je řešen kombinací železobetonové podpěrné stěny a skeletového 

železobetonového systému o modulu 6x6 m v 1.PP a v 1.NP.  Dozdění je prováděno z 

tvárnic Porotherm. Stropy tvoří železobetonové křížem vyztužené desky s průvlaky o 

průřezu 300x300 mm. 2.NP a 3.NP je pak řešeno pomocí skletetové rámové ocelové 

konstrukce tvořených z ocelových sloupů HEB 320 a HEB 240 kloubově kotvených do 

jednoduchých kloubových železobetonových patek, kvůli statickému zajištění 

konstrukce a kvůli vibracím. Haly jsou podporovány velkorozponovými příhradovými 

nosníky. Střecha je vyspádovaná posléze spádovými tepelně izolačními klíny. Odvod 

vody je zajištěn pomocí střešních vtoků. 3.NP tvoří konstrukce mostového nosníku, jako 

ztužující prvky působí příčné, podélné, vodorovné a svislé zavětrování o ∅20 mm. Jako 

ztužující prvky působí tři tubusy železobetonových konstrukcí schodišť, které jsou s 

ocelovou konstrukcí spojené pomocí ocelových vazníku IPE 160. Střechu u uboou 

podlaží 2.NP a 3.NP tvoří nosný ocelový trapézový plech BTR 60/280/1 který je zalitý 

betonem s výztuží a působí tím jako spřažená konstrukce u podlahy 3.NP a TR 

150/280/1 který je užit u stropní konstrukce 2.NP a 3.NP. 

 

 

 Zemní práce: 

 

Na základě provedeného inženýrsko – geologického průzkum nebylo zjištěno 

poddolované podloží. 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.  

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

podzemní vody je ve velké hloubce a způsob zakládání neovlivní. Výkopové práce budou 

provedeny strojně. 

Z důvodu svažitého terénu bude muset velká část zeminy odkopat a část odkopané 

zeminy se odveze na skládku a část se doplní ve spodní části parcely. Zemina pak bude 

hutněná. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Základové konstrukce: 

 

Objekt bude založen na základové desce podepřené základovými pásy a patkami z betonu 

C 20/25 a oceli 10 505(R), které jsou v modulu 6,0 m. Před betonáží se povrch zasype a 

zarovná štěrkopískem frakce 0/40a 16/32. Pod železobetonovými patkami se nejdříve 

vylije vrstva 100 mm prostého betonu, kvůli ochraně proti korozi výztuže. U 

odstupňovaných základů má jeden stupeň výšku max. 600 mm. Z hlediska propustné 

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

1%. Ztužující stěna administrativní části tvoří základ pro část ocelových konstrukcí hal 

2.NP které na ní budou kotveny kloubově. Ocelové sloupy HEB 320 budou kotveny do 

ŽB KLOUBOVÝCH PATEK 900x900 mm, s M16 ocelovou patní deskou tl. 20 mm 

800x800 s podlitím 30 mm cementové malty MC 100, ze spodu patního plechu bude 

navařen profil HEB 120 v délce 150 mm. Prostory tubusů železobetoných ztužujících 

konstrukcí schodišť jsou od ostatních konstrukcí oddilatovány a jsou kotveny do ŽB 

DVOJITÝCH PATEK 900x1745 mm, s kloubově ukotvěným ocelovým slupem HEB 320  

a železobetonovým sloupem 300x300 mm s M16 ocelovou patní deskou tl. 20 mm s 

podlitím 30 mm cementové malty MC 100, ze spodu patního plechu navařen profil HEB 

120 v délce 150 mm 

 

 
 Svislé nosné konstrukce: 

 

a. nosné konstrukce: 
Konstrukční systém 1.PP a 1.NP je tvořen ŽB monolitickým skeletovým systémem, 

sloupy jsou čtvercového průřezu o rozměrech 300x300 mm. Části zapuštěné do terénu 

jsou z ŽB stěny, která slouží jako opěrné základové zdi. Výplňový materiál tvoří tvárnice 

Porotherm, skleněné prosklené stěny Schüco. 

Konstrukční systém 2.NP je tvořen ocelovou halovou rámovou kosntrukcí z příhradových 

nosníků, sloupů HEB 320 a HEB 240 výplň tvoří sokl z tvárnic Porotherm 240 Dryfix. 

Konstrukční systém 3.NP pracuje na principu mostového nosníku a je podepřen ve třech 

místech a to na obou krajích třemi sloupy HEB 320, které probíhají až do základů 2.NP a 

uprostřed rozpětí modulu 3.NP. Dva konce modulů o rozpětí 3,5 m a 6 m jsou pak 

vykonzolované. Celá konstrukce je zabezpečena zavětrováním o ∅20 mm.  

 

b. obvodový plášť: 

2.NP a 3.NP  

Obvodový plášť výrobní haly je řešen pomocí tepelně izolačních panelů Kingspan 

Optimo v rozměru 900 mm, které jsou kladeny horizontálně a kotveny přímo na ocelové 

sloupy HEB 240 a HEB 320 a poté taky na ocelové C válcované profily. Sokl je tvořený 

z tvárnic Porotherm 240 Dryfix. Obvodový plášť se také skládá z prosklených stěn 

Finstral Vista Energy Valor a oken Schüco AWS 90 SI se zasklením z izolačního 

trojskla.  

U laboratoří a administrativních přilehlých buněk je plášť tvořen ještě z modulární 

předsazené fasády PROSOLVE 370e, která je ještě ošetřena tenkou vrstvou TIO2, 

zachytávající prachové a škodlivé částice v okolí. Tato fasáda pracuje na principu 

ozdravných fasád (kotvení této fasády je řešeno ve volné příloze architektonické studie 

A3) 

 

 

 

 



 

1.NP a 1.PP 

Obvodový plášť je tvořen ztvárnic Porotherm, které jsou zatepleny izolací rockwool o tl. 

160 mm, které vyplňují prostor mezi nosnými sloupy skeletového systému a střídají se s 

prosklenými částmi tvořenými hliníkovými prosklenými stěnami Schüco FW 60+ SG s 

zasklením z izolačního trojskla. SI. Povrchovou úpravu pak tvoří omítka 

vápenocementová omítka Baumit MPI o tl. 20 mm. Schodišťové tubusy pak jsou 

napovrchu upraveny vrstvou modulárních bloků z grafického betonu o tl. 40 mm. 

Administrativní část a část podzemních garáží je překrytá předsazenou fasádou 

PROSOLVE 370e zmíněnou výše. 

 

b. příčky a vnitřní stěny: 
Příčky jsou tvořeny akustickými jednoduchými a dvojitými příčkami RIGIPS o tl. 70, 

100, 150 mm a jsou na konstrukce kotveny kluzně (Složka C- C08- Detail kluzného 

kotvení příčky RIGIPS) 

 

 

 Vodorovné konstrukce: 
 

Stropní konstrukci v 1.PP a v 1.NP tvoří křížem vyztužená deska o tl. 200 mm s 

průvlaky o průřezu 300x300 mm.  

Stropní konstrukcí hal v 2.NP tvoří příhradový nosník 200x1000, který nese vaznice IPE 

160 na které je potom kotven nosný ocelový trapézový plech TR 150/280/1. 

Stropní konstrukcí administrativních buněk v 2.NP tvoří nosník IPE 200, který nese 

vaznice IPE 160 na které je potom kotven nosný ocelový trapézový plech TR 150/280/1. 

Podlahovou konstrukcí v 3.NP tvoří příhradový nosník 200x1000, který nese vaznice 

IPE 160 na které je potom kotven nosný ocelový trapézový plech BTR 60/280/1, který 

je pomocí výztuže a betonu spřažený. 

Stropní konstrukcí v 3.NP tvoří příhradový nosník 200x1000, který nese vaznice IPE 160 

na které je potom kotven nosný ocelový trapézový plech TR 150/280/1. 

 

 Střecha: 
 

V 1.NP je navržena zelená pochozí střecha (Složka C C-08- Detail atiky zelené střechy 

1.NP). Skladba je patrná z výkresové dokumentace (Složka C C-13 Výpis skladeb) 

Odvodnění střechy je řešeno pomocí střešních vpustí DN 150. 

Střecha je zabezpečena proskleným zábradlím v hliníkovém rámu kotveného do atiky. 

Střechu výrobní haly nesou velkorozponové příhradové nosníky 200x1000 mm, na 

kterých jsou ukotveny vaznice IPE 160 a nanich posléže nosný trapézový plech 

TR150/280/1, na ně jsou pak naskládané OSB desky na kterých je položena parotěsná 

zábrana a posléze vyskládána střešní izolace ze spádových klínů Rockfall a izolace 

Moonrock Max E. Celá střecha je pak pokrytá podkladní textilií NOVAGLASS a střešní 

SBS modifikovanou hydroizolací FATRAFOL 810 (Složka C C-13 Výpis skladeb). 

Otvory ve střeše pro světlíky jsou samozřejmostí. 

 

 Schodiště: 

 

Všechna schosiště jsou navržena jako monolitická železobetonová. Jsou navržené jako 

dvouramená a tříramená s mezipodestami. Průchozí šířka hlavního schodiště je 1500 mm, 

u vedlejších schodišť pak 1200 mm. 

Vertikální komunikace je zajištěna 3 výtahy a 3 schodišti umístěnými v administrativní 



 

části 1.NP a 1.PP a halové části 2.NP. Všechny schodiště tvoří samostatné požární úseky 

a jsou zabezpečené na dálku ovládáným systémem odvětrávání. Jelikož každé podlaží má 

jinou konstrukční výšku, bylo nutné navrhnout dva různé typy schodišť.  

Schodiště jsou zabezpečené nerezovým ocelovým perforovaným zábradlím o výšce 1100 

mm, kotevní je řešeno ve výkresové dokumentaci (Složka D D-01 Architektonický detail) 

 

 

 Vnitřních povrchů: 

 

Povrchové úpravy vnitřních konstrukcí budou opatřeny bílou vápenocementovou omítkou 

Baumit. V místnostech hygienického zázemí bude v nutném rozsahu keramický obklad do 

v. 1800 mm. Pod obklad bude provedena hydroizolační stěrka. 

 

  Podhledy: 

 

Podhledy jsou tvořeny kazetovými zavěšenými podhledy Casoprano Casoroc RIGPIS 60 

mm ze sádrokartonu s roztečemi závěsů po 1000 mm. Jedná rastrový prvek o rozměrech 

600 x 600 mm. 

 

Podlahy: 

 

Po celém objektu je uprava povrchu podlahy navržená jako tenká litá epoxidová stěrka s 

barevnou odlišností. Druhy stěrek jsou rozdílné (Složka C C-13 Výpis skladeb). Jsou 

provedeny na vrstvě betonové mazaniny oddilatované po 3 m, pod kterou se nachází 

kročejová izolace a nosná konstrukce. 

 

Výplně otvorů: 

 

a) dveře 

Hlavní vstupní dveře 1.NP jsou součástí prosklené stěny Schüco FW 60+ SG.SI.  

Vstupní dveře v 2.NP jdou tvořeny hliníkovými dveřmi Perito Dione v zárubni z 

hliníkových profilů. 

Vnitřní dveře jsou CPL laminátu. (Složka C C-13 Výpis prvků) 

 

b) okna 

Okna Schüco AWS 90 SI zasklená izolačním trojsklem. 

Prosklené stěny Schüco FW 60+ SG. SI a Finstral Vista Energy Valor zasklené izolačním 

trosklem. 

 

Klempířské práce: 

 

Venkovní oplechování atiky a otvorů v obvodovém plášti bude provedeno titanzinkovým 

plechem tl. 0,7 mm. 

 

Úprava okolního terénu: 

 

Okolí budovy je zpevněno okapovým chodníkem se spádem 1%. Veřejný prostor před 

budovou je zpevněný a upravený propustným kamenným kobercem TOPSTONE. Povrch 

zásobovacích cest a obslužných komunikací je řešen asfaltem. Ostatní plochy budou 

upraveny jako travnaté plochy (Složka B B01 Situace) 

 



 

 

 B.2.7. Technická a technologická zařízení 

 

 a) vytápění 

V 2.NP v halových prostorech bude řešeno pomocí závěsných sálavých panelů. 

Teplovzdušné vytápění se jeví jako nehospodárné v případě navrhovaného objektu.  

V 1.NP bude vytápění řešeno pomocí podlahového vytápění.  

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 v instalačním 

mezipatře mezi střechou 2.NP a podlahou 3.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 

 

Stavba je dimenzována na více než 6 únikových východů. Schodiště tvoří vždy samostatný 

požární úsek oddělený požárně dělícícmi konstrukcemi se zabezpečeným dálkově 

ovládaným větráním. Všechny ocelové sloupy HEB 240 a HEB 320 budou chráněny 



 

protipožárními deskami Fermacell Firepanel A1 R60 (3x 12,5 mm) o tl. 37,5 mm. Požární 

bezpečnost zajišťuje EPS, stavba dále bude obsahovat sprinklery. 

Požární bezpečnost bude podrobně popsána a zhodnocena v samostatné části dokumentace. 

V této fázi projektu 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 UN některé i na doporučený součinitel prostupu tepla 

Udop. 

V této fázi projektu více neřešeno. 

 

a) splnění požadavků na energetickou náročnost budov a splnění porovnávacích 

ukazatelů podle jednotné metody výpočtu energetické náročnosti budov 

V této fázi projektu neřešeno. 

c) energetická náročnost stavby 

(Příloha 1 Energetická obálka budovy) 

b) stanovení celkové energetické spotřeby stavby 

V této fázi projektu neřešeno. 

 

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

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 konstrukčním řešením kotvení 

ocelových sloupů a také akustickými příčkami.  

 

Vizuální rušení stavbou 

Dodavatel odpovídá za dodržování pořádku na staveništi. 

Objekt bude celoplošně izolován od zemní vlhkosti asfalto-hliníkovými pásy, které 

mají zároveň proti-radonovou funkci. 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 s bezpečností 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 negativními účinky vnějšího prostředí 

 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Ochrana před pronikáním radonu je řešena pomocí hydroizolace a izolace proti radonu 

STAFOL FATRA 920 ve dvou vrstvách. Dále není předmětem řešení. 

 

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 (Příloha 2) 

Splaškové vody budou odvedeny do městského kanalizačního řádu.  

Dešťové svody budou svedeny do městské kanalizace přes retenční nádrž. 

Trafostanice umístěná mimo hlavní 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 ze stávající plynovodu STL DN 200. 

 



 

B.4. Dopravní řešení 
 

Pozemek je napojen na dopravní infrastrukturu obce. Stavba bude dopravně napojena 

na novou komunikaci č. 4801/34 z jihovýchodní strany, která slouží pro zásobování.  

Nová komunikace pak umožňuje vjezd do podzemních garáží a také zásobování hal. 

 

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 

 

Ochrana stávající zeleně 

 

Při provádění prací bude dodržována ČSN DIN 18 915 Práce s půdou, ČS DIN 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. 

 

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. Nutné dodržovat 

následující zásady: Provést výběr strojů s co nejnižší hlučností, tzn. použít nové a tím 

méně hlučné neopotřebované mechanismy (toto by měla být podmínka pro výběrové 

řízení dodavatele stavby). V případě, že to umožňuje technologie, je třeba použít menší 

mechanismy. 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 21 do 7 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 a čistotě.  

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 

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

b) 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. 

 

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. 

 

 

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 

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 

 

Cílem projektu bylo navrhnout Centrum transferu technologií VUT, které by poskytovalo 

vědcům a výzkumníkům z řad univerzit flexibilní prostory k pronájmu. Celý projekt spočívá na 

principu obousměrného přenosu know-how mezi vědecko-výzkumnými organizacemi a 

komerční sférou. Je to o zprostředkování vazeb mezi oběma zmíněními sférami pro budoucí 

využití ve všech oblastech rozvoje nových technologií. Objekt je navržen na principu 

modulového systému, tento systém se promítá jednak do ožnosti variabiliti a flexibility 

jednotlivých prostorů, do provozního schématu budovy, ale i do její fasády. Byly využity tři 

základní materiály, železobeton, ocel a sklo. Díky ozdravné fasádě PROSOLVE 370e se 

budova přibližuje lidskému měřítku a zároveň ukazuje posun lidské technologie. 

Při navrhování jsem se snažila objekt co nejvíce přizpůsobit požadavkům budoucích uživatelů, 

a proto bylo mým hlavním cílem dosáhnout kompromisu mezi estetickou stránkou návrhu a 

stránkou technickou. Doufám, že ve výsledku koncept splnil očekávání stavebního programu a 

že dokáže konkurovat podobně technickýcm stavbám. 

Při navrhování a projektování jsem využila všech mých možností a získaných znalostí z 

typologie, architektonického navrhování, norem zákonů a vyhlášek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATUM: PODPIS 

 

 

Leden  2016 Barbora Adamovská



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Příloha 1: Výpočet obálky budovy



 

 

  

 

 

Protokol k energetickému štítku obálky budovy 
      Identifikační údaje 

Druh stavby Centrum Transferu Technologií VUT 

  
Adresa (místo, ulice, číslo, PSČ) Pod Palackého vrchem, Brno 
Katastrální území Brno město, Královo Pole 
Provozovatel, popř. budoucí provozovatel VUT 

 

    Charakteristika budovy 

Objem budovy V – vnější objem vytápěné zóny budovy,  
nezahrnuje lodžie, římsy, atiky a základy 25 930 m3 
Celková plocha A – součet vnějších ploch ochlazovaných  
konstrukcí ohraničujících objem budovy 9932,73 m2 
Objemový faktor tvaru budovy A/V 0,4 

Převažující vnitřní teplota v otopném období im 19,5 °C 
Vnější návrhová teplota v zimním období θe -15 °C 

 

    Charakteristika energeticky významných údajů ochlazovaných konstrukcí 

Ochlazovaná konstrukce Plocha Součinitel 
Činitel 

teplotní 
Měrná ztráta 

Hodnocená Ai (m2) prostupu tepla redukce prostupem tepla 

    Ui (W . m-2.K-1) bi (-) HTi = Ai.Ui.bi (W.K-1) 

Stěna 1.PP ZEM 435,38 0,29 1 126,2602 

Stěna 1.PP  20,88 0,197 1 4,11336 

Stěna 1.NP ZEM 357,84 0,29 1 103,7736 

Stěna schodiště  339,74 0,198 1 67,26852 

Stěna 1.NP 146,468 0,198 1 29,000664 

Stěna 2.NP 840,353 0,122 1 102,523066 

Stěna 3.NP 845,93 0,122 1 103,20346 

Střecha zelená 1.NP 452,5 0,129 1 58,3725 

Střecha 2.NP 1726,54 0,152 0,42 110,2223136 

Střecha 3.NP 898,3 0,152 0,42 57,347472 

Podlaha nad NEVYTÁPĚNÝM P. 
1.NP (S3) 

1020 0,27 1 275,4 

Podlaha ZEM 2.NP (S1) 1182,4 0,26 1 307,424 

Podlaha ZEM 1.NP (S5) 134,7 0,29 1 39,063 

Podlaha 3.NP NA VZDUCHU 753,6 0,152 1 114,5472 

SVĚTLÍK 1 36 1,2 1 43,2 

SVĚTLÍK 2 25,92 1,2 1 31,104 

Okna 1.NP 126,1 0,9 1 113,49 

Dveře 1.NP 13,2 1,2 1 15,84 

Okna 1.PP 6,462 0,9 1 5,8158 

Okna 2.NP 186,65 0,9 1 167,985 

Dveře 2.NP 26,595 1,2 1 31,914 

Okna 3.NP 357,17 0,9 1 321,453 

Tepelné vazby mezi 
konstrukcemi 

ΣAi * 0,05 
ΔUtbm Celkem: 

2229,321156 

198,65456 2427,975716 

  
 
 

  



 

 
 
 
 
 
 

Ochlazovaná konstrukce Plocha Součinitel Činitel teplotní Měrná ztráta 

Referenční Ai (m2) 
prostupu 

tepla 
redukce prostupem tepla 

    
Ui (W . m-

2.K-1) 
bi (-) 

HTi = Ai.Ui.bi 

(W.K-1) 

Stěna 1.PP ZEM 435,38 0,45 1 195,921 

Stěna 1.PP  20,88 0,3 1 6,264 

Stěna 1.NP ZEM 357,84 0,45 1 161,028 

Stěna schodiště  339,74 0,3 1 101,922 

Stěna 1.NP 146,468 0,3 1 43,9404 

Stěna 2.NP 840,353 0,3 1 252,1059 

Stěna 3.NP 845,93 0,3 1 253,779 

Střecha zelená 1.NP 452,5 0,24 1 108,6 

Střecha 2.NP 1726,54 0,24 1 414,3696 

Střecha 3.NP 898,3 0,24 1 215,592 

Podlaha nad NEVYTÁPĚNÝM P. 
1.NP  

1020 0,6 1 612 

Podlaha ZEM 2.NP  1182,4 0,45 0,42 223,4736 

Podlaha ZEM 1.NP  134,7 0,45 0,42 25,4583 

Podlaha 3.NP NA VZDUCHU 753,6 0,24 1 180,864 

SVĚTLÍK 1 36 1,7 1 61,2 

SVĚTLÍK 2 25,92 1,7 1 44,064 

Okna 1.NP 126,1 1,7 1 214,37 

Dveře 1.NP 13,2 1,7 1 22,44 

Okna 1.PP 6,462 1,7 1 10,9854 

Okna 2.NP 186,65 1,2 1 223,98 

Dveře 2.NP 26,595 1,7 1 45,2115 

Okna 3.NP 357,17 1,7 1 607,189 

          

Tepelné vazby mezi konstrukcemi 
ΣAi * 0,02 

ΔUtbm Celkem: 
4024,7577 

496,6364 4521,3941 

 
   Konstrukce splňují požadavky na součinitele prostupu tepla podle SN 73 0540-2. 
 

Stanovení prostupu tepla obálkou  
Průměrný součinitel prostupu tepla Uem = HT/A+0,02 W.K-1 0,425 

Požadovaný součinitel prostupu tepla Uem,N W.m-2.K-1 0,437 

 

Stanovení prostupu tepla obálkou- Hodnocená 

Průměrný součinitel prostupu tepla Uem = HT/A+0,05 W.K-1 0,24 

Požadovaný součinitel prostupu tepla Uem,N W.m-2.K-1 0,437 

Klasifikační třída obálky budovy podle přílohy C 
0,24/0,437=0,55 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

    Klasifikační třídy prostupu tepla obálkou hodnocené budovy 

Klasifikační 
třídy 

Průměrný součinitel prostupu tepla 
budovy 

Uem [W/(m2.K)] 

Slovní vyjádření klasifikační třídy Klasifikační 
ukazatel 

A Uem ≤ 0,5. Uem,N Velmi úsporná 
      

0,5
 

→B 0,5.Uem,N < Uem ≤ 0,75. Uem,N Úsporná       0,57 

C 0,75.Uem,N < Uem ≤ Uem,N Vyhovující       1,0 

D Uem,N < Uem ≤ 1,5.Uem,N Nevyhovující       1,5 

E 1,5.Uem,N < Uem ≤ 2,0.Uem,N Nehospodárná       2,0 

F 2,0.Uem,N < Uem ≤ 2,5.Uem,N Velmi nehospodárná       2,5 

G Uem > 2,5.Uem,N Mimořádně nehospodárná  

 
Klasifikace: 
Datum vystavení energetického štítku: 7 / 1 / 2016 
Zpracovatel energetického štítku obálky budovy: Barbora Adamovská 
 
Tento protokol a energetický štítek odpovídá směrnici evropského parlamentu a rady č. 2002/91/ES a prEN 
15217. Byl vypracován v souladu s ČSN 73 0540 a podle projektové dokumentace stavby dodané 
objednatelem. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY 

Typ budovy, místní označení – průmyslová hala 
 

Hodnocení obálky 
budovy 

Celková podlahová plocha:  2514 m2 stávající doporučení 

 

 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

KLASIFIKACE třída B - úsporná   

Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy 
Uem,N ve W/(m2.K)   Uem = HT/A 

0,24  

Požadovaná hodnota průměrného součinitele prostupu tepla obálky 
budovy podle ČSN 73 0540-2 Uem,N ve W/(m2.K) 

0,437  

Klasifikační ukazatel CI a jím odpovídající hodnoty Uem 

 
 
 
 

CI 0,5 0,55 1,0 1,5 2,0 2,5 

Uem 0,21 0,24 0,436 0,65 0,86 1,07 

 Datum 7. 1. 2016 

Vypracoval 
 
Barbora Adamovská 

Jméno a příjmení 
 
Barbora Adamovská 

 
 

 

 

 

 

 

 A 

 B 

C 
 

 D 

 E 

 F 

 G 

CI      Velmi úsporná 

0,5 

0,75 

1,0 

1,5 

2,0 

2,5 

Mimořádně nehospodárná 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha 2: Inženýrské sítě 



 

 
 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha 3: Geologický posudek



 

Použité podklady 

Zd. Papoušek, 1976; Inženýrskogeologická mapa M-33-106-A-c (Brno-západ), M 1:25000 

1.  Přehled geologických a hydrogeologických 

 poměrů 

Předkvartérní podklad v zájmovém území tvoří horniny brněnského masívu, zastoupené zde diabasy, které 

jsou shora navětralé až zvětralé. Dle mapy IG se jedná o rajón č. 2. Kvartérní pokryv tvoří sprašové hlíny s 

mocností do 1,0 m. 

Podzemní voda je vázaná na puklinový systém ve větších hloubkách. 

Citace: 

V 1. Rajón efuzivních hornin 

Tento rajón je vyčleněn z hornin rajónu Ih, protože horniny rajónu v tzv. diabasové zóně se vyznačují 

odlišnými petrografickými a strukturálními vlastnostmi. I když se jedná také o horninu intenzivně 

porušenou, vytváří se na území z těchto hornin eluviální kryt jen úlomkovitý. Vlastní hornina je zpravidla 

rozpukaná i do větších hloubek (až kolem 10 m), s kostkovitým rozpadem. Horniny tzv. diabasového pruhu 

budují výrazné návrší Petrova, Špilberku, Bosně a pruh území při západním okraji listu mapy. 

Konec citace 

2.  Geotechnické vlastnosti hornin (s přihlédnutím k ČSN 73 1001 – nahrazena Eurokódem 7: Navrhování 

 geotechnických konstrukcí) 

Základovou půdu na zkoumaném staveništi tvoří skalní hornina – diabas, tř. R3.  

Pevnost  v prostém tlaku Ϭc = 30 MPa 

Poissonovo   číslo Ѵ = 0,15 

Modul   deformace Edef = 300 MPa Tabulková  výpočtová  únosnost  

Rdt = 500 kPa  

Těžitelnost (dle ČSN 73 3050 – Zemní práce) tř. 6 

3.  Inženýrskogeologické zhodnocení 

Na podkladě výše uvedeného hodnotím staveniště jako 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. 

V zastavěném území se nedoporučuje při hloubení základů používat trhaviny. Hladina podzemní vody je 

ve velké hloubce a způsob zakládání neovlivní. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha 2: Majetkoprávní vztahy



 



 

Seznam použitých zdrojů: 

 
Knižní publikace: 

Neufert Architects' Data, Fourth Edition, Wiley-Blackwell, 2012 

 
Internetové odkazy: 

www.prosolve370e.com  Ozdravná ABS polykarbonátová vakuově 

tvarovaná fasáda 

www.finstral.cz Prosklené stěny 

www.schuco.cz Prosklené hliníkové fasády 

hliníková okna 

  www.svetlikyartus.cz protipožární světlíky 

www.rigips.eu skleněné příčky 

www.wienerberger.cz tvarnice Porotherm 

www.rockwool.com/cz extrudovaný polystyren 

www.ferona.cz pozinkovaný trapézový plech 

www.rigips.cz sádrokarton, příčky, podhledy 

www.baumit.cz omítky, stěrky, nátěry 

www.graphicconcrete.cz drátkobeton 

www.cembrit.cz betonové povrchy 

www.rinol.cz povrchové stěrky  

www.dektrade.cz hydroizolace, fólie  

www.cad-detail.cz konstrukční řešení 

www.archiweb.cz architektonické analýzy 
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Seznam použitých zkratek a symbolů: 

 
ARC Architektura pozemních staveb 

FAST Fakulta stavební 

VUT Vysoké učení technické 

LS letní semestr 

ČSN Česká technická norma 

Sb. Sbírka 

č. číslo 

č. p. číslo parcely 

k. ú. katastrální úřad 

m n. m. metrů nad mořem 

Bpv Balt po vyrovnání 

min. minimálně 

max. maximálně 

tl. tloušťka 

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 polystyren 

XPS extrudovaný polystyren 

SZ severozápad 

JV jihovýchod 

SV severovýchod 

JZ jihozápad 

cca circa (přibližně) 

tzv. takzvaně 

atd. a tak dále 

aj. a jiné 
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