Občanské a administrativní stavby

Integrované výzkumné pracoviště:
Centrum diagnostiky zoonóz VFU Brno
Nové pracoviště poskytuje efektivní integraci výuky, výzkumu a diagnostiky infekčních nemocí zvířat, které jsou přenosné na člověka.
Rekonstrukce budovy č. 33 v areálu Veterinární a farmaceutické univerzity (VFU) Brno a souvisejících objektů nepřinesla pouze
technickou renovaci objektu, ale umožnila zároveň i interní restrukturalizaci centra. Výsledkem je kvalitnější praxe studentů v oblasti
moderní koncepce provozu laboratorní diagnostiky i výzkumných laboratoří.

Rekonstrukcí vzniklo pracoviště
na špičkové evropské úrovni.
Díky propojení infektologických pracovišť s patologií vytváří
Centrum diagnostiky zoonóz nový celek, umožňující komplexní
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přístup jak při výchově budoucích veterinárních profesionálů,
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Brno

tak při diagnostice běžných i méně obvyklých nemocí zvířat

Investor

Veterinární a farmaceutická
univerzita Brno

i člověka. Hlavním předpokladem pro nové fungování centra bylo
stanovení jednoznačných komunikačních tras (hlavní vstup do budovy,
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chodby, schodiště, výtahy) tak, aby nedocházelo ke křížení provozů,
zejména částí čistých a nečistých.

Realizace

Budova je rozdělena do dvou částí. Nová dvoupatrová část, která vznikla
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po zbourání části staré budovy, a rekonstruovaná třípatrová část. Součástí
centra je také hlavní a největší pitevna na Veterinární a farmaceutické
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univerzitě Brno, místnosti pro výuku i výzkum. Velká pitevna se nachází
v prvním patře nového centra na rozloze 187 metrů čtverečních, výška
stropu přesahuje pět metrů. Nad pitevnou byla zachována plochá střecha
se střešními světlíky, které zajišťují v pitevně žádoucí rozptýlené světlo.
Uvnitř pitevny se nachází sedm pevně zabudovaných stolů a jeden mobilní.
Podlaha je vyrobena z litého teraca, které je díky svým vlastnostem vhodné
do míst, kde dochází k opakovanému znečišťování.
Práce na pavilonu zahrnovaly demolici stávajícího přístavku, rekonstrukci
a výstavbu nové budovy s materiály a konstrukcemi jako piloty, zdivo,
monolit, prosklené fasády, provětraná fasáda, zateplovací systém, omítky,
obklady, dlažba, vinyly, koberce, světlíky, vzduchotechnika, jeřábová dráha,
výtahy, laminární boxy, pitevní stoly, fixační klece, ale například i hrazení
pro ovce.
Projekt byl realizován v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj
pro inovace.
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