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ANOTACE 

Filipčík, Martin. Výroba ocelových konstrukcí a administrativa: bakalářská práce; 

Ostrava:VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra Architektury 226, 

2013. Vedoucí práce Ing. arch. Igor Krčmář. 

Zadáním této bakalářské práce je vypracování projektové dokumentace pro 

provedení stavby objektu Výroba ocelových konstrukcí a administrativa ve městě Vítkov. 

Bakalářské práci předcházela architektonická studie výrobní a administrativní haly. Stavba 

samotná je navrţena tak aby svou velikostí a tvarem zapadala do průmyslové zóny a 

stávající neidustriální zástavby a přesto vyhovovala prostorovým nárokům na výrobu 

ocelových konstrukcí. Konstrukční systém je zvolen tak aby podpořil myšlenku zpracování 

ocele. V objektu jsou navrţeny plochy pro výrobu, zázemí výroby a administrativu. 

Bakalářské práce je vypracována dle vyhlášky 499/2006. 

Klíčová slova 

Výrobní a administrativní hala, průmyslová zóna, dokumentace pro provedení stavby 

ABSTRACT 

Filipčík, Martin. Production of steel structures and administration: Bachelor's thesis, 

Ostrava: VSB - Technical University of Ostrava, Faculty of Civil Engineering, Department 

of Architecture 226, 2013. Supervisor Ing. architect Igor Krčmář.  

By entering this thesis is the development of project documentation for construction of 

building steel structures and administration in Vítkov. Bachelor of Business preceded 

architectural study of production and administrative buildings. The building itself is 

designed so that its size and shape to fit into existing industrial zones and neidustriální 

development and still meet the space requirements for the production of steel structures. 

Construction system is chosen to support the idea of steel processing. In the building are 

designed areas for the manufacture, production and administration facilities. Bachelor's 

thesis is prepared in accordance with Decree 499/2006. 

Keywords 

The production hall and office, industrial zone, documentation for construction 

 



BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

 

OBSAH 

 

TEXTOVÁ ČÁST 

1. ÚVOD 1 

1.1 Charakteristika města a okolí 2 

1.2 Historický vývoj 2 

1.3 Informace o pozemku 3 

2.  PRŮVODNÍ ZPRÁVA 4 

2.1 Identifikační údaje 4 

2.2 Vyuţití a zastavěnost území 4 

2.3 Údaje o provedených průzkumech 5 

2.4 Přehled výchozích podkladů 5    

2.5 Splnění poţadavky dotčených orgánů 5 

2.6 Informace o dodrţení obecných poţadavků na výstavbu 5 

2.7 Údaje o splnění podmínek regulačního plánu 6 

2.8 Věcné a časové vazby stavby na související a podmíňující stavby 6 

2.9 Předpokládaná lhůta výstavby 6 

2.10 Orientační a statistické údaje o stavbě 6 

3.  SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 7 

3.1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 7 

3.2 Mechanická odolnost a stabilita 15 

3.3 Poţární bezpečnost 15 

3.4 Hygiena, ochrana zdraví a ţivotního prostředí 16 

3.5 Bezpečnost při uţívání 16 

3.6 Ochrana proti hluku 16 

3.7 Úspora energie a tepla 16 

3.8 Řešení přístupu a uţívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu  17 

3.9 Ochrana stavby před vnějšími škodlivými vlivy 17 

3.10 Ochrana obyvatelstva 17 

3.11 Inţenýrské objekty 17 

4. SITUACE STAVBY 18 

5.  DOKLADOVÁ ČÁST 18 



BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

 

6.  ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 19 

6.1 Informace o rozsahu a stavu staveniště 19 

6.2 Významné sítě technické infrastruktury 19 

6.3 Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny a odvodnění staveniště 19 

6.4 Úprava z hlediska ochrany třetích osob 20 

6.5 Ochrana veřejných zájmů – uspořádání staveniště 20 

6.6 Řešení zařízení staveniště 20 

6.7 Popis staveb zařízení vyţadující ohlášení 20 

6.8 Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 21 

6.9 Podmínky pro ochranu ţivotního prostředí při výstavbě 21 

6.10 Orientační lhůta výstavby 22 

7. DOKUMENTACE OBJEKTU 23 

7.1 Architektonické a stavebně technické řešení 23 

7.2 Stavebně konstrukční řešení 26 

8. ZÁVĚR 28 

PODĚKOVÁNÍ 29 

SEZNAM POUŢITÝCHPRAMENŮ 30 

 

VÝKRESOVÁ ČÁST 

PŘÍLOHY 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

 

SEZNAM POUŢITÉHO ZNAČENÍ: 

 

DPS dokumentace pro provedení stavby 

PD projektová dokumentace 

ZS zařízení staveniště 

NP nadzemní podlaţí 

M měřítko 

S-JTSK systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 

Bpv Balt po vyrovnání 

m. n. m. metrů nad mořem 

BOZP bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

ŢB ţelezobeton 

TI tepelní izolace 

EPS expandovaný polystyren 

U součinitel prostupu tepla [W/m
2
K] 

Sb. sbírky (zákonů) 

m metr 

m
2 

metr čtverečný 

m
3 

metr krychlový 

 

 

 

 



1 

 

1. ÚVOD 

Předmětem této bakalářské práce, která se nazývá Výroba ocelových konstrukcí a 

administrativa je vypracování projektové dokumentace pro provádění staveb. Podkladem této 

dokumentaci byla studie vypracována v rámci Ateliérové tvorby IV. a projektová dokumentace pro 

stavební povolení vypracována v rámci Ateliérové tvorby Va. 

 

 Práce je členěna na textovou a výkresovou část. Textovou část tvoří úvod, který popisuje 

základní okolnosti, jeţ mají vliv na návrh objektu. Průvodní a souhrnná technická zpráva, vypracována 

dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, obsahuje 

architektonické a stavebně technické řešení výše zmíněného objektu.  

 

Výkresová dokumentace architektonického, konstrukčního a stavebně technického řešení tvoří 

samostatnou přílohu, která je přiloţena volně do kapsy tvrdých desek. Tvoří ji také výkres 

architektonického detailu řešeného v rámci specializace bakalářské práce. Dále pak vizualizace, která 

dotváří prostorovou představu o objektu.  
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1.1 Charakteristika města a okolí 

Město Vítkov leţí v terénu Vítkovských vrchů, spadajících k Nízkým Jeseníkům. Krajina 

v okolí Vítkova je turisticky hojně vyuţívána a je rozdělena pomocí řeky Odry a Moravice na několik 

částí, které poskytují hojnost turistických cesta a záţitků v přírodě. Nadmořská výška zde dosahuje 

průměrně 480 m.n.m. 

Město Vítkov je nejenom turistické, ale i průmyslové. Díky výhodnému umístění na spojnici 

měst Odry, Opava a tedy i snadnou dostupností kamionové dopravy je ideálním místem pro umístění 

lehčí průmyslové výroby. Ze současně fungujících firem mohu jmenovat např. Lanex, a.s., Malecky 

Group, a.s., Profily s.r.o…. 

 

1.2 Historický vývoj 

Zaloţení Město Vítkov se datuje do první poloviny 13. století pravděpodobně jako 

osada u budovaného hradu Vikštejn. Písemný písemné zmínky o Vítkově nalezneme 

v záznamech obce Budišov nad Budišovkou. V roce 1523 bylo Vítkovu uděleno právo na 

pořádání výročního trhu Králem Ludvíkem Jagelonským. Město, hrad Vikštejn a okolní obce 

často měnily svá majitele. Nejčastěji patřily pánům z Nasile, Kynšperka a Lidéřova. 

 V roce 1713 - 1714 je nedaleko Vítkova (Horní Ves) na popud tehdejšího majitele 

Wipplara z Ulschitzu vystavěn barokní zámeček. Ten to zámeček se v pozdějších letech stal 

součástí areálu nemocnice. Roku 1776 hrad Vikštejn opouští jeho majitelé a hrad začíná 

chátrat. 

V roce 1891 je do Vítkova přivedena ţelezniční trať. Trať je vyuţívána i v dnešní době 

a vede ze Suchdola nad Odrou přes Vítkov do Budišova nad Budišovkou. 

Konec druhé světové války přináší osvobození i Vítkovu. Dělostřeleckými útoky v době 

války byl poškozen převáţně farní kostel. Škody války nebyly moc velké na rozdíl od škod 

způsobených po příchodu rudé armády. Velký poţár pohltil převáţnou část měšťanských 

domů na náměstí a několik domů v ulicích navazujících na Vítkovské náměstí. Poţár zničil 

nejenom radnici s veškerými úředními dokumenty, ale i poţární zbrojnici. Pachatelé 

zodpovědní za poţár nebyli odhaleni. Devastování Ruskými vojáky bylo ohromné, ničili vše 

co nemohli pobrat. Škody způsobené armádou spojenců byly nedozírné: 45 objektů bylo zcela 

zdemolováno, 22 těţce poškozeno.  Po odsunu občanu německé národnosti v roce 1946 bylo 

město osídlováno přistěhovalci.  

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/1713
http://cs.wikipedia.org/wiki/1714
http://cs.wikipedia.org/wiki/1776
http://cs.wikipedia.org/wiki/1891
http://cs.wikipedia.org/wiki/Budi%C5%A1ov_nad_Budi%C5%A1ovkou
http://cs.wikipedia.org/wiki/1946


BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

3 

 

1.3 Informace o pozemku 

 

Pozemek zvolený ke stavbě výrobní a administrativní haly se nachází v centrální části jiţ 

fungující průmyslové zóny na severovýchodním okraji města Vítkov. Parcely jsou majetkem investora 

a dle územního plánu jsou určeny k zástavbě.  

Pod sousedními pozemky v majetku obce v severní části prochází inţenýrské sítě na které 

budou povedeny nové přípojky. 
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2.  PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

2.1  IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

 

Název práce: Výroba ocelových konstrukcí a administrativa 

Místo stavby: ul. Lesní, Vítkov 749 01 

Katastrální území: Vítkov 

Kraj: Moravskoslezský 

Stavební úřad: Opava 

Parcely dotčené: 1809/1, 1707/1 

Parcely sousedící:  1707/2, 1706/1, 1776, 1805/1, 1805/2, 1807/1, 1808, 1809/3, 

1809/4, 1809/6, 1809/7, 1809/8, 1809/9, 1809/10, 1809/11, 

1809/12, 1809/13, 1809/14, 1809/15, 1809/16, 1809/17, 

1809/20, 1809/21, 1811/1, 1892, 3208/1, 3208/2, 3229/1 

Stupeň PD: dokumentace pro provedení stavby (DPS) 

Spolupráce na projektu: 

Vedoucí projektu: Ing. arch. Igor Krčmář 

Konzultant: Ing. Radek Fabián, Ph.D. 

Vypracoval: Martin Filipčík 

 Skorošice 21 

 790 65 Skorošice 

 

2.2  VYUŢITÍ A ZASTAVĚNOST ÚZEMÍ 

Stavba se nachází v centrální části průmyslové zóny na severovýchodním okraji města Vítkov. 

Toto území je dle Územně plánovací dokumentace určeno pro vyuţití průmyslovou výrobou. Stávající 

zástavba je tvořena převáţně zděnými halovými objekty. Staveniště se rozkládá na dotčených 

parcelách vyznačených v identifikačních údajích vedené v k. ú. města Vítkov. V současné době jsou 
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parcely jen částečně vyuţity a plochy vybrané ke stavbě jsou pouze zarostlé náletovými dřevinami a 

keři bez vzrostlých stromů. Docházková vzdálenost k zastávkám hromadné dopravy a občanským 

vybavenostem je krátká. Dotčené parcely jsou dle územního plánu Města Vítkov určeny jako plochy 

pro průmyslovou výrobu – středně těţkého charakteru. Na dotčených parcelách  průmyslové zóny ani 

v okolí se nenachází rostliny ani jiná zeleň, která spadá pod ochranu přírody. 

Dotčené parcely 1809/1, 1707/1 jsou ve vlastnictví investora. 

 

2.3  ÚDAJE O PROVEDENÝCH PRŮZKUMECH 

Byla provedena obhlídka staveniště a pořízena fotodokumentace stávajícího stavu pozemku. 

Bylo provedeno měření radonu a zaměření výškových a terénních body potřebných k vytyčení stavby. 

 

2.4  PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

Podklady pro zpracování výkresové dokumentace: 

 Zákon č. 183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním řádu, ve smyslu pozdějších 

předpisů 

 Vyhláška č. 268/2009 Sb. O technických poţadavcích na stavbu 

 Územně plánovací dokumentace města Vítkov 

 Katastrální mapa M 1:1000 

 Urbanistická studie města Vítkov 

 Architektonická studie halového objektu pro výrobu ocelových konstrukcí a administrativu 

 

2.5  SPLNĚNÍ POŢADAVKŮ DOTČENÝCH ORGÁNŮ 

Poţadavky obsáhlé v rozhodnutí o umístění stavby a poţadavky dotčených orgánů státní zprávy 

jsou splněny a zapracovány v projektové dokumentaci. 

 

2.6  INFORMACE O DODRŢENÍ OBECNÝCH POŢADAVKŮ NA VÝSTAVBU    

Projektová dokumentace splňuje podmínky podle vyhlášky č. 268/2009 Sb., [1] 
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2.7  ÚDAJE O SPLNĚNÍ PODMÍNEK REGULAČNÍHO PLÁNU 

Navrhované řešení je v souladu regulativy města Vítkov a splňuje regulativa dle § 104 odst. 1 

stavebního zákona. [2]   

2.8 VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY STAVBY NA SOUVISEJÍCÍ A PODMIŇUJÍCÍ STAVBY     

  Navrţená stavba je prostá věcných a časových vazby na související a podmiňující stavby. 

 

2.9  PŘEDPOKLÁDANÁ LHŮTA VÝSTAVBY 

Předpokládaná lhůta výstavby je stanovena na jeden rok. 

Předpokládané zahájení stavby 3/ 2014 

Předpokládané ukončení stavby 3/2015 

 

2.10  ORIENTAČNÍ A STATISTICKÉ ÚDAJE O STAVBĚ 

Předpokládaná výše nákladů na výstavbu, včetně přípojek inţenýrských sítí, bez nákladů na 

zabudování a pořízení technologii výroby činí 65 000 000 Kč. Cena byla stanovena dle předběţného 

propočtu cenových ukazatelů společnosti ÚRS Praha, a.s. pro rok 2013. 

Zastavěná plocha:  2 216 m
2
 

Obestavěný prostor: 23 260 m
3
 

Plocha pozemku: 44 171 m
2
 

Plocha výroby:  1795 m
2
 

Plocha zázemí výroby:  441 m
2
 

Plocha kancelářských jednotek:  400 m
2
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3. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

3.1  URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

 

3.1.1 Zhodnocení staveniště 

Pozemek stavby je přístupný ze stávající obecní komunikace na parc.č.1892, k.ú. Vítkov, 

nachází se v centrální části průmyslové zóny. Pozemek stavby  je svaţitý k jihu a je s travnatým 

povrchem  a náletovými dřevinami a keři. 

 Napojení na sítě technické infrastruktury je  v bezprostřední blízkosti pozemku stavby a to na 

sousedních parc.č 1707/1 je vybudována elektro smyčka VN, která je ukončena přípojkou na hranici 

pozemku 1706/1ve vlastnictví stavebníka. Vodovod DN 100 PE ve správě SmVaK, a.s. je veden při 

hranici stavební parcely 1707/1 ve vlastnictví stavebníka. Vodovodní přípojka bude vybudována 

v rámci přípravy stavby. Kanalizase probíhá západní stranou pozemku parc.č. 1809/1ve vlastnictví 

stavebníka. 

Stavebník zajistí vytyčení veškerých podzemních vedení inţenýrských sítí v předmětné lokalitě 

výstavby, vzhledem k umístění optického kabelového vedení v bezprostřední blízkosti staveniště bude 

postupováno nanejvýš obezřetně. Následné provádění prací v ochranných pásmech těchto sítí se bude 

řídit obecně platnými právními a technickými předpisy a poţadavky správce sítě.  

 

3.1.2 Urbanistické a architektonické řešení stavby 

Řešený pozemek stavby, parc.č. 1809/1 a 1707/1 k.ú. Vítkov, se nachází v zastavitelné ploše, 

průmyslové zóně. 

Umístění stavby haly na pozemek je řešeno v návaznosti na tvar, svaţitost terénu, návaznost na 

moţnost napojení na dopravní infrastrukturu a s ohledem na orientaci ke světovým stranám. Umístění 

stavby na pozemku stavby respektuje obecné poţadavka na vyuţívání území a také poţadavky 

stavebníka na vyuţití pozemku. 

Výrobní hala je navrţena jako jednolodní s částí vyhrazenou pro administrativu. Půdorysný tvar 

je přibliţně obdelníkový. Zastřešení haly je navrţeno jako několik sedlových střech, kolmo na loď 

haly. Tak aby na horizontu města netvořilo dominantní střechu, ale svou členitostí se přibliţovalo 

střechám oobjektů vesnického typu. 

Stavba svým umístěním respektuje výšku okolní zástavby. 
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3.1.3 Technické řešení stavby 

 

Zemní práce 

Na části pozemku ke stavbě určeném bude provedeno sejmutí ornice o mocnosti 200 

mm. Sejmutá ornice bude skladována na stavebním pozemku a zpětně bude pouţita pro terení 

úpravy. Dále bude provedeno odtěţení části svahu. Bude dbáno na dodrţení bezpečných úhlu 

smykových ploch svahu. Ostatní zemní práce budou provedeny těsně před započetím betonáţe 

základů a to z důvodů ochrany základové spáry před povětrnostními vlivy. Polovina vytěţené 

zeminy bude oděleně skladována na pozemku a bude ponechaná na terénní úpravy na 

staveništi. Zbylá část zeminy bude vyvezena na skládku.  

 

Podzemní voda 

Hladina podzemní vody je stanovena hydrogeologickým průzkumem a kontrolním 

vrtem v úrovni 2 metrů pod základovou spárou objektu. Jako opatření proti moţným proudům 

vody působícím ve svahu je navrţena hydroizolace spodní stavby za pouţití ţivičných 

hydroizolačních pásů Glastek 40 Special Mineral. 

 

Základy 

Výškové osazení objektu do terénu je stanoveno: ±0,000 = 491,500 m. n. m. 

Severní část stavby bude zaloţena na ŢB stěně drţící svah nad objektem. Zbylé 

základové konstrukce sloupů budou provedeny na monolitických patkách. Vnitřní stěny 

administrativní části budou zaloţeny na betonových pasech – viz. výkres základů. Základové 

konstrukce budou betonovány přímo na stavbě za pomocí systémového bednění. ŢB opěrná 

stěna, patky a pasy budou provedeny z betonu c 25/30. Patky jsou navrţeny jako 

jednostupňové neexcentricky zatíţené. Hloubka zaloţení opěrné stěny je - 2,550 m, 

základových patek - 1,550 m. Po betonáţi ŢB stěny, základových patek, pasů a osazení 

obvodových ŢB panelů bude provedena betonáţ ţelezobetonové desky o celkové tloušťce 100 

mm a to ve  dvou výškových úrovních. 

 

Svislé konstrukce 

Primární svislé nosné konstrukce tvoří soustava ocelových sloupů o průřezu HEB 300. 

Hlavní obvodový plášť haly bude tvořen stěnovým systémem Kingspan za pouţití 

sendvičového pur panelu KS 1000 AWP tl. 140mm. Stěny administrativní části budou 

vystavěny obdobným systémem s doplněním o vrstvy tepelné izolace Isover a sádrokartonové 

předstěny. Vytvoří se tak sendvičové zdivo o celkové tl. 500 mm s vynikajícími tepelnými 

vlastnostmi.  

Konstrukční výška jednotlivých podlaţí je 4500 mm a 3000 mm. 



BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

9 

 

Příčky 

Vnitřní dělící příčky budou provedeny s tvárnicových bloků Ytong o tloušťce 150 mm 

na maltu Ytong .Ostatní příčky v 1.np jsou navrţeny jako sádrokartonové tl. 100 a 150 mm. 

Stěny ve 2.np jsou navrţený jako nosné s ocelovou konstrukcío celkové tloušťce stěny 150 

mm  zbylé příčky jsou řešeny jako sádrokartonové o tl. 100 a 150 mm. 

 

Vodorovné konstrukce 

Nosná konstrukce stropu v 1.np  je navrţena jako ocelobetonová. Konstrukce je 

sloţená z průvlaků a sloupů vynášejících stropní konstrukci. Na tyto průvlaky je kladen záklop 

s trapézového plechu TR 40S a vylita betonová deska s ocelovou výztuţí. 

Nosná konstrukce stropu 2.np je tvořena dřevěnými nosníky s dvojitou ocelovou 

stojnou. Stropní nosníky jsou kladeny na ocelovou konstrukci stěn. 

Překlady otvorů jsou provedeny z překladů Ytong, viz výpis překladů. 

 

Střešní konstrukce 

Zastřešení objektu tvoří z převáţné většiny jednoplášťová střecha část haly 

s administrativou je zastřešena dvouplášťovou střechou s provětrávanou mezerou. Oba 

systémy střech  jsou tvořeny několika střešními rovinami s různým spádem. Pro opláštění 

střechy bude pouţit střešní panel Kingspan KS 100 TOP-DEK. Střešní rovinou budou 

procházet světlíky s nízkým lemem. Nosnou konstrukci střechy tvoří soustava průvlaku a 

vaznic. 

Odvodnění střešních rovin je navrţeno střešními vpusťmi a ţlaby. Přístup na střechu je 

navrţen přes stříšku přístavku na kola.   

 

Skladby: 

S4 – Střešní plášť 

Střešní panel kingspan KS1100 AWP 100 mm 

Konstrukce zastřešení - vaznice 180 mm 

 

Schodiště 

Schodiště je navrţeno jako celoocelové. Jednotlivé stupně jsou tvořeny slzičkovým 

ocelovým plechem. Schodišťové rameno je široké je 1 200 mm. Po obou stranách je opatřeno 

nerezovým madlem. U výstupní části schodiště ve 2.np je navrţeno skleněné zábradlí 

s nerezovým madlem. Výška madel schodiště je 900mm. Povrchová úprava schodiště, 

lakování dvousloţkovým lakem barva RAL 9004. 
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Výplně otvorů 

Veškerá okna na objektu jsou navrţena jako hliníková. V oknech administrativní části 

je pouţito izolační trojsklo 4-16-4-16-4. Součinitel prostupu tepla oknem dle výrobce,W = 0,9 

W/m
2
K. Okna ve výrobní části jsou zasklena izolačními dvojsky 4-16- 4. Součinitel prostupu 

tepla oknem W = 1,1 W/m
2
K. Specifikace oken viz výpis oken. 

Vstupní dveře do patra kanceláří jsou navrţena jako hliníková, prosklená s izolačním 

trojsklem 4-16-4-16-4. Součinitel prostupu tepla dveřmi W = 1,0 W/m
2
K. Dveře mají poţární 

odolnost 30 minut. 

Vstupní dveře do výroby jsou navrţena jako hliníková. Jsou vyplněné izolační  a 

protipoţární výplní s poţární odolností 30 minut a osazené do izolačního rámu. Specifikace 

všech dveří dveří viz výpis dveří. 

Dveře do interiérů kanceláří v 2.np jsou navrţeny v provedení lakovaná dýha (barva 

šedá), Dveře budou osazeny do obloţkové zárubně. Dveře 1.np jsou navrţeny v provedení 

lakovaná dýha (barva šedá), Dveře budou osazeny do ocelové zárubně Montkov. Viz výpis 

dveří. 

 

Úpravy vnitřních povrchů 

Převládající úprava povrchůstěn v administrativní části bude výmalba 

sádrokartonových příček přípravkem Primalex. Ostatní stěny budou opatřeny štukovou VC 

omítkou. V místnostech se zvýšenou moţností ostřiku stěn vodou například kuchyňka, toalety, 

šatny, úklidová komora, umývárna , jídelna budou na stěnách provedeny keramické obklady. 

Výšky keramických obkladu viz výkresová část dokumentace. Podhledy budou vymalovány 

přípravkem Primalex 

V části výroby bude povrch stěn tvořen plechovou části obvodového pur panelu 

v barvě bílé.  

 

Podlahy 

Typy nášlapných ploch jsou členěny na část administrativní a výrobní. V kancelářích a 

prostorách zázemí výroby  je pouţita keramická dlaţba. Ve výrobní části je pouţita 

průmyslová betonová podlaha z drátkobetonu která odolává mechanickým účinkům výroby.  
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Skladby: 

S1 – Podlaha 1.NP 

keramická dlaţba na flexi lepidlo Weber  10 mm 

ŢB deska C 16/20 100 mm 

podkladní folie PE 0,2 mm 

tepelná Izolace EPS 200 S   300 mm 

hydroizolace Glastek 40 Special Mineral 2x4 mm 

betonová podkladní deska C 16/20 100 mm 

štěrk fr. 16/32 100 mm 

 

S2 – Podlaha 2.NP 

keramická dlaţba na flexi lepidlo Weber  10 mm 

ŢB deska s ocelovou výztuţí 70 mm 

podkladní folie PE 0,2 mm 

kročejová izolace Rockwool Steprock HD 60 mm 

ŢB deska C 25/30 150 mm 

ztracené bednění TR 40S/160  

ocelová nosná konstrukce stropu IPE 220 mm 

instalační prostor TZB 1000 mm 

SDK podhled na závěsech 2x12,5 mm 
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S5 – Podlaha přístupové terasy 

ţulové kostky 60 mm 

betonové loţe C 25/30 30 mm 

hydroizolace Glastek 40 Special Mineral 2x4 mm 

ŢB konstrukce 200 mm 

 

S10 – Podlaha výrobní části 

drátkobetonová deska 150 mm 

podkladní folie PE 0,2 mm 

tepelná Izolace EPS 200 S   100 mm 

hydroizolace Glastek 40 Special Mineral 2x4 mm 

betonová podkladní deska C 16/20 120 mm 

štěrk fr. 16/32 100 mm 

 

S12 – Podlaha2. NP - podjezd 

keramická dlaţba na flexi lepidlo Weber  10 mm 

ŢB deska s ocelovou výztuţí 70 mm 

podkladní folie PE 0,2 mm 

kročejová izolace Rockwool Steprock HD 60 mm 

ŢB deska C 25/30 150 mm 

ztracené bednění TR 40S/160  

ocelová nosná konstrukce stropu IPE 220 mm 

TI minerální vata Isover Domo 300 mm 

SDK podhled na závěsech 2x12,5 mm 
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Izolace proti zemní vlhkosti 

Ochrana proti zemní vlhkosti je zabezpečena vodorovnou a svislou vrstvou 

hydroizolačních pásů Glastek 40 Special Mineral. Pro sníţení moţného hydrostatického tlaku 

je kolem celé stavby navrţeno drenáţní potrubí  120 mm. 

 

Ostatní izolace proti vlhkosti 

Střešní panel Kingspan pouţitý na střeše obsahuje vrstvu hydroizolace Fatrafol o tl. 2 

mm. Součástí skladby přístupové terasy je hydroizolace Glastek 40 Special Mineral.   

 

Tepelná izolace 

Obvodovou konstrukci lodě haly tvoří zateplený sendvičový pur panel Kingspan KS 

1000 AWP tl. 140 mm v administrativní částí je doteplen tepelnou izolací Isover  Domo tl. 

300 mm..  

V podlaze prvního patra je vloţena tepelná izolace EPS 200 S. V podlaze 

administrativní části je pouţita v tl. 300 mm a výrobní části v tl. 100 mm. 

Ve skladbě stropu 2.np je jako tepelná izolace pouţita minerální vlna Isover Domo tl. 

450 mm. 

 

Zvuková izolace 

V podlaze 2.NP je navrţena zvukové izolace pro zamezení šíření hluku Rockwool 

Steprock HD tl. 60 mm. 

 

Klempířské výrobky 

Do klempířských prvků zahrnujeme oplechování parapetů, oplechování ţlabů a atik, 

oplechování komínů vzduchotechniky. Oplechování bude provedeno lakovaného 

pozinkovaného plechu barvy RAL 9004. Specifikace klempířských prvků viz výpis 

klempířských prvků. 

 

Zámečnické výrobky 

Do zámečnických výrobků zahrnujeme madla, zábradlí schodiště a terasy, 

předsazenou mříţ z tahokovu včetně systému kotvení. Viz specifikace zámečnických výrobků. 

 

Vytápění 

 Objekt bude vytápěn za pomocí černých zářičů v části výroby a za pomocí 

klimatizační jednotky s rekuperací v části zázemí výroby a kanceláří. Pro dotápění části 

objektu s  kancelářemi a zázemím bude pouţit elektrická topná jednotka klimatizace a solární 
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panel na střeše objektu. Pro vytápění lakovny bude pouţita elektrická topná jednotka 

klimatizace s rekuperací. 

 

3.1.4 Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

Stavba bude napojena na stávající inţenýrské sítě na pozemcích p.č. 1706/1, 1707/1, 

1809/1k.ú. Vítkov. Objekt bude připojen na splaškovou kanalizaci, na vodovodní řád a na 

vedení vysokého napětí (v objektu bude transformační stanice) a plynovodní řád. 

Splašková voda bude připojena ke stávajícím splaškovou kanalizaci DN 300 za 

pomocí nového kanalizačního přípojky DN 300. 

Plynovodní přípojka bude připojena stávající plynovodní potrubí STL LPE 63. 

Vodovodní přípojka bude napojena na stávající vodovodní řád DN 100 PE. 

 

3.1.5 Řešení technické a dopravní infrastruktury 

Objekt leţí na jiţní straně ulice Lipová a na severní straně ulice Lesní. Pro přístup 

zaměstnanců bude vyuţívána menší a klidnější komunikace Lipová v majetku města. 

Autobusové nádraţí je od plánovaného vstupu vzdáleno 350m. Pro přepravu materiálu bude 

vyuţita silnice Lesní a jiţ vybudovaný sjezd do stávající průmyslové zóny. Dojde tak 

k logickému pokračování jiţ vytvořeného systému dopravy průmyslové zóny. 

 

3.1.6 Vliv stavby na ţivotní prostředí  

Řešená stavba podléhá posouzení vlivu na ţivotní prostředí. Stavba byla posuzovaná 

dle zákona č. 100/2001 Sb. a nebyl zjištěn neţádoucí vliv stavby na ţivotní prostředí. 

 

3.1.7 Bezbariérové vyuţívání 

Objekt výrobní a administrativní haly není navrţen jako bezbariérový a to z důvodu 

aktivní účasti kaţdého ze zaměstnanců.   

 

3.1.8 Průzkumy a měření  

Objekt se nachází na území, na které nepůsobí nebezpečné vlivy jako agresivní vody, 

sesuvy půdy, záplavové oblasti, seismicita. Do hloubky zakládání se nevyskytuje hladina 

podzemní vody a sloţení podloţí v úrovni základové spáry bylo klasifikováno třídou F2-CG 

(jíl štěrkovitý, konzistence tuhá aţ pevná). Výsledky měření nebezpečí radonu prokazují 

nízkou intenzitu a nemusí se tak činit z tohoto pohledu ţádná opatření. 
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3.1.9 Podklady pro vytyčení stavby 

Zaloţení objektu bude vytýčeno oprávněnou geodetickou firmou. V místě stavby bude 

vynesena relativní referenční síť vztaţená k bodům 101 a 102, která plně postačí k vytyčení 

stavby. 

  

 

3.1.10 Členění stavby na jednotlivé stavební a inţenýrské objekty a technologické provozní 

soubory 

Stavba je tvořena jedním dominantním objektem a dvoůmi malými přístavky, na 

severní straně přístavek na parkování kol a na jiţní přístavek jako venkovní sklad plynů 

potřebných k výrobě. 

V rámci stavby bude dodán kompletní systém čištění oceli a to v podobě tryskací 

komory na severozápadní straně objektu.  

 

3.1.11 Vliv stavby na okolní  

 Provoz stavby nemá negativní vliv na okolní pozemky a jiné stavby. 

 

3.1.12 Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 

Při provádění stavebně montáţních prací je nutné dodrţovat bezpečnost práce dle 

nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bliţších minimálních poţadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništi vč. jejich doplňků a změn a ustanovení všech norem a s nimi 

souvisejících předpisů - pracovníci stavby budou proškolení z bezpečnosti práce. Lékařská 

péče pro pracovníky bude zajištěna v rámci městské vybavenosti. 

 

3.2  MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA 

Návrh konstrukce byl proveden ná základě statických výpočtů, oprávněnou osobou. Statický 

výpočet není součásti bakalářské práce.  

 

3.3  POŢÁRNÍ BEZPEČNOST 

K projektové dokumentaci je zpracována samostatná technická zpráva poţární ochrany (poţárně 

bezpečnostní řešení stavby) včetně zákresů nebezpečného prostoru do situace stavby, která byla 

zpracována Ing. Petrem Poláškem v červnu 2012 ke stavebnímu povolení podle poţadavků stavebního 

zákona č. 183/2006 Sb., vyhlášky MMR č. 268/2009 Sb., vyhlášky MV č. 246/2001 Sb. § 41, 

vyhlášky MV č. 23/2008 Sb., ČSN 73 0802, ČSN 73 0804, ČSN 73 0810, ČSN 73 0818, ČSN 73 

0821, ČSN 73 0833, ČSN 73 0873 a projektové dokumentace stavby. Poţadavky vyplývající ze 
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zprávy poţární ochrany byly zapracovány do poţadavků na konkrétní konstrukce v rámci projektové 

dokumentace pro provedení stavby. 

 

3.4  HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

 Provoz v objektu je klasickým provozem tedy bez zvláštních hygienických poţadavků na 

ochranu zdraví. Stavba nebude mít vliv na ţivotní prostředí a řešení jeho ochrany ţivotního prostředí 

je popsán v kap. 1, odst. f). 

 Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě vydala dne 

13.12.2011 pad č.j. HOK/KA-28905/2.5/2011 kladné závazné stanovisko. 

 V rámci dopravní obsluhy je uvaţován provoz dopravních prostředků pro přívoz a odvoz 

materiálu a nářadí a vyuţívání velkých nákladních a osobních případně malých nákladních vozidel 

typu pickup pro dopravu pracovníků dodavatele a drobného materiálu a nářadí. Pro příjezd na 

staveniště budou pouţívány veřejné komunikace, jejíchţ uţívání podléhá podmínkám platných zákonů 

a vyhlášek. Pouţívaná vozidla musí svým technickým stavem a vybavením vyhovovat platným 

předpisům.  

Odpad vzniklý při realizaci stavby bude tříděn dle moţnosti recyklace pytlován a průběţně 

odváţen. 

3.5  BEZPEČNOST PŘI UŢÍVÁNÍ 

 Splnění obecných základních poţadavků na bezpečnost stavby je docíleno návrhem stavby 

odpovídajícím současné platné legislativě (např. vyhláška č. 268/2009 Sb.) a platné normové základně. 

Veškeré instalované zařízení v objektu bude dodavatelem odzkoušeno, budou provedeny příslušné 

zkoušky a revize dle poţadavků aktuální legislativy a technických předpisů a norem a stavebníkovi 

bude vše předáno vč. veškeré dostupné dokumentace, dle druhu instalace vč. provedení zaškolení. 

 

3.6  OCHRANA PROTI HLUKU 

Během realizace stavby bude dbáno na to, aby nebyl překročen hygienický limit v 

ekvivalentní hladině akustického tlaku 65 dB dle nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před 

nepříznivými účinky hluku a vibrací, § 11 odst. 7. Stavební práce budou prováděny v maximálním 

časovém rozmezí 7:00 aţ 21:00 hod. 

3.7  ÚSPORA ENERGIE A TEPLA 

Navrţené konstrukce odpovídají poţadavkům ČSN na součinitel prostupu tepla, v případě 

výplní rovněţ na poţadovanou maximální spárovou průvzdušnost. 
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3.8  ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŢÍVÁNÍ OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A 

ORIENTACE 

 Stavebníkem řešený záměr vybudováním výrobní a administrativní haly nezamýšlí provoz 

s osobami s omezenou schopností pohybu a orientací. Stavba nespadá do rozsahu účinnosti stávající 

vyhlášky č. 369/2001 Sb. O obecně technických poţadavcích zabezpečujících uţívání staveb osobami 

s omezenou schopností pohybu a orientace, ve znění pozdějších předpisů. 

 

3.9  OCHRANA STAVBY PŘED  VNĚJŠÍMI ŠKODLIVÝMI VLIVY  

 Objekt se nachází na území, na které nepůsobí nebezpečné vlivy jako agresivní vody, sesuvy 

půdy, záplavové oblasti, seismicita, poddolování…. Výsledky měření nebezpečí radonu prokazují 

nízkou intenzitu a nemusí se tak činit z tohoto pohledu ţádná opatření.  

 

3.10 OCHRANA OBYVATELSTVA 

Během výstavby objektu bude staveniště řádně oploceno, osvětleno a osazeno bezpečnostní 

značkou – Staveniště, vstup zakázán. 

 

 

3.11 INŢENÝRSKÉ OBJEKTY 

 

3.11.1 Odvodnění území včetně zneškodnění odpadních vod 

 Dešťová voda ze střech objektu a z části zpevněných ploch kolem objektu bude 

svedena vnější dešťovou kanalizací do akumulačních jímek pro zachycení dešťové vody a 

následně přepadem do vsakovacích roštů na pozemku p.č.1809/1 k.ú. Vítkov. 

Splašková kanalizace bude napojena na stávající obecní kanalizaci DN 300 za pomocí 

nové přípojky kanalizace DN 300. 

 

3.11.2 Zásobování vodou 

Stavba bude napojena na stávající inţenýrské sítě na pozemcích p.č. 1706/1, 1707/1, 

1809/1 k.ú. Vítkov.  

Vodovodní přípojka bude napojena na stávající vodovodní řád DN 100 PE. 

 

3.11.3 Zásobování energiemi 

Stavba bude napojena na stávající inţenýrské sítě na pozemcích p.č. 1706/1, 1707/1, 

1809/1k.ú. Vítkov. Objekt bude připojen na vedení vysokého napětí (v objektu bude 

transformační stanice). 



BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

18 

 

  Během výstavby bude pouţito provizorního připojení na vedení nízkého napětí 

s měřením spotřeby. 

 

3.11.4 Řešení dopravy 

  Příjezd do výrobních prostor bude obstarávan přes komunikaci průmyslové zóny 

napojenou na ulici Lesní. 

  Přístup a příjezd zaměstnanců bude řešen vybudováním sjezdu z ulice Zahradní . U 

objektu bude vybudováno parkoviště pro zaměstnance. Chodníky budou provedeny dle 

vyhlášky č 369/2001 Sb. a povedou přímo ke hlavnímu vstupu.  

 

3.11.5 Povrchové a vegetační úpravy 

Zpevněné plochy kolem objektu a sjezd z místní komunikace budou provedeny 

z asfaltobetonu. Přístupové chodníky budou dláţděny ţulovými kostkami.  

Ostatní plochy budou zatravněny v okolí stavby budou vysazeny stromy a drobné 

keře.  

 

3.11.6 Elektronické komunikace 

Řešení elektronických komunikací není součástí této práce. V případě budoucího 

napojení je potřeba postupovat podle telekomunikačního zákona, který řeší připojení 

koncového odběratele.  

 

 

 

4.  SITUACE STAVBY 

 Situace stavby je součástí výkresové dokumentace. 

  

5.  DOKLADOVÁ ČÁST 

 Není součástí této dokumentace. 
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6.  ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

 

6.1  INFORMACE O ROZSAHU A STAVU STAVENIŠTĚ 

Rozsah staveniště je uvaţován na části pozemku parc.č 1809/1. Sjezd na staveniště bude 

s komunikace průmyslové zóny. 

Před výstavbou bude v celém rozsahu staveniště na parc.č. 1809/1 provedena skrývka 

ornice. Sejmutá ornice bude uloţena na pozemku stavebníka parc.č. 1809/1 v zadní části 

pozemku, bude skladována odděleně od jiných zemin a materiálů a bude chráněna proti 

znehodnocování stavební činností. Po ukončení výstavby bude rozprostřena zpět na pozemek 

stavebníka. 

V okolí staveniště na pozemku 1809/1 bude provedeno dočasné oplocení, a to 

pletivovým mobilním oplocením na oc. rámech, které bude osazeno v rámci dodávky 

dodavatele stavby.  

 

6.2 VÝZNAMNÉ SÍTĚ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 

Přes pozemek stavebníka prochází  pouze obecní kanalizace DN 300. Ostatní inţenýrské sítě 

vedou v blízkosti pozemku stavebníka. Před zahájením výstavby bude provedeno vytyčení všech 

známých inţenýrských sítí v lokalitě stavby vč. zjištění jejich hloubky uloţení. O průběhu těchto sítí a 

poţadavcích na způsob provádění prací v jejich ochranných pásmech budou prokazatelně seznámení 

pracovníci dodavatele. 

 

6.3  NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA ZDROJE VODY, ELEKTŘINY A ODVODNĚNÍ 

STAVENIŠTĚ 

Přístup a příjezd je zajištěn ze silnice parc.č.1892. El. energie pro stavbu bude zajištěna 

vybudováním provizorní přípojkou NN v trase definitivní přípojky VN. Voda bude zajištěna 

vybudováním vodovodní přípojky v předstihu v trase definitivního návrhu přípojky. Pozemek stavby 

je svaţitý k jihu.. 

S řešením zvláštního odvodnění území není uvaţováno. Po obvodu stavby bude uloţen drenáţní 

systém z perforovaného potrubí DN 120 vyústěný do vsakovací jímky na pozemku stavebníka na 

pozemku parc.č. 1809/1 

Odvod splaškových a odpadních vod bude sveden do veřejné kanalizace DN 300.  
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6.4  ÚPRAVA Z HLEDISKA OCHRANY TŘETÍCH OSOB 

U výjezdu ze staveniště bude umístěno svislé dopravní značení "Pozor, výjezd vozidel stavby". 

Stavebními pracemi nebude dotčena stávající doprava na místní komunikaci ani narušen pohyb osob s 

omezenou schopností pohybu a orientace. 

 

6.5  OCHRANA VEŘEJNÝCH ZÁJMŮ – USPOŘÁDÁNÍ STAVENIŠTĚ 

Na oplocení bude připevněno čitelné upozornění „STAVBA – NEPOVOLANÝM VSTUP 

ZAKÁZÁN“.  

Parametry navrţeného sjezdu umoţňují vjezd vozidel hasičské záchranné sluţby a umoţňují tak 

její zásah.  

Veškeré stavební práce budou prováděny tak, aby nedocházelo k obtěţování okolí 

stavby exhalacemi, hlukem, otřesy, prachem, zápachem a oslňováním nad přípustnou míru. 

Veškeré práce jsou navrţeny v klasické technologii při pouţití zákonem schválených 

technologií a materiálů a tudíţ nebude nutné provádět zvláštní opatření v okolí stavby před 

negativní účinky v rámci provádění stavby. Při pouţívání jednotlivých technologií a materiálů 

budou dodrţovány technické a legislativní poţadavky a poţadavky výrobce na ně kladené.  

 

6.6  ŘEŠENÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

Rozsah staveniště je uvaţován na parc.č 1809/1, k.ú. Vítkov, v majetku stavebníka. 

Zařízení staveniště zahrnuje: 

- deponie ornice 

- mobilní staveništní buňky, mobilní WC, skládka těţkého a objemného 

materiálu a nářadí vč. umístění kontejnéru na odpady 

Materiál bude na stavbě uskladněn v nezbytně nutném rozsahu pro plynulou práci 

v rozsahu např. následných 2-3 dnů, tak aby byly co nejvíce minimalizovány nutné skladovací 

plochy.  

 

6.7  POPIS STAVEB ZAŘÍZENÍ VYŢADUJÍCÍ OHLÁŠENÍ 

Staveniště nebude obsahovat objekty vyţadující ohlášení stavebnímu úřadu. V rámci 

zařízení staveniště je uvaţováno pouze s umístěním staveništní buňky, mobilního WC, deponií 

ornice a uloţením stavebního materiálu potřebného v jednotlivých etapách výstavby. 
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6.8  PODMÍNKY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI 

Při návrhu ZS a provádění prací bude dbáno na to, aby byly dodrţeny poţadavky na 

pracoviště stanovené nařízením vlády č.101/2005 Sb., o podrobnějších poţadavcích na 

pracoviště a pracovní prostředí, aby staveniště vyhovovalo obecným poţadavkům na výstavbu 

dle vyhlášky č.268/2009 Sb., o technických poţadavcích na výstavbu a dalším poţadavkům 

stanoveným v příloze č.1 k nařízení vlády č.591/2006 Sb. Bezpečnost práce dále bude zajištěna 

především dle nařízení vlády č.591/2006Sb, o bliţších minimálních poţadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na staveništích, dle nařízení vlády č.362/2005 Sb., o bliţších 

poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z 

výšky nebo do hloubky a dle nařízení vlády č.378/2001 Sb., kterým se stanoví bliţší poţadavky 

na bezpečný provoz a pouţívání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. Tímto výčtem 

poţadavků není dále dotčena povinnost dodrţení ostatních poţadavků dle další legislativy na 

úrovni bezpečnosti práce dle jednotlivých prováděných činností.   

 Výjimky příp. zvláštní opatření nad rámec poţadovaný příslušnou legislativou 

nebudou stavbou vyvolány.  

 Lékařská péče pro pracovníky bude zajištěna v rámci městské vybavenosti. 

 Hygienické zázemí pro zaměstnance bude zajištěno v rámci osazení mobilního WC a 

staveništní buňky. 

 

6.9  PODMÍNKY PRO OCHRANU ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ 

V rámci dopravní obsluhy je uvaţován provoz nákladních dopravních prostředků pro 

přívoz a odvoz materiálu a nářadí a vyuţívání osobních případně malých nákladních vozidel 

typu pickup pro dopravu pracovníků dodavatele a drobného materiálu a nářadí. Pro příjezd na 

staveniště budou pouţívány veřejné komunikace, jejíchţ uţívání podléhá podmínkám platných 

zákonů a vyhlášek. Pouţívaná vozidla musí svým technickým stavem a vybavením vyhovovat 

platným předpisům. 

Nákladní vozidla budou u stavby přistavena pouze po dobu manipulace s dopravovaným 

materiálem a nářadím. V případě znečištění stávajících vozovek zajistí zhotovitel stavby jejich 

čistění, a to při kaţdém větším znečištění nikoli pouze aţ po dokončení všech prací. V případě 

poškození stávajícího povrchu komunikací provede zhotovitel stavby nápravu do původního 

stavu na své náklady. 

Odpad vzniklý při realizaci stavby bude tříděn dle moţnosti recyklace, shromaţďován na 

určených plochách v kontejnerech a průběţně odváţen tak, aby nedošlo k narušení bezpečnosti 

na staveništi a nebyl dotčen stanovený postup prací. Nakládání s odpady bude prováděno dle 
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poţadavků vyplývajících ze zákona č.185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů . 

Stavba bude prováděna dodavatelským způsobem, tj. jedním nebo více zhotoviteli, a to dle 

individuálního výběru stavebníka. Jednotlivý dodavatelé, příp. generální dodavatel stavby, 

budou odpovídat za oprávněnou likvidaci odpadů, kterou doloţí stavebníkovi a předloţí v rámci 

závěrečné prohlídky stavby (kolaudace). Na stavbě nebude prováděno parkování a oprava 

vozidel stavby. Pohonné hmoty pro stavební techniku budou čerpány na příslušných čerpacích 

stanicích.  

Veškeré stavební práce budou prováděny tak, aby nedocházelo k obtěţování okolí stavby 

exhalacemi, hlukem, otřesy, prachem, zápachem a oslňováním nad přípustnou míru. Veškeré 

práce jsou navrţeny v klasické technologii při pouţití zákonem schválených technologií a 

materiálů a tudíţ nebude nutné provádět zvláštní opatření v okolí stavby před negativní účinky 

v rámci provádění stavby. Při pouţívání jednotlivých technologií a materiálů budou dodrţovány 

technické a legislativní poţadavky a poţadavky výrobce na ně kladené. 

 

6.10  ORIENTAČNÍ LHŮTA VÝSTAVBY 

Předpokládaná lhůta výstavby je odhadnuta na 1 rok 

Předpoklad zahájení stavby 3/ 2014 

Předpoklad ukončení stavby 3/ 2015 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

23 

 

7.  DOKUMENTACE OBJEKTU 

 

7.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

 

7.1.1 Technická zpráva 

 

7.1.1.1 Účel objektu 

Výrobní a administrativní hala na výrobu ocelových konstrukcí. 

 

7.1.1.2 Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení 

vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a uţívání objektu osobami 

s omezenou schopností pohybu a orientace 

Objekt je navrţen jako jednolodní výrobní hala s členitou sedlovou střechou o různých 

spádech. Objekt je členěn na dva celky. Jednopodlaţní výrobní halu a dvoupodlaţní 

administrativní část se zázemím. Komunikace v objektu je provedena pomoci hlavní 

vstupní chodby ze které se dále dostaneme do všech částí objektu Komunikační plochy 

výroby budou vyznačeny ţlutým značením na podlaze. Objekt je přístupný z ulice 

Zahradní a Lesní. 

 

7.1.1.3 Kapacity, uţitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení 

a oslunění 

Zastavěná plocha:   2 216 m
2
 

Obestavěný prostor:  23 260 m
3
 

Plocha pozemku:  44 171 m
2
 

Plocha výroby:   1795 m
2
 

Plocha zázemí výroby:   441 m
2
 

Plocha kancelářských jednotek:   400 m
2
 

 

7.1.1.4 Technické a konstrukční řešení objektu 

Svislá nosná konstrukce je tvořena ţeleznými sloupy o průřezu HEB 300. Hlavní 

obvodový plášť haly bude tvořen stěnovým systémem Kingspan za pouţití sendvičového 

pur panelu KS 1000 AWP tl. 140mm. Stěny administrativní části budou vystavěny 

obdobným systémem s doplněním o vrstvy tepelné izolace Isover a sádrokartonové 

předstěny. Vytvoří se tak sendvičové zdivo o celkové tl. 500 mm s vynikajícími tepelnými 

vlastnostmi.  
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7.1.1.5 Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 

Obvodový plášť budovy je tvořený izolačním panelem Kingspan KS 100 AWP tl. 140 

mm v části administrativy a zázemí zevnitř doteplen minerální izolací Isover  tl. 300 mm. 

Obě tyto skladby vyhovují normovým hodnotám součinitelům prostupu tepla a teplotnímu 

faktoru vnitřních povrchů.  

Střešní konstrukci tvoří izolační panelem Kingspan KS 100 TOP-DEK tl. 100 mm a 

nosná ocelová konstrukce zastřešení haly.  

Navrţená obálka budovy splňuje tepelně technické poţadavky na výstavbu. 

 

7.1.1.6 Způsob zaloţení objektu s ohledem na výsledky inţenýrsko geologického a 

hydrogeologického průzkumu 

Byl proveden geologický průzkum, jímţ byla klasifikována zemina v úrovni 

základové spáry třídou F2-CG (jíl štěrkovitý, konzistence tuhá aţ pevná). Dále bylo 

zjištěno, ţe se do hloubky zakládání nevyskytuje hladina podzemní vody. 

Konstrukce základu je tvořena ŢB stěnou a monolitickými patkami. 

 

7.1.1.7 Vliv objektu a jeho uţívání na ţivotní prostředí 

Během výstavby bude bezpečnost na stavbě zajištovat dodavatel stavby. 

Stavba ani její provoz nebude mít negativní vliv na ţivotní prostředí. Odpady vzniklé 

budou na stavbě budou třízeny a zlikvidovány na skládkách jim určených.  

 

7.1.1.8 Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření 

Z předběţných průzkumů stavebního pozemku vyplívá, ţe nehrozí ţádné radonové 

nebezpečí. Jako izolace spodní stavby je navrţena hydroizolace Glastek 40 Speciál Minerál 

tl. 2x4 mm.  

 

7.1.1.9 Dodrţení obecných poţadavků na výstavbu 

Obecné poţadavky na výstavbu byly dodrţeny. 
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7.1.1.10 Výkresová část 

Č. VÝKRESU NÁZEV VÝKRESU MĚŘÍTKO VÝKRESU 

 1_01 Koordinační situace 1:500 

 1_02 Architektonická situace 1:500 

 1_02 Vytyčovací výkres 1:500 

 1_04 Základy 1:50 

 1_05 Půdorys 1. NP 1:50 

 1_06 Půdorys 2. NP 1:50 

 1_07 Řez A-A´ 1:50 

 1_08 Výkres konstrukce stropu 1.NP 1:50 

 1_09 Výkres konstrukce stropu 2.NP 1:50 

 1_10 Výkres střechy 1:50 

 1_11 Pohledy 1:100 

 1_12 Detail A 1:15  

 1_13 Detail B 1:15 

 1_14 Detail C 1:15 

 1_15 Skladby 

 1_16 Skladby 

 1_17 Skladby 

 1_18 Skladby 

 1_19 Specifikace výplní okenních otvorů 

 1_20 Specifikace výplní okenních otvorů 

 1_21 Specifikace výplní okenních otvorů 

 1_22 Specifikace výplní otvorů – dveře 

 1_23 Specifikace výplní otvorů – dveře 

 1_24 Specifikace výplní otvorů – dveře 

 1_25 Specifikace výplní otvorů – vrata 

 1_26 Výpis zámečnických prvků 

 1_27 Výpis klempířských prvků 

 1_28 Výpis klempířských prvků 

 1_29 Výpis klempířských prvků 

 1_30 Vizualizace 

 1_31 Architektonický detail 
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7.2   STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 

 

7.2.1 Technická zpráva 

 

7.2.1.1 Popis navrţeného konstrukčního systému stavby. 

Objekt je navrţen jako ocelová hala s vestavěnou části administrativy s 

ocelobetonovým stropem. Celá hala je zastřešena jednoplášťovými sedlovými střechami 

s nestejným spádem. 

 

7.2.1.2 Navrţené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky 

Objekt je navrţen z nezávadných a certifikovaných výrobků. 

 

7.2.1.3 Hodnoty uţitných, klimatických a dalších zatíţení uvaţovaných při návrhu nosné 

konstrukce 

Hodnoty zatíţení jsou zohledněny při statickém návrhu halové konstrukce objektu. 

Přesné hodnoty vychází z map klimatických a větrných oblastí. Pří návrhu konstrukce je 

zohledněn dynamický účinek jeřábových drah.    

 

7.2.1.4 Návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, konstrukčních detailů, technologických 

postupů 

Na stavebním objektu výrobní haly nejsou pouţity neobvyklé konstrukce. 

 

7.2.1.5 Technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní 

konstrukce, případně sousední stavby 

Jedná se o novostavbu samostatně stojící halové stavby – nebude zde docházet 

k ovlivňování okolních staveb. 

 

7.2.1.6 Zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí či 

prostupů 

Jedná se o novostavbu tento druh prací na stavbě nebude prováděn. 

 

7.2.1.7 Poţadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí 

Zakrývané konstrukce stěn administrativní části, budou kontrolovány stavební 

dozorem. O kontrole bude sepsán protokol o kontrole ve stavebním deníku. Bude dbáno na 

provedení parozábran v konstrukcích stěn a stopu. 
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7.2.1.8 Seznam pouţitých podkladů, ČSN, technických předpisů, odborné literatury, software 

Pouţité doklady a předpisy jsou uvedeny v samostatném seznamu pouţitých pramenů. 

 

7.2.1.9 Specifické poţadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby, případně 

dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem 

Tyto specifikace nejsou známy. 

 

7.2.2 Výkresová část 

Doloţena v části příloh. 

7.2.3 Statické posouzení 

Tato bakalářská práce neřeší, příslušný statický výpočet dané konstrukce. 

 

7.2.4 Poţárně bezpečnostní řešení 

Řešení poţární bezpečnosti stavby je řešeno v samostatné dokumentaci. Dokumentace 

poţární bezpečnosti stavby není předmětem této bakalářské práce. 

 

7.2.5 Technika prostředí staveb 

Řešení techniky prostředí stavby je řešeno v samostatné dokumentaci. Dokumentace 

technického prostředí stavby řeší vytápění, nucenou výměnu vzduchu v administrativní části 

a v jednotlivých částech provozu výroby. Dokumentace není předmětem řešení této 

bakalářské práce. 
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8. ZÁVĚR 

Tématem bakalářské práce bylo vytvoření výkresové dokumentace pro provedení stavby pro 

objekt s funkcí výroby ocelových konstrukcí a administrativy dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. 

Při navrhování výrobní haly jsem se maximálně snaţil vytvořit prostor pro ekonomickou 

výrobu ocelových konstrukcí a přidruţené zámečnické výroby. Snaţil jsem se vytvořit logický prostor 

zázemí a administrativy navazující na tuto průmyslovou výrobu, který vytvoří  maximálního komfortu 

pro uţivatele.  
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2) Seznam pouţitých internetových zdrojů 

Pórobetonové tvárnice Ytong. www.ytong.cz  

Panely Kingspan: www.kingspan.cz  

Okna, dveře. www.ri-okna.cz 

Ocelové zárubně. www.montkov.cz 

Celoskleněné zábradlí. www.generalcompact.cz 

Tepelné izolace. www.isover.cz  

Hydroizolace. www.dektrade.cz 
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3) Pouţitý software 

 Autodek AutoCad 2010  

 Graphisoft Archicad 15 

 Artlantis 2  

 Microsoft Office 2010  

 Stavební fyzika 2009 

 Adobe Reader 

 


