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ANOTACE 

 

Tématem diplomové práce je vypracování projektu pro provádění stavby objektu 

výrobní haly s administrativní přístavbou. Jedná se prakticky o dva propojené objekty, kdy 

prvním z nich je samotná výrobní hala, jejíž charakter i provedení odpovídají budoucímu 

využití stavby a druhým objektem je administrativní budova sloužící pro správu a 

administrativní vedení výrobní haly. Oba objekty jsou propojené, avšak materiálově i 

konstrukčně jsou odlišné. Výrobní hala je jednopodlažní objekt tvořený skeletovým 

prefabrikovaným železobetonovým systémem, podlahová deska tvořena drátkobetonovou 

deskou, opláštění navrhnuto z lehkého sendvičového panelu, střecha tvořena trapézovým 

plechem. Administrativní budova je pak dvoupodlažní, tvořena zděným systémem Porotherm, 

podlahová konstrukce je tvořena podkladní železobetonovou deskou, střecha plochá taktéž ze 

železobetonové desky. 

Oba objekty jsou založeny na pilotách. Součástí diplomové práce je také tepelně – 

technický posudek obvodových konstrukcí, dále posouzení vybraných detailů na 

dvourozměrné stacionární pole teplot a částečných tlaků vodní páry a posudek na energetický 

štítek obálky budovy.  

 

ANNOTATION 

The theme of this thesis is to develop a project for the construction of the object 

implementation production hall with an administrative extension. It is almost two 

interconnected buildings, where the first one is the production hall, whose character and 

design correspond to the future use of the building and the second building is the office 

building for management and administrative management of the production hall. Both objects 

are linked, but material and design are different. The production hall is a single-storey 

building consisting of prefabricated reinforced concrete skeletovým system consists of 

reinforced concrete floor slab plate casing designed lightweight sandwich panel roof consists 

of trapezoidal sheet - saddle. Office building is then a two-storey, brick system consists 

Porotherm, floor structure is made of reinforced concrete base slab, flat roof also of reinforced 

concrete slabs. 

Both objects are based on piles. The thesis is also thermally - technical expertise claddings, 

further assessment of selected details on stationary two-dimensional array of temperature and 

partial pressure of water vapor and report on the label of the building envelope. 
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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
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A.1 Identifikační údaje 

 

A.1.1 Údaje o stavbě 

 

a) název stavby 

 

Výrobní hala s administrativní přístavbou 

 

b) místo stavby 

 

Hodonín, Jezerní 1712, parcela č. 3644/1, k.ú. Hodonín 695 35, kraj Jihomoravský 

 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

 

a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) 

 

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební,  

Ludvíka Podéště 1875/17, Ostrava - Poruba 

 

b) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ (fyzická osoba podnikající) 

 

Bc. Tomáš Brančík, Borová 827, Kyjov 697 01 

 

 

A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace 

 

a) název firmy, IČ, adresa (právnická osoba) 

Bc. Tomáš Brančík, Borová 827, Kyjov 697 01 
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b) hlavní projektant 

Jméno a příjmení hlavního projektanta vč. čísla, pod kterým je zapsán v evidenci 

autorizovaných osob s vyznačeným oborem, popř. specializací jeho autorizace 

 

Bc. Tomáš Brančík 

 

 

c) projektanti jednotlivých částí 

jména a příjmení projektantů jednotlivých částí společné dokumentace vč. čísla, 

pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob, s vyznačeným oborem, 

popř. specializací jejich autorizace 

 

Bc. Tomáš Brančík 

 

A.2 Seznam vstupních podkladů 

 

a) základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla 

stavba povolena 

 

Označení stavebního úřadu: MěÚ Hodonín, Národní třída 25, 695 35 Hodonín 

Jméno autorizovaného inspektora: Ing Marek Stašlík 

Datum vyhotovení: 12. 7. 2013 

Č. j. rozhodnutí nebo opatření: 547N/07/12 

 

b) základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejím 

základě byla zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby 

 

Projektová dokumentace vychází z projektové dokumentace určené ke stavebnímu 

povolení, kterou zpracoval Bc. Tomáš Brančík č. 547N/07/12 ze dne 12. 7. 2013. 
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c) další podklady 

 

Požadavky investora. 

 

A.3 Údaje o území 

 

a) rozsah řešeného území 

 

Objekt se nachází v průmyslové zóně města Hodonín na ulici Jezerní 1712 na 

parcele č. 3644/1. Stavba svým charakterem nijak nebude narušovat okolní prostředí. 

 

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

zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.) 

 

Stavba se nenachází v žádném chráněném území dle jiných právních předpisů. 

 

c) údaje o odtokových poměrech 

 

Nyní je předmětné území zatravněno, voda je odváděna přirozeným průsakem. 

 

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

rozhodnutí nebo územní opatření, popř. nebyl-li vydán územní souhlas 

 

Stavba je v souladu s územním plánem. Parcely jsou určeny jako stavební. 
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e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní 

rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popř. regulačním plánem 

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

v případě stavebních úprav podmiňující změnu v užívání stavby údaje o jejím 

souladu s územně plánovací dokumentací 

 

Územní souhlas byl vydán. 

 

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

 

Stavba je v souladu s územním plánem. Pozemek je určen jako stavební. 

Vyhláška č. 501/2006 o obecných požadavcích na využívání území byla dodržena. 

 

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

 

Požadavkům dotčených orgánů bylo vyhověno, zejména pak požadavkům MěÚ 

Hodonín., odboru regionálního rozvoje a stavebního úřadu a požadavkům správců 

sítí. 

 

h) seznam výjimek a úlevových řešení 

 

Žádné výjimky ani úlevová řešení nevznikají. 

 

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 

 

Žádné související nebo podmiňující investice řešení nevznikají. 

 

j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle KN) 

 

Parcela č. 3637/6, parcela č. 3659/2, parcela č. 3658/1  
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A.4 Údaje o stavbě 

 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 

 

Jedná se o novostavbu. 

 

b) účel užívání stavby 

 

Navrhovaná stavba je určena jako sídlo firmy a výrobní hala firmy Algro s.r.o. 

Určena je pro výrobu zámečnických konstrukcí. Administrativní budova slouží pro 

chod a organizaci celé firmy. 

 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

 

Veškeré objekty jsou určeny jako trvalé. 

 

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

 

Stavba není chráněna podle jiných právních předpisů, území není součástí památkové 

rezervace či památkové zóny. 

 

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

požadavků zabezpečující bezbariérové užívání staveb 

 

Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Dále jsou splněny 

podmínky vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. 

 

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

právních předpisů 

 

Stanoviska a podmínky dotčených orgánů byly zohledněny a zapracovány do 

projektové dokumentace, zejména pak požadavky MěÚ Hodonín., odboru 
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regionálního rozvoje a stavebního úřadu a požadavky správců sítí. 

 

g) seznam výjimek a úlevových řešení 

 

Žádná úlevová řešení nebo výjimky se zde nevyskytují. 

 

h) navrhované kapacity stavby 

 

zastavěná plocha: 1 270 m2 

obestavěný prostor: 10 310 m3 

užitná plocha: 1 620 m2 

počet pracovníků: 30 

 

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

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

náročnosti budov…) 

 

Předpokládaná spotřeba vody: 200 m3/rok, potřeba zemního plynu 700 m3/rok, 

celková potřeba elektrické energie 400 MWh/rok. 

Veškerá dešťová voda bude svedena do kanalizační sítě. 

 

j) základní předpoklady výstavby 

 

časové údaje o realizaci stavby: 03/2015 až 11/2015  

členění na etapy: stavba bude členěna na jednotlivé etapy 

 

k) orientační náklady stavby 

47 540 000 Kč bez DPH 
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A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

 

SO 01 – výrobní hala 

SO 02 – administrativní přístavba 

SO 03 – parkoviště pro zaměstnance a návštěvníky 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
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B.1 Popis území stavby 

 

Stavební parcela č. 3644/1 o celkové výměře 4 882 m² v katastrálním území Hodonín. 

Vjezd na pozemek je z ulice Jezerní. Technická infrastruktura je vedena v téže ulici. Pozemek 

je rovinatý bez velkých výškových rozdílů. Pozemek není zastavěn a není na něm vzrostlá 

zeleň. 

  

Geologické poměry staveniště - základní informace o inženýrsko-geologických 

poměrech zájmového území byly získány z archivních průzkumných vrtů uložených 

v Geofondu. Přímo v půdoryse SO 01 – výrobní hala a sousedního objektu 

SO 02 – administrativní přístavek byly základové poměry ověřeny 3 + 2 penetračními 

sondami ukončenými ve tvrdých podložních flyšových sedimentů, v hloubce 5,1 až 7,5 m 

pod stávajícím terénem. 

 

Podzemní voda - průměrná úroveň hladiny podzemní vody se nachází v hloubce 

kolem 3 m pod terénem (v závislosti na průtocích v říčním korytě). V daných poměrech, 

v prostředí dosti silně štěrkovitých zemin je nutné počítat s nanejvýš střední tvrdostí vody a 

nízkou agresivitou na beton (XA1).  

 

Závěr IGP - náročnější plošně rozsáhlejší objekt s dvoupodlažní administrativní částí 

bude zřejmě vhodnější zakládat hlubinným způsobem, na vrtaných pilotách vetknutých do 

bazálních štěrků a podložních jílovců až pískovců. Nezbytnou podmínkou bezpečného 

způsobu založení navrženého objektu je dosažení homogenní základové půdy a překročení 

svrchních navážek, případně méně únosných pokryvných hlín. 

 

Měření objemové aktivity radonu v půdním vzduchu - podle provedeného měření 

objemové aktivity radonu v půdním vzduchu byl na staveništi stanoven nízký radonový index. 

Není tedy nutné provádět základní opatření pro snížení radiační zátěže z podloží objektu. 
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B.2 Celkový popis stavby 

 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

 

Navržený objekt bude využíván jako výrobní hala zámečnických konstrukcí 

se sídlem firmy. Komplex je navržen pro 30 zaměstanců. 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

 

Stavba na parcele č. 3644/1  je navržena v souladu s územním plánem dané 

průmyslové zóny města Hodonín. Prostorová orientace je patrná z výkresové části 

dokumentace. Urbanistická koncepce respektuje regulační prvky územního plánu 

města Hodonín. Výrobní hala s opláštěním ze sendvičových panelů těsně navazuje 

na část administrativní přístavby. Svým rázem objekty nijak nenarušují okolní 

prostředí. Objekt administrativní budovy je dvoupodlažní se sociálním zařízením 

v každém poschodí. Budovu tvoří zejména kancelářské prostory. Výrobní hala je 

jednopodlažní nedělená, jednoprostorová a je zde umožněn vjezd nákladních 

automobilů, ze kterých bude možné vykládat nebo nakládat materiál mostovým 

jeřábem uvnitř haly. Stavba je napojena na stávající komunikaci ulice Jezerní. 

Navrženo jsou zde i parkovací stání pro zaměstnance a návštěvníky komplexu. 

 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

 

Objekt bude sloužit jako zámečnická dílna pro dodávku a montáž betonářských 

výztuží pro monolitické betonové konstrukce, zpracování betonářské oceli na 

betonářské armatury a další zámečnickou výrobu. U vrat jižní fasády bude docházet 

k příjmu materiálu, na opačné straně u vrat severní fasády budou hotové výrobky 

expedovány. Výrobní hala bude provozována na dvousměnný provoz. 

Administrativní část je řídícím subjektem celé výroby. Kancelářské prostory 

administrativní budovy budou mít provoz jednosměnný. 
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B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

 

Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Dále jsou splněny 

podmínky vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. 

 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

 

Stavba je navržena pro bezpečné užívání. 

 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

 

Jedná se o novostavbu. Výrobní hala je jednopodlažní objekt jednoprostorový 

s nosným ŽB prefabrikovaným systémem (prefabrikované kalichy, základové nosníky, 

sloupy a sedlový vazník), který je opláštěn sendvičovými panely. Výrobní hala je 

založena na pilotech. Podlahu tvoří drátkobetonová deska tl. 250 mm. Nosnou část 

ploché střechy tvoří trapézový plech. 

Administrativní přístavba je navržena zděným systémem Porotherm. Založena na 

pilotech s ŽB monolitickými základovými pásy. Stropy jsou ŽB desky se ztraceným 

filigránovým bedněním. Zastřešení tvoří jednoplášťová plochá střecha. 

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

 

Na střeše bude nainstalováno vzduchotechnické zařízení, jež má ve výrobní hale 

zajišťovat dostatečnou výměnu vzduchu a v zimních měsících budou v hale sloužit 

jako sekundární zdroj tepla. 

Mostový jeřáb ve výrobní hale bude mít předpokládanou nosnost 5 t. 

 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

 

Veškeré zabudované konstrukce a materiály splňují minimální požadovanou 

požární odolnost. V únikových cestách vedoucích z haly a z prostoru administrativní 
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přístavby jsou umístěny dveře s panikovým kováním. Cesty budou viditelně označeny 

příslušnými značkami. Jsou zde navrženy dva požární úseky vedoucí na volné 

prostranství. Pro požární zásah je objekt přístupný z ulice Jezerní. Požárně bezpečností 

řešení je řešeno samostatnou přílohou, která není součástí řešení diplomové práce. 

 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

 

a) kritéria tepelně technického hodnocení 

 

Z hlediska tepelně-technického budova vyhoví požadavkům normy ČSN 73 0540-2 

(2011) – viz. Tepelně technické posouzení obvodových konstrukcí. 

 

b) energetická náročnost budovy 

 

Budova je z hlediska energetické náročnosti budovy dle vyhlášky č. 78/2013 Sb. 

klasifikována jako „C“. 

 

c) posouzení využití alternativních zdrojů a energií 

 

Využití alternativních zdrojů není navrženo. 

 

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

 

V administrativní části je větrání navrhováno jako přirozené, pouze v prostorech bez 

oken je navrženo nucené větrání ventilátory. V prostoru výrobní haly bude větráno 

přednostně VZT zařízeními na střeše haly. Vytápění budovy a příprava teplé vody je 

samostatně řešeno plynovým kotlem. Zásobování vodou je provedeno připojením na 

veřejný vodovodní řád. Kanalizace je jednotná a je připojena na veřejnou kanalizační síť. 

Veškerý vzniklý komunální odpad bude řádně ukládán do kontejnerů umístěných 

v prostoru pro ukládání odpadu. Stavba nijak zásadně nebude zasahovat do přilehlého 

okolí. 
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B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Podle provedeného měření objemové aktivity radonu v půdním vzduchu byl na 

staveništi stanoven nízký radonový index. Není tedy nutné provádět základní opatření 

pro snížení radiační zátěže z podloží objektu. 

 

b) ochrana před bludnými proudy 

 

Ochrana před bludnými proudy je zajištěna stavebním řešením elektroinstalace. 

 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

 

Není třeba řešit. 

 

d) ochrana před hlukem 

 

Zajišťují obvodové konstrukce. 

 

e) protipovodňová opatření 

 

Objekt se nenachází v záplavovém území. 

 

f) ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.) 

 

Objekt se nenachází v poddolovaném území. 

 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

 

Připojení komplexu na inženýrské sítě bude provedeno z ulice Jezerní. Přípojky 

budou nově zhotoveny. 

Kanalizační přípojka – PVC, DN 200, délka 66 m 

Přípojka NN – CYKY 4x16 mm², délka 63 m 
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Plynovodní přípojka – NTL PE DN 64, délka 62 m 

Přípojka vody- PE, DN 90, délka 60 m  

 

B.4 Dopravní řešení 

 

Příjezdová cesta je vedena z ulice Jezerní, která volně navazuje asfaltovou 

zpevněnou plochou na areál objektu. 

 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

 

a) terénní úpravy 

 

Před zahájením výstavby bude sejmuta svrchní vrstva zeminy a uložena na staveništi 

pro následné rozprostření v rámci dokončovacích prací.  

 

b) použité vegetační prvky 

 

Veškeré nezpevněné plochy budou následně zatravněny. 

c) biotechnická opatření 

 

Nebudou se zde vyskytovat žádná biotechnická opatření 

 

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

 

Stavba nebude mít negativní dopad na životní prostředí. Při obrábění zámečnických 

konstrukcí nebudou vznikat žádné nebezpečné zplodiny, které by ohrožovaly ovzduší. 

Veškerému vzniklému hluku je zabráněno obvodovým pláštěm výrobní haly. Veškeré 

splaškové a dešťové vody budou svedeny do veřejné kanalizační sítě. Veškerý vzniklý 

komunální odpad bude řádně ukládán do kontejnerů umístěných v prostoru pro 

ukládání odpadu. Na stavebním pozemku se nevyskytuje žádná vzrostlá zeleň, tudíž 

nebude při výstavbě nutné kácet žádné stromy. Soustava chráněných území  
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Natura 2000 nebude nijak ovlivněna. Žádná ochranná ani bezpečnostní pásma zde 

nejsou navržena. 

 

 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

 

Žádná opatření nejsou zapotřebí. 

 

B.8 Zásady organizace výstavby 

 

 Řešeno samostatnou přílohou – není předmětem diplomové práce. 
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C. SITUAČNÍ VÝKRESY 
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C.1 Situační výkres širších vztahů 

 

Není součástí řešení diplomové práce. 

 

C.2 Celkový situační výkres 

 

Není součástí řešení diplomové práce. 

 

C.3 Koordinační situační výkres 

 

Na podkladovém snímku z katastrální mapy jsou vyznačeny hranice pozemků a 

jejich parcelní čísla, dále umístění stavby s vyznačením hranic pozemků a 

jejich vzdálenosti od navrhovaného objektu a také přípojky na veškerou 

technickou infrastrukturu – viz výkres č. 10 – Situace. 
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D.1 Dokumentace stavebního objektu 

D.1.1 Architektonicko – stavební řešení 

 

   

 Stavba na parcele č. 3644/1  je navržena v souladu s územním plánem dané 

průmyslové zóny města Hodonín. Prostorová orientace je patrná z výkresové části 

dokumentace. Výrobní hala s opláštěním ze sendvičových panelů těsně navazuje na 

část administrativní přístavby. Objekt administrativní budovy je dvoupodlažní se 

sociálním zařízením a kancelářemi v každém poschodí. Celé první podlaží je 

bezbariérové se sociálním zařízením pro handicapované. Výrobní hala je 

jednopodlažní, nedělená, jednoprostorová a je zde umožněn vjezd nákladních 

automobilů, ze kterých bude možné vykládat nebo na ně nakládat materiál mostovým 

jeřábem uvnitř haly. Stavba je napojena na stávající komunikaci ulice Jezerní. 

Navrženo jsou zde i parkovací stání pro zaměstnance a návštěvníky komplexu.  

Výrobní hala je tvořena nosným ŽB prefabrikovaným systémem (prefabrikované 

kalichy, základové nosníky, sloupy a sedlový vazník), který je opláštěn sendvičovými 

panely. Výrobní hala je založena na pilotech. Podlahu tvoří drátkobetonová deska 

tl. 250 mm. Nosnou část ploché střechy tvoří sedlové ŽB prefabrikované vazníky a na 

nich uložený trapézový plech s jednoplášťovou střechou. 

Administrativní přístavba je navržena zděným systémem Porotherm. Založena na 

pilotech s ŽB monolitickými základovými pásy. Stropy jsou ŽB desky se ztraceným 

filigránovým bedněním. Zastřešení tvoří jednoplášťová plochá střecha. 

Objekt bude sloužit jako zámečnická dílna pro dodávku a montáž betonářských 

výztuží pro monolitické betonové konstrukce, zpracování betonářské oceli na 

betonářské armatury a další zámečnickou výrobu. U vrat jižní fasády bude docházet 

k příjmu materiálu, na opačné straně u vrat severní fasády budou hotové výrobky 

expedovány. 
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zastavěná plocha : 1 270 m2 

obestavěný prostor : 10 310 m3 

užitná plocha : 1 620 m2 

 počet pracovníků : 30 

 

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 

 

a) Technická zpráva  

 

Zemní páce 

V rámci výstavby bude v úvodu prací provedeno sejmutí svrchní vrstvy – drnu. 

Zemina bude uložena na staveništi pro následné zpětné rozprostření v rámci 

dokončovacích prací. Následně budou provedeny zemní práce HTÚ – odkopávky 

i hutněné násypy pod halou i pod zpevněnými plochami. Přebytečná zemina bude 

ponechána na staveništi. 

 

HTÚ jsou navrženy na úroveň -1,400 m pod čistou podlahou (± 0,000) objektu 

SO 01, tzn. na výškové kótě 329,900 m. n. m. Bpv. 

 

Výkopy pro profese (ležatou kanalizaci, el. kabeláž apod.) jsou zahrnuty 

v jednotlivých konkrétních oddílech daných profesí – není součástí diplomové práce. 

  

Výkopy pro pásy budou prováděny cca 150 mm pod jejich základovou spáru 

tj. cca -1,550 m. Po provedení výkopů je nutno zeminu zhutnit Edef,min = 45 Mpa. 

Přebytečná zemina bude ponechána na staveništi. 

 

Základové konstrukce 

 

Založení mostu bylo navrženo v souladu s doporučením IGP hlubinné, na 

vrtaných pilotách. Pod každý ŽB prefa kalich výrobní haly byla navržena pilota 

průměru 800mm, délky 7,4 m. Piloty budou vetknuty do polohy pevných jílů 

s vysokou plasticitou F8(CH). Piloty budou provedeny z betonu C30/37, XC2, 
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XA-1 a vyztuženy armokoši z betonářské výztuže B500b. Podélná výztuž piloty bude 

zatažena do základového podkladního betonu pod kalich. 

Základové pasy na východní straně výrobní haly budou betonovány do bednění 

na podkladní beton C30/37 tl. 100 mm, budou osazeny na ŽB prefabrikované kalichy 

a budou tak tvořit společný základ i pro administrativní přístavbu. Základové pasy 

jsou navrženy z železobetonu C30/37,XA-1, XC2 a budou vyztuženy vázanou bet. 

výztuží B500b. Pod podkladním betonem bude zhutněna stávající zemina. Západní 

strana ŽB prefabrikovaných kalichů bude osazena prefabrikovanými základovými 

nosníky z betonu C30/37 s výztuží B500b. Ostatní základové monolitické ŽB pasy 

C30/37, XA-1, XC2 s výztuží B500b administrativní přístavby budou uloženy na 

vrtané piloty DN 400 mm. Mezi pilotou a základovým pasem bude provedena 

podkladní nadbetonávka tl. 100 mm z betonu C30/37, XA-1, XC2. 

 

Izolace proti zemní vlhkosti 

 

Dle geologického průzkumu nebude objekt namáhán tlakovou vodou, taktéž 

není potřeba navrhovat opatření proti radonu. Jako izolace proti zemní vlhkosti je 

navržen asfaltový SBS pás Sopralene flam 180 tl. 4 mm s jemnozrnným posypem a 

výztuží z polyesterové tkaniny. Pás bude volně položen na podkladní geotextilii 

500 g/m2 a svařen ve spojích. Pod svařované spoje bude používán pás lepenky 

A330H, aby nebyla poškozena geotextilie horkým plamenem. V okrajích bude pás 

nataven na ŽB základy a přes zpětný spoj vytažen 300 mm nad úroveň UT. SBS pás 

bude překrytý další vrstvou geotextilie 500 g/m2 a následně mohou být kladeny další 

vrstvy. 

 

Svislé konstrukce 

 

Nosné stěny v administrativní přístavbě jsou tvořeny obvodovým zdivem 

tl. 500 mm a vnitřním nosným zdivem tl. 250 mm. Jsou navrženy z cihelných bloků 

Porotherm 50 Hi Profi tl. 500 mm a Porotherm 24 Profi tl. 250 mm. Zdivo bude 

vyzdíváno na systémovou maltu pro tenké spáry. U schodišťových konstrukcí budou 

nosné stěny tvořeny ŽB stěnami tl. 150 mm. 

Nenosné vnitřní stěny a příčky Jsou navrženy v objektu přístavby a jsou 
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navrženy z Porotherm 11,5 AKU tl. 115 mm. Vnitřní členění a uspořádání dispozice a 

navržené materiálové řešení zohledňuje požadavky na oddělení výrobní části od části 

s kancelářskými prostorami. 

 

Nosnou konstrukci výrobní haly tvoří kombinace železobetonových 

prefabrikovaných sloupů, prefabrikovaných ŽB vazníků a ztužidel z betonu C30/37 a 

ocelovou výztuží B500b.  

Sloupy u výrobní haly jsou navrženy jako neprůběžné na výšku haly. Všechny 

sloupy jsou prefabrikované železobetonové proměnného průřezu, v dolní části 600 x 

700 mm, v horní části 600 x 400 mm. Kotvení železobetonových sloupů do kalichu 

pilot je uvažováno jako vetknutí. V čelních stěnách jsou navrženy sloupy o rozměrech 

300x400 mm pro vynesení obvodového pláště.  

Ve výrobní hale je navrženo do výšky +1,000 m zdivo z tvárnic Porotherm 30 

CB tl. 300 mm + tepelná izolace z extrudovaného polystyrenu tl. 100 mm, nad nímž 

budou na sloupy osazeny obvodové kompletizované sendvičové panely Kingspan KS 

1000 FH tl. 150 mm, barva RAL 9006, U=0,29 W/m²K splňující požární odolnost 

DP1- nehořlavé. Panely budou kotveny do ŽB prefabrikovaných sloupů výrobní haly. 

  

Vodorovné konstrukce 

 

ŽB prefabrikované vazníky průřezu T jsou navrženy na celé rozpětí haly 

16,45 m a jsou zhotoveny z betonu C30/37 s výztuží B500b. Budou kloubově uloženy 

na hlavy betonových sloupů. Vazníky mají sedlový tvar. Vazníky zároveň slouží jako 

podpory pro zastřešení haly trapézovými plechy. Ztužidla jsou rovněž kloubově 

uložena na hlavu sloupu a jsou zhotovena z betonu C30/37 s výztuží B500b. 

Stropní dílce administrativního přístavku tvoří filigrány (ŽB panely) tl. 60 mm 

s nadbetonováním tl. 170 mm – celková tloušťka stropní konstrukce je tedy 230 mm. 

Během betonáže budou filigránové desky podepřeny. Beton C25/30. Otvory v deskách 

do max. rozměru 150/150 mm nebo Ø150 mm lze provádět dodatečně řezáním nebo 

vrtáním. Větší otvory je nutno dodatečně vyztužit přídavnou výztuží po stranách 

otvoru. 

Průvlaky v administrativní přístavbě jsou obdélníkového průřezu 

250 x 280 mm a 350 x 200 mm jako monolitické železobetonové. Jsou navrženy jako 

žebra stropní desky. Beton C25/30. 



23 

 

Nad otvory v obvodových stěnách jsou navrženy překlady Porotherm 7, 

v nenosných příčkách jsou to překlady Porotherm 11,5. 

ŽB věnce jsou z betonu C25/30 v rozměrech 270 x 230 mm a 250 x 230 mm. 

 

Schodiště 

 

V objektu se nacházejí dvoje dvouramenné ŽB monolitické schodiště 

s mezipodestou. Výška stupně 180 mm, šířka stupně 280 mm. Schodiště je obloženo 

keramickou dlažbou. 

 

Střešní konstrukce 

 

Střešní konstrukce administrativní přístavby je tvořena železobetonovou 

stropní deskou tl. 230 mm s parozábranou SBS Mamut VAP ALU S4 s hliníkovou 

vložkou, tepelnou izolací EPS 100S tl. 200 mm + 2,4% spádových klínů z EPS 100S, 

sklovláknitým vliesem 120 g/m2 a PVC folii Vinitex MP tl. 1,5 mm. Střecha je 

vyspádovaná do úžlabí, kde je voda odváděna k podtlakovým vtokům Geberit Pluvia 

DN 75 mm. Atiky v úžlabí jsou osazeny bezpečnostními přepady Topwet 300/100 mm 

ve výšce 50 mm nad povrchem střechy. Skladba střešního pláště splňuje protipožární 

požadavek Broof(t3) proti šíření plamene po střešním plášti. 

 

Střešní konstrukce výrobní haly je tvořena trapézovým nosným plechem 

TR 153/290/0,88 mm. Parozábranu tvoří samolepicí pás Sopravap stick alu FR 

tl. 0,4 mm. Minerální vlna Knauf DDP-K v tloušťce 2x30 mm s prostřídanými 

svislými spárami a tepelná izolace EPS 100S tl. 160 mm. Sklovláknitý vlies 120 g/m2 

tvoří separační vrstvu mezi EPS a HI PVC folií Vinitex MP tl. 1,5 mm. Střešní plášť 

splňuje protipožární požadavky REI 15 a Broof(t3). Je nehořlavý a klasifikuje se do 

třídy DP1. 
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Úprava vnějších povrchů 

 

Obvodové zdivo je omítnuto tepelně izolační omítkou Porotherm TO 

v tloušťce 15 mm, jako finální úprava je aplikována tenkovrstvá silikátová omítka 

Weber RAL dle výkresu pohledů. 

Kovové konstrukce obvodového pláště jsou opatřeny lakovaným povrchem 

v barvě RAL 9006. 

 

Úprava vnitřních povrchů 

 

Vyzdívané konstrukce budou opatřeny omítkou Porotherm Universal tl. 10 mm 

a to strojním omítáním. 

Obklady vnitřních stěn jsou navrženy jako keramický obklad – RAKO Savana. 

 

Tepelné izolace 

 

Tepelná izolace podlahy ve výrobní hale je z extrudovaného polystyrenu 

Austrotherm XPS TOP 50 SF v tloušťce 140 mm. V administrativní přístavbě je 

tvořena Austrotherm XPS TOP 30 SF v tloušťce 140 mm. 

Základové konstrukce a sokl jsou zatepleny Austrotherm XPS TOP 30 SF 

tl. 100 mm a v tloušťce 150 mm v podezdívce výrobní haly. 

Střešní konstrukce jsou zatepleny EPS 100S Penopol v tloušťce 200 mm + 

spádové klíny 2,4% u administrativní přístavby a v tloušťce 160 mm u výrobní haly + 

2x30 mm minerální izolace Knauf DDP-K. 

 

Akustická izolace 

 

Stěny – příčky mezi místnostmi jsou z Porotherm 11,5 AKU. Při provádění je 

potřeba dodržet předepsané postupy správného vyzdívání a napojování zdí, aby splnily 

akustické požadavky. 

Podlahy – akustická izolace je provedena z MV Rockwool Steprock T 

tl. 30 mm. 
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Podlahy 

 

Ve výrobní hale je navržena z důvodu požadovaných zatížení od technologie 

železobetonová deska tl. 250 mm na úrovni +0,000 m. Deska bude strojně hlazená, se 

vsypem (protiskluzná a protiprašná úprava). Požadované plošné zatížení na desku je 

75 kN/m². 

Dilatace desky bude dle návrhu zpracovatele desky. Dilatační a smršťovací spáry 

budou prořezány do ½ tloušťky desky a vytmeleny trvale pružným tmelem. Deska 

bude od všech prostupujících konstrukcí (sloupy, stěny, šachty, potrubí…) 

oddilatována. Pod drátkobetonem bude položena izolace proti vodě – SBS pás 

Sopralene flam 180 tl. 4 mm opatřený oboustrannou ochrannou geotextilií (500g/m²). 

Pod hydroizolací bude provedena podkladní betonová mazanina o tl. 100 mm a pod ní 

bude položena separační vrstva z geotextilie 300 g/m2 a tepelná izolace tl. 140 mm 

s vysokou pevností v tlaku (mrazuvzdorná, nenasákavá), např. extrudovaný polystyren 

Austrotherm XPS TOP 50 SF. Pod ní se budou nacházet vrstvy hutněného kameniva 

tl. cca 420 mm (hutněno postupně ve 2 vrstvách) s konečnou hodnotou modulu 

přetvárnosti Edef,2 = 110 MPa, při zachování poměru Edef,2/Edef,1 = 2,5. Pod touto 

vrstvou bude provedena úroveň HTÚ s hodnotou modulu přetvárnosti Edef,2 = 45 

MPa . 

V administrativě je v 1.NP tloušťka skladby jednotlivých podlah 210 mm (XPS 

+ podkladní betonová mazanina + keramická dlažba) a ve 2.NP je tl. 100 mm 

(zvuková izolace + betonová mazanina + keramická dlažba). Pod skladbou podlah  

v 1. NP bude aplikována izolace proti vodě – SBS pás Sopralene flam 180 tl. 4 mm 

opatřený oboustrannou ochrannou geotextilií (500g/m²), která bude ležet na podkladní 

vyztužené betonové desce tl. 200 mm. Podklad tvoří vyrovnávací vrstva z hutněného 

kameniva tl. 420 mm, s konečnou hodnotou modulu přetvárnosti min. Edef,2 = 70 

MPa. Pod touto vrstvou bude provedena úroveň HTÚ s hodnotou modulu přetvárnosti 

Edef,2 = 45 MPa . Pod místnostmi č. 120 - 123 bude provedena ŽB podlahová deska 

tl. 250 mm jako ve výrobní hale. Ve 2.NP je na stropní ŽB konstrukci v celé ploše 

aplikována tepelně-zvuková izolace tl. 30 mm (např. minerální desky Steprock T). 
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Výplně otvorů 

 

Okna jsou navržena plastová, zasklená s izolačním dvojsklem U=0,9 W/m2K. 

Exteriérové dveře jsou navrženy plastové se zavírači dveří Gealan TS 1000. Únikové 

cesty jsou opatřeny dveřmi s panikovým kováním. 

 

Klempířské výrobky 

 

Klempířské konstrukce jsou provedeny z žárově zinkovaného plechu 

tl. 0,7 mm a jsou lakované v barvě RAL dle výpisu prvků. 

 

Zámečnické výrobky 

 

Zábradlí schodišťového prostoru je tvořeno ocelovými kruhovými profily 

DN 30 mm v povrchové úpravě práškovým lakováním v barvě RAL 9016. Svislý 

ocelový žebřík je tvořen z žárově pozinkované oceli v barvě RAL 9006 s madly 

DN 50 – žebřík je opatřen ochranným košem. Ve výrobní hale jsou navrženy rolovací 

průmyslové vrata v barvě RAL 9016, součástí je také ocelový nosný rám z ocelových 

prvků 120/120 z plechu tl. 5 mm – viz výpis zámečnických prvků. 

 

Podhledy 

 

Snížený podhled se nachází v každé místnosti administrativní budovy. Jedná se 

o zavěšené podhledové kazety Rigips s hranou D1. V 1. NP je podhled v úrovni 

+2,900 m ve 2. NP +6,330 m. 
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b) Výkresová část 
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c) Statické posouzení 

 

Není předmětem diplomové práce. 

 

d) Plán kontroly spolehlivosti konstrukce 

 

Není předmětem diplomové práce. 
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D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 

 

Není předmětem diplomové práce. 

 

D.1.4  Technika prostředí staveb 

 

Na uvedenou stavbu se neprovádí. 

 

Seznam ostatních příloh: 

Příloha č. 1 – Tepelně – technické posouzení obálky budovy 

Příloha č. 2 – Energetický štítek obálky budovy dle ČSN 73 0540 – 2 (2011) 

Příloha č. 3 – Příprava na diplomový projekt formou studie 1. NP a 2. NP 
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