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Anotace 

Havlík, J.: Pivovar v obci Štípa. Bakalářská práce. Ostrava: VŠB - Technická 

Univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra architektury, 2015, s. 47, Vedoucí práce: Ing. 

arch. Petr Hurník 

 Předmětem bakalářské práce je zpracování dokumentace pro provádění stavby na 

objekt minipivovaru s restaurací v obci Štípa. Bakalářská práce navazuje na předcházející 

projekty předmětu ateliérová tvorba II (architektonická studie) a ateliérová tvorba Va 

(dokumentace pro stavební povolení). Cílem práce bylo vytvoření architektonické kompozici 

minipivovaru v blízkosti zoologické zahrady ZOO Zlín Lešná. Podmínkou bylo, aby stavba 

ladila se zdejším okolím, využila obchodní potenciál zoologické zahrady a okolí Zlína, kde 

chybí lokální zdroj piva.       

Klíčová slova: pivovar, restaurace, ZOO Lešná Zlín, varna, napojení fasády, samoobslužné 

výčepní pípy 

 

 

 

Abstract 

Havlík, J.: Brewery in village Štípao. Bachelor thesis. Ostrava: VŠB - Technical 

University of Ostrava, Fakulta stavební, Faculty of Civil Engineering, 2015, s. 47, Supervisor: 

Ing. arch. Petr Hurník. 

 

 The subject of the bachelor thesis is the development project for Mini Brewery with 

restaurant in village Štípa. Bachelor thesis is a continuation of previous project works ATT II 

(architectural study) and ATT Va (documentation for building permit). The goal was to create 

architectural composition minibrewery near the ZOO Zlín Lešná. The condition was, that 

building tune with the environment and exploit the bussines potential ZOO and Zlín region, 

where there is no local source of beer.  

Key words: brewery, restaurant, ZOO Zlín Lešná, cooking kit, connection facades, self-

service faucet 
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Seznam použitého značení 
 

ČSN    značení české technické normy  

ČSN EN    harmonizovaná Evropská norma  

Sb.    sbírky zákonů  

č.         číslo  

ul.    ulice  

SO     stavební objekt  

NP    nadzemní podlaží  

PP    podzemní podlaží  

U    součinitel prostupu tepla  

tl.     tloušťka  

mm    milimetr  

m     metr běžný  

m2     metr čtverečný  

m3    metr krychlový  

m. n. m.    nadmořská výška  

Kč     Koruna česká  

EPS     pěnový polystyren  

C xx/xx    beton, válcová/krychelná pevnost  

DN    jmenovitý průměr  

RAL    stupnice barevných odstínů  

tř    třída 
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Úvod 

 

 Obsahem bakalářské práce je vypracování dokumentace pro provádění stavby na 

novostavbu minipivovaru v obci Štípa. Bakalářská práce vznikla na základě předcházejících 

projektů z předmětu ateliérová tvorba II (architektonická studie) a ateliérová tvorba Va 

(dokumentace pro stavební povolení). Cílem práce bylo vytvoření architektonické kompozici 

minipivovaru v blízkosti zoologické zahrady ZOO Zlín Lešná. Podmínkou bylo, aby stavba 

ladila se zdejším okolím, využila obchodní potenciál zoologické zahrady a okolí Zlína, kde 

chybí lokální zdroj piva.       

 Výsledný návrh se snaží dosáhnout optimálního zastavění na stávajícím zeleném 

parkovišti přiléhající ulici Lukovská v obci Štípa. Navržený dům reaguje na okolní zástavbu a 

výškově ji nepřevyšuje. Vzhledem k požadavkům na parkování je součástí stavby parkoviště 

na jihozápadní straně budovy se 17 parkovacími místy. Vjezd na parkoviště je zajištěn z ulice 

Lukovská při vjezdu mezi pozemky č. 1211, 1212 a 1202. 

 Bakalářská práce se skládá z textové a výkresové části. V textové části najdeme popis 

území, na kterém se objekt nachází, průvodní zprávu a souhrnnou technickou zprávu. 

Samotná dokumentace se pak nachází ve výkresové části.  
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A. Průvodní správa 

A.1 Identifikační údaje 

 

A.1.1 Údaje o stavbě 

 

 Název stavby:   Pivovar v obci Štípa 

Předmět stavby:  Novostavba minipivovaru  

Místo stavby:   ulice Lukovská, Štípa, Zlín, 763 14 

Katastrální území:  Zlín 

Parcely pro výstavbu číslo:    p.č. 1211 , k.ú. : Zlín 

Stupeň PD:  Dokumentace pro provádění stavby 

  

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

 

Jméno / název: VŠB-TU Ostrava, Fakulta stavební 

Sídlo stavebníka: Ludvíka Podéště 1875/17, 708 00 Ostrava 

 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

 

Jméno:   Jiří Havlík 

Sídlo:   Hošťálková 513, 756 22 

Telefon / fax:  605 276 089 

 

A.2 Seznam vstupních podkladů        

  

Vstupními podklady byly: 

- snímek z katastru nemovitostí 

- průzkum lokality, fotodokumentace 

-příslušné právní předpisy a normy 
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A.3 Údaje o území          

   

a) Rozsah řešeného území 

Předmětem dokumentace je novostavba minipivovaru na louce,  která se nachází na parcele č. 

1211, k.ú. Zlín. Minipivovar se nachází v lokalitě města Zlín v těsné blízkosti ZOO Zlín 

Lešná v obci Štípa.  

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

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

Dotčený objekt se nenachází v památkové rezervaci ani v památkové zóně. Z hlediska 

životního prostředí se nenachází v přírodní rezervaci ani nijak v tomto ohledu v chráněném 

území. Dům nezasahuje do záplavového území. 

 

c) Údaje o odtokových poměrech 

Projektová dokumentace neřeší. 

 

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

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

Nebyly vydány výše zmíněná rozhodnutí ani povolení. 

 

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

rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem 

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

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

dokumentací 

Nebyly vydány výše zmíněná rozhodnutí ani povolení. 

 

f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Využití pozemku je v souladu s platným Územním plánem obce. Projektová dokumentace 

splňuje požadavky vyhlášky č. 20/2012 Sb. o technických požadavcích na stavby v platném 

znění. 
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g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Vyjádření o splnění požadavků dotčených orgánů si zařizuje stavebník. V průběhu 

projektových prací nebyla zajišťována žádná vyjádření dotčených orgánů. 

 

h) Seznam vyjímek a úlevových řešení 

Nejsou známy výjimky a úlevové řešení. 

 

i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic 

Nejsou známy podmiňující investice. 

 

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

Jedná se o následující p.č. 1211 a také parcely sousedící s těmito pozemky, které jsou 

zastavěné: p.č. 1202. 

 

 

A.4  Údaje o stavbě          

  

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Objekt bude realizován jako novostavba 

 

b) Účel užívání stavby 

Jedná se o minipivovar s restaurací, samoobslužnou výčepní terasovou částí.  

 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o trvalou stavbu. 

 

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

Stavba není kulturní památkou. 
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e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 

požadavků zabezpečující bezbariérové užívání staveb 

Jsou splněny technické požadavky na stavbu. Objekt je navržen jako částečně bezbariérový. 

Podsklepená technická výrobní část a druhé podlaží je odděleno schodišti. Objekt splňuje 

požadavky platné vyhlášky č. 398/2009 o obecných technických požadavcích zabezpečující 

bezbariérové užívaní stavby. 

 

f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývající z jiných 

právních předpisů 

Všechny známé požadavky jsou zapracovány do projektové dokumentace. V objektu se 

nepožaduje vytvořit opatření vyplývající z jiných právních předpisů. 

 

g) Seznam výjimek a úlevových řešení 

Nejsou známy žádné výjimky a úlevová řešení. 

 

h) Navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, 

počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů nebo pracovníků apod.) 

Zastavěná plocha:                                   381,8 m
2
 

Užitková plocha nových prostor:            854,7 m
2
 

Počet podlaží:                                         3(1 podzemní, 2 nadzemní)    

Počet parkovacích míst:                          parkoviště za objektem- 17  
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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 apod.) 

Stavba vyvolá nároky na elektrickou energii, spotřebu plynu, spotřebu vody, dešťovou a 

splaškovou kanalizaci. Proto budou vybudovány příslušné přípojky elektrického vedení, 

plynového vedení, vodovodu a kanalizací. 

 

 

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

projektové práce, termín dokončení projektu pro SP  04/2015 

zahájení stavby (po stavebním povolení stavby)  odhad  12/2015 

dokončení stavby       09/2016 

 

k) Orientační náklady stavby 

Odhadované náklady stavbu objektu jsou 36 mil. Kč 

 

 

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

 

Stavbu lze rozčlenit na tyto stavební objekty: 

 

    - SO 01 Samotný objekt  

 - SO 02 Parkovací stání (není předmětem řešení) 

 - SO 03 Prostor dvora (není předmětem řešení) 

 - SO 04 Oplocení (není předmětem řešení) 

 - SO 05 Komunikace a zpevněné plochy (není předmětem řešení)  
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 - SO 06 Sadové úpravy (není předmětem řešení)   

- SO 07 Přípojka kanalizace splaškové (není předmětem řešení)  

- SO 08 Přípojka vodovodu (není předmětem řešení)  

 - SO 9   Přípojka elektrického vedení (není předmětem řešení)  
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B. Souhrnná technická zpráva 

B.1 Popis území stavby         

  

a)    Charakteristika stavebního pozemku 

Předmětem dokumentace je novostavba minipivovaru, který se nachází na parcele č.1211  k.ú. 

Zlín. Pozemek se nachází na zeleném parkovišti sousedící s domy na p.č. 1202. Pozemek se 

nachází na rovině a má přímý přístup ke komunikaci. 

 

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

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 

Geologický průzkum: Z geologické mapy vyplývá, že objekt bude založen na podloží, které je 

tvořeno převážně písčito-hlinitými až hlínito-písčitými horninami. Hydrogeologický 

průzkum: Tento průzkum není předmětem bakalářské práce, proto je před začátkem hloubení 

základů přizvat geologa, který ověří vhodnost zvoleného způsobu založení, případně doporučí 

jiný způsob. 

 

c)   Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Objekt se nenachází v blízkosti žádného bezpečnostního pásma.  

 

d)   Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Objekt se nenachází v záplavovém území ani v území zasaženém důlní činností.  

 

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

poměry v území 

Stavba nemá negativní vliv na okolní stavby a pozemky. Odtokové poměry zůstanou 

nezměněny, stavba bude odvodněna do stávající dešťové kanalizace, která se nachází 

v blízkosti pozemku.  
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f)    Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Stavební parcela kde vznikne plánovaná stavba je bez dřevin a objektů. Plocha určena k 

výstavbě objektu je pokryta zpevněnou zeminou, která bude před zahájením výstavby 

odstraněna. 

 

g)    Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků  

 určených k plnění funkce lesa (dočasné nebo trvalé) 

Projektová dokumentace neřeší – objekt nezasahuje do záboru zemědělských pozemků nebo 

pozemků určených k plnění funkce lesa. 

 

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

technickou infrastrukturu) 

Objekt bude napojen na komunikaci, která vede přímo před pozemkem. Objekt bude dále 

napojen na stávající inženýrské sítě, tedy na splaškovou kanalizaci, vodovod, vedení plynu,     

a elektrické vedení. 

 

i)     Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Stavba nebude mít žádné věcné ani časové vazby, podmiňující, ani vyvolané investice. 

Související investici bude oprava přiléhající komunikace k hranici stavebního pozemku. 
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B.2 Celkový popis stavby 

 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek                                       

Jedná se o minipivovar s restaurací, skladovými a technickými místnostmi pivovaru, 

ležáckými sklepy a samoobslužnou výčepní terasou. 

 

Funkční jednotky:  

  -Sklady     109,5  m
2
 

            -Restaurace        292,9  m
2
 

  -Technické místnosti      85,2  m
2
 

  -Ležácký sklep    103,1  m
2
 

-Terasa                   128,5  m
2 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Z urbanistického hlediska se stavební pozemek nachází v obci Štípa, městské části města Zlín. 

Stavební parcela se nachází v blízkosti ulice Lukovská a Zámecká. Daná lokalita, i vzhledem 

k přívlastku významné městotvorné části Zlína, je tedy velmi dobře přístupná občanské 

vybavenosti a celkové technické i dopravní infrastruktuře. Z hlediska urbanismu se stavba 

snaží co nejšetrněji zasáhnout do stávající venkovské zástavby a doplnit její strukturu. Řešení 

nabídne veřejnosti možnost rozšíření služeb se vztahem ke kulturnímu dědictví České 

republiky. 

Vstupy do stavebního objektu č. 01 jsou celkem 2 - hlavní vstup do objektu(restaurace) a 

vstup pro zásobování z vjezdové komunikace parkoviště. Hlavní vstup je bezbariérový. 

\Vstup pro zásobování je od terénu oddělen schodištěm. 
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b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

 Stavební objekt je navržen v půdorysném tvaru L, který vzhledem k tvarům okolní 

zástavby nepůsobí nijak rušivě, ani nepřirozeně, přičemž jedno podlaží se nachází 

v podzemním prostoru a dvě jsou nadzemní. V podzemní části jsou řešeny ležácké sklepy, 

technologické zázemí budovy a skladová část pivovaru. V prvním nadzemním podlaží je 

navržená restaurace s kanceláří a kuchyní, s možností sledovat přímé vaření piva ve varně. 

V patře je taktéž umístěno schodiště do pivnice. Pivnice je koncipována do druhého 

nadzemního podlaží. Místnost nabízí pohled přímý pohled na varnu piva a vstup na terasu se 

samoobslužným výčepem piva. V exteriérové části druhého nadzemní podlaží se nachází 

nezakrytá část terasy s posezením a zastřešená část přímo navazující na nezastřešenou. 

Nezastřešená část nabízí samoobslužnou část minipivovaru. Obvodové zdi, vnitřní 

nosné stěny i vnitřní dělící příčky jsou v projektu řešené z nabídky firmy YTONG. Spojované 

jsou tenkou spojovací maltou YTONG. Obvodové zdivo- tloušťky 375 mm- YTONG přesné 

tvárnice hladké THETA+ P1, 8- 300, rozměrů 375x249x599 mm, opatřené vnitřní omítkou 

BAUMIT MVR Uni tloušťky 8mm, čedičovou dlažbou- Thales alfa a čedičová dlažba – 

P250/22 JRI a Keramickou dlažbou- LEA white.Vnitřní nosné zdivo- tloušťky 250 mm- 

YTONG přesné tvárnice hladké P4- 500, rozměrů 250x249x599 mm, opatřené vnitřní 

omítkou BAUMIT MVR Uni tloušťky 8mm, čedičovou dlažbou- Thales alfa a čedičová 

dlažba – P250/22 JRI a Keramickou dlažbou- LEA white. Dělící příčky- tloušťky 125mm- 

YTONG přesné tvárnice hladké P2- 500, rozměrů 125x249x599 mm, opatřené vnitřní 

omítkou BAUMIT MVR Uni tloušťky 8mm, čedičovou dlažbou- Thales alfa a čedičová 

dlažba – P250/22 JRI a Keramickou dlažbou- LEA white    Obvodové stěny 1.P.P.- tloušťky 

375mm – YTONG tepelně izolační tvárnice hladké Lambda+ P2-350 rozměrů 375x249x599 

opatřené vnitřní omítkou BAUMIT MVR Uni tloušťky 8mm a keramickou dlažbou- LEA 

white.       Architektonické řešení návrhu vzešlo z 

prvotních analýz stavební studie provedené v rámci Ateliérové tvorby II a je odrazem 

přírodního horninotvorného původu místa, a tím u přirozené vystupování objektu z podloží. 

Snaží se o účelné a funkční využití prostoru zpevněných ploch parkoviště a využití potenciálu 

městu významného místa blízko ZOO, apeluje na přirozené materiály a využití surovin a 

vedlejších produktů z něj. Respektuje podmínky okolní zástavby a zároveň se snaží, aby 

vzhled odpovídal přítomnosti Zoologické zahrady. Celá stavba je navržená jako celistvá 

„šupinovitá“ hmota vystupující přirozeně ze svého místa. Fasáda je bez zateplení, to tvoří 

tepelně- izolační tvárnice firmy YTONG- Lambda+ P2-350, na kterou je kontaktně nalepená 

břidlicová fasáda domu, do které vrůstá pozemní rostlinstvo a mech. Střecha je z šupinovitě 



21 

 

loupaných břidličných desek. Barevné řešení se snaží zachovat jednoduchost celé stavby a 

proto černá břidlice se vstupujícím rostlinstvem.  

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Na základě požadavku investora byla zpracována studie minipivovaru s restaurační 

zařízením. Koncepce vyplývá z požadavku na funkci a zároveň z její lokalizace. 

Stavba bude zhotovená pro funkci pivovarnictví a podnikání v oboru hostinství. 

Minipivovar je z dispozičního hlediska rozdělen na soukromý prostor- což obsahuje provozy 

vlastní výroby piva a skladů a technologií s ním spojených a provoz samotné kuchyně 

restaurace. Veřejný prostor tvoří okolí pivovaru se samotnou restaurací, pivnicí a 

samoobslužných teras. 

 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Stavba je navržena jako bezbariérová. Přechod mezi vnitřním a venkovním prostředím je 

plynulý a bez překonávání výškových rozdílů. Objekt je navržen dle Vyhlášky č. 398/2009 

Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání stavby. V 

rámci parkování jsou navržena dvě parkovací stání pro invalidy. Dále jsou zřízena WC pro 

invalidy, které vyhovují požadovaným kritériím na velikost a vybavení kabiny. 

 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Bezpečnost práce při užívání objektu se bude řídit ustanoveními platných právních a 

technických předpisů, zvláště nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

Při práci musí být dodrženy všechny podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci uvedené 

v Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., ve znění Nařízení vlády č. 523/2002 Sb. 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení 

Jedná se o minipivovar na stavební parcele č. 1211 na katastrálním území Zlín. 

Novostavba minipivovaru je navrhnuta jako třípodlažní podsklepený objekt se sedlovou 

střechou ukončenou z jedné strany štítem a z druhé strany sklonitým ukončením pultové 
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střechy. Střecha je podepřena betonovými sloupky s navázanými hambálky mezi krokvemi a 

vynesenými sloupky k vaznici. Nosné prvky tvoří nosné obvodové a příčné nosné vnitřní 

stěny zděné tvárnicemi YTONG. Nosnou konstrukci podlah tvoří Strop YTONG klasik tl. 

250. mm, zděné sloupy o rozměrech 375x375 a skládané překlady firmy YTONG- UPA 250 o 

rozměrech 250x249x599. Objekt se zakládá na základových pásech různých šířek a hloubek 

podle stavebního výkresu Půdorys základů. Základy z prostého betonu tř. C16/20- XC1. 

Základy pod všemi svislými konstrukcemi je třeba zaměřit a provést podle stavebního 

výkresu Půdorys základů. Nosnou konstrukci podlah tvoří monolitické betonové desky. 

Desky jsou navrhnuté z betonu tř. C16/20- XC1 tl. 150mm. Podkladový beton se navrhuje 

vyztužit ocelovou KARI sítí 100x100, o průměru 5mm. Deska tvoří podklad pro položení 

izolace proti zemní vlhkosti. Izolace proti zemní vlhkost je natavený 1x PN+ 1x asfaltový pás 

ELASTEK 40 COMBI. Stavební otvory ve fasádě jsou osazeny hliníkovými okny a dveřmi 

firmy SHÜCO. 

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) technické řešení 

Osazení nových technických zařízení budou řešeny v souladu s obecně technickými 

požadavky na výstavbu, včetně požadavků na požární zabezpečení objektů. 

 

 B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

a) technické řešení výpočet a posouzení odstupových vzdáleností a vymezení požárně 

nebezpečných prostorů: 

Všechny aspekty požární bezpečnosti řeší podrobná požární zpráva, která není předmětem 

bakalářské práce. 

b) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva: 

Voda na hašení v případě požárů bude zebezpečena prostřednictvím blízkého hydrantu obce 

Štípa.  
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c) předpokládané vybavení stavby vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními 

včetně stanovení požadavků pro provedení stavby: 

Řeší požární zpráva, která není předmětem bakalářské práce 

 

d) zhodnocení přístupových komunikací a nástupních ploch pro požární techniku včetně 

možnosti provedení zásahu jednotek požární ochrany. 

K objektu vede příjezdová komunikace, která je zpevněná a vyhovuje  požadavkům pro 

příjezd požárních vozidel. (dle ČSN 73 0802 čl. 12.2.) 

 

B.2.9 Zásadní hospodaření s energiemi 

a) kritéria tepelně technického hodnocení 

Tepelně-technické parametry objektu budou v souladu s požadavky současných platných 

norem, vyhlášek a předpisů. Požadavky na hodnoty součinitele prostupu tepla U ve W/m2K 

jsou splněny. 

 

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

Jsou splněny veškeré hygienické požadavky kladené na tento druh stavby. Ve všech 

místnostech je navrženo buď nucené větrání vzduchotechnikou nebo je možné větrat 

přirozeně okny. Sklepy budovy jsou větrány nuceným větráním a vodní páry vyvíjené horkou 

vodou a vařením piva budou odváděny pomocí větracích šachet v obvodových stěnách sklepů 

ven do terénu. Vytápění objektu bude zajištěno centrálním elektrickým kotlem s rozvodem do 

všech nadzemních podlaží objektu. Osvětlení denním i umělým osvětlením je navrženo tak, 

aby vyhovovalo světelným podmínkám dle norem. Bezpečnost práce a zdraví bude v souladu 

s vyhláškou č. 324/1990 Sb. Objekt nezatěžuje životní prostředí, třídění a likvidování odpadů 

bude v souladu z vyhláškou 381/2001 Sb.  

Neměl by se zde vyskytovat žádný škodlivý odpad. Komunální odpady budou tříděny a 1x 

týdně odváženy příslušnou firmou. Odpady vzniklé výrobou piva budou vyváženy do blízké 

Zoologické zahrady jako krmivo pro zvířata. Ani stavební činností nevzniknou na pozemku 

žádné negativní vlivy na životní prostředí. Provoz v prostorech objektu nebude zatěžovat 

okolí žádným nadměrným hlukem ani prašností. Splašková kanalizace bude napojena na 
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městskou kanalizaci. U objektu nedochází k nežádoucímu zastínění obytných místností od 

sousedních objektů a zároveň objekt nezabraňuje proslunění sousedních objektů.  

 

 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Radonové riziko bylo stanoveno jako velice nízké, proto nebude v tomto případě řešeno. 

Spodní vody jsou v dostatečné hloubce, aby nenarušovaly základy stavby a i celý objekt. 

 

b) Ochrana před bludnými proudy 

Ochrana před bludnými proudy je zajištěna řešením elektroinstalace. 

 

c) Ochrana před technickou seizmicitou 

Geologický průzkum stavební parcely neprokázal existenci seizmicity. 

 

d) Ochrana před hlukem 

Dokumentace pro provádění stavby, je zpracována v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb. - o 

ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších přepisů a s nařízením vlády 272/2011 Sb. o 

ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Osazením kvalitními okny a 

obložením fasády bude objekt chráněn proti venkovnímu hluku zejména z dopravy. 

 

e) Protipovodňová opatření 

Stavba se nachází mimo povodňovou oblast . 

 

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

Stavba se nenachází v poddolovaném území. 
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B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) Napojovací místa technické infrastruktury 

Řešený objekt bude napojen na stávající technickou infrastrukturu nacházející se na přilehlé 

ulici Lukovská. Jedná se o napojení veřejného vodovodu, plynového vedení, splaškovou 

kanalizaci a kabelové vedení NN. Všechna připojení technické infrastruktury budou 

samostatně vybudována a napojena v průběhu stavebních prací. Výkopové práce budou 

provedeny v souladu s dodržením všech bezpečnostních předpisů. Samotný návrh technického 

zařízení budovy není součástí řešení bakalářské práce. 

 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Není předmětem bakalářské práce. 

 

B.4 Dopravní řešení 

a) Popis dopravního řešení 

Dopravní řešení v rámci řešeného objektu se týká vjezdu na příjezdovou cestu z ulice 

Lukovská. Cesta je pokryta asfaltovým kobercem. Rozměry příjezdové komunikace jsou 

navrženy dle technických požadavků automobilů. 

 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Řešení dopravní infrastruktury je v zásadě navrženo na napojení stávající přilehlou 

komunikaci – ulice Lukovská. 

 

c) Doprava v klidu 

Veškeré návrhy parkovacích ploch a komunikací byly projektovány dle normy ČSN 73 6056 

Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel a normou ČSN 73 6110 Projektování místních 

komunikací. 
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d) Pěší a cyklistické stezky 

V blízkosti objektu se nachází cyklistické stezky Lukov, Zlín,  dvě scenérické cesty, 

významný vyhlídkový bod obce Štípa a přiléhající chodník patří mezi území zásadního 

významu pro charakter města. 

 

B.5  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) Terénní úpravy 

Nebudou prováděny žádné větší terénní úpravy, pouze se zpevní parkovací plocha za 

objektem a přístupový chodník k objektu. 

 

b) Použité vegetační prvky 

V rámci projektu nebudou vysazovány vegetační prvky. 

 

c) Biotechnická opatření 

Není řešeno žádné biotechnické opatření 

 

 

 

 

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

a) Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Ovzduší 

V současnosti lze předpokládat, že kvalita ovzduší v lokalitě může byt ovlivněna v období 

výstavby v důsledku navýšeni prašnosti při výstavbě (např. stavební práce, doprava materiálů, 

činnost stavebních mechanizmů apod.). Toto znečištění bude s ohledem na rozsah 

prováděných prací malé intenzity s lokálním významem. 
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Míru znečištění ovzduší lze minimalizovat dodržováním následujících opatření: 

• důsledné řízení stavebních prací 

• optimalizace dopravních tras a vytíženosti nákladních automobilů 

• čištění a kropení místních dopravních komunikací 

• minimalizování dodávky prašných materiálů (využití progresivních technologií) a nutné 

prašné materiály budou dopravovány v uzavřených nádobách (kontejnerech). 

• pravidelné čištěni staveniště a stavebních mechanismů. 

Dodržovaní výše uvedených opatření zajišťuje zhotovitel stavby (respektive odpovědný 

zástupce zhotovitele - stavbyvedoucí). Kontrolu provádí objednatel nebo jim pověřený 

stavební a technický dozor. Dodržováním výše uvedených opatření lze míru znečištění, 

respektive vliv na ovzduší, při výstavbě považovat za nepodstatný. 

K zajištění minimalizace vlivů na ovzduší v době výstavby lze formulovat následující 

doporučeni: 

• zhotovitel bude pravidelně zajišťovat čistotu příjezdových a místních komunikaci, které 

budou znečištěny z titulu stavebních prací, 

• zhotovitel bude provádět kropení staveniště a místních komunikací v případě nepříznivých 

klimatických podmínek 

• zhotovitel bude provádět stavební práce v nezbytném rozsahu 

Objekt je vytápěn elektrickým kotlem, což nejsou zdroje znečištění ovzduší a další zdroje 

znečištění ovzduší nejsou známy. 

 

Hluk 

Samotný objekt nevytváří nadměrný hluk, technologická výrobní části výroby piva je sama od 

sebe nehlučná, ale čerpadla a větráky nuceného větrání, které hluk vytvářejí, jsou umístěna 

pod úrovní zeminy, která veškerý hluk eliminuje. Samotný objekt je chráněn proti hluku 

kvalitními okny a kvalitními obvodovými konstrukcemi. 
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Voda 

Stavbou objektu nedojde ke znečištění povrchových a spodních vod. Při výstavbě učiní 

dodavatel stavby opatření, aby k výše zmiňovanému nemohlo dojít. 

 

Odpady 

Splaškové vody jsou svedeny do městské splaškové kanalizace. Při stavbě objektu bude 

postupováno podle zákona o odpadech č. 185/2001 v platném znění. Při postupu řešení 

odpadů se bude dodavatel stavby držet §9a - Hierarchie způsobů nakládání s odpady. Obecně 

odpad, který pak vznikne při stavbě objektu a nebude jej možné znovu použít, bude 

likvidován dle plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje. Roztříděný odpad a 

zbylý (nezatříděný) odpad bude likvidován ve spalovně. Výše uvedený odpad bude 

dodavatelem stavby předán pouze fyzickým nebo právnickým osobám dle § 12 odst. 3 zákona 

o odpadech. Kategorizace dle katalogu odpadů dle Vyhlášky č.381/2001 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví Katalog odpadů. 

  

b) Vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin 

a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

Tato stavba nebude mít žádný negativní vliv na přírodu a krajinu, protože respektuje všechna 

nařízení vydaná pro tuto lokalitu. 

 

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Tato stavba nebude mít žádný negativní vliv na soustavu chráněných území Natura 2000, 

protože se v ní nevyskytuje. 

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

Není předmětem řešení bakalářské práce. 

 

e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení podmínky ochrany podle 
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jiných právních předpisů 

Stavba objektu nevyvolá nová ochranná a bezpečnostní pásma. 

 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

V objektu se nezřizují žádné kryty ani jiná zařízení systému ochrany obyvatelstva 

 

B.8 Zásady organizace výstavby 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Jedná se o minipivovar na stavební parcele č. 1211 na katastrálním území Zlín. Novostavba 

minipivovaru je navržena jako třípodlažní podsklepený objekt se sedlouvou střechou 
ukončenou z jedné strany štítem a z druhé strany sklonitým ukončením pultové střechy. 
Střecha je podepřena betonovými sloupky s navázanými hambálky mezi krokvemi a 
vynesenými sloupky k vaznici. Nosné prvky tvoří nosné obvodové a příčné nosné vnitřní 
stěny zděné tvárnicemi YTONG. Nosnou konstrukci podlah tvoří Strop YTONG klasik tl. 
250. mm, zděné sloupy o rozměrech 375x375 a skládané překlady firmy YTONG- UPA 250 o 

rozměrech 250x249x599. Objekt se zakládá na základových pásech různých šířek a hloubek 
podle stavebního výkresu Půdorys základů. Základy z prostého betonu tř. C16/20- XC1. 

Základy pod všemi svislými konstrukcemi je třeba zaměřit a provést podle stavebního 
výkresu Půdorys základů. Nosnou konstrukci podlah tvoří monolitické betonové desky. 
Desky jsou navrhnuté z betonu tř. C16/20- XC1 tl. 150mm. Podkladový beton se navrhuje 
vyztužit ocelovou KARI sítí 100x100, o průměru 5mm. Deska tvoří podklad pro položení 
izolace proti zemní vlhkosti. Izolace proti zemní vlhkost je natavený 1x PN+ 1x asfaltový pás 
ELASTEK 40 COMBI. Stavební otvory ve fasádě jsou osazeny hliníkovými okny a dveřmi 
firmy SHÜCO. 

 

b) Odvodnění staveniště 

Není předmětem bakalářské práce 

 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Stavba bude napojena na stávající komunikaci na ulici Lokovská.  
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d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Budovaná stavba nebude mít žádný větší vliv na okolní stavby. Je možné, že kvalita ovzduší v 

lokalitě může byt ovlivněna v období výstavby v důsledku navýšení prašnosti při výstavbě. 

Dodržováním opatření lze míru znečištění, respektive vliv na ovzduší, při výstavbě považovat 

za nepodstatný. 

 

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

Plocha určena k výstavbě objektu je pouze pokryta zpevněnou ornicí, která bude před 

zahájením výstavby odstraněna. 

 

f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné nebo trvalé) 

Při provádění zemních a výkopových práci bude nutno provést dočasné zábory části přilehlé 

komunikace – ulice Lukovská. Po dokončení zemních a výkopových práci, dokončení 

výstavby spodní stavby nebudou dočasné zábory místní komunikace na ulici Lukovská již 

potřebné a proběhne jejich odstranění. 

 

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

likvidace 

Při stavbě objektu bude postupováno podle zákona o odpadech č. 185/2001 v platném znění. 

Při postupu řešení odpadů se bude dodavatel stavby držet §9a - Hierarchie způsobů nakládání 

s odpady. Obecně odpad, který pak vznikne při stavbě objektu a nebude jej možné znovu 

použít, bude likvidován dle plánu odpadového hospodářství Zlínského kraje. Roztříděný 

odpad a zbylý (nezatříděný) odpad bude likvidován ve spalovně. Výše uvedený odpad bude 

dodavatelem stavby předán pouze fyzickým nebo právnickým osobám dle § 12 odst. 3 zákona 

o odpadech.Kategorizace dle katalogu odpadů dle Vyhlášky č.381/2001 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví Katalog odpadů.  

 

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

Potřebný přísun zemin pro násypy bude použit z výkopových prací. Přebytek bude odvážen 

na skládku. 
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i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

V době realizace stavby je nutné organizovat stavební práce tak, aby omezení provozu u 

přilehlých komunikací a prostranství bylo minimální. 

 

Z hlediska péče o životní prostředí se musí účastníci výstavby zaměřit zejména na: 

- ochranu proti hluku a vibracím 

- ochranu proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem 

- ochranu proti znečišťování komunikací 

- ochranu proti znečišťování podzemních a povrchových vod 

- respektování hygienických předpisů a opatření v objektech zařízení staveniště 

 

Během výstavby bude docházet ke vzniku stavebního odpadu. Na stavební odpad je kladen 

požadavek maximální recyklovatelnosti. Všechen odpad bude během stavby likvidován v 

souladu s programem odpadového hospodářství dodavatele stavby. 

 

 

 

 

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

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 

Veškeré stavební práce je nutno provádět v souladu s platnými technologickými předpisy, 

bezpečnostními předpisy a ustanoveními ČSN, zejména Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

Pracovníci musí používat ochranné pomůcky a musí být stanoveny osoby zodpovědné za 

práci s jednotlivými mechanismy. Práce na stavbě se budou řídit zejména následujícími 

vyhláškami a předpisy: 
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- vyhl. č. 48/82 Sb. základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení 

- nařízení vlády č. 591/2009 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích, 

- nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

- nařízení vlády č. 494/2001 Sb. kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání 

záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje 

pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu 

- zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně 

- vyhl. č. 18/1979 Sb., 20/1979 Sb. 

- ČSN 738101 - Lešení, společná ustanovení 

- ČSN 738102 - Pojízdná a volně stojící lešení 

- ČSN 738106 - Ochranné a záchytné konstrukce 

Dále bude zajištěna bezpečnost a ochrana zdraví při práci dle §15 zákona č.309/2006 Sb. Plán 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci není předmětem bakalářské práce. 

 

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Stavba se nedotkne veřejných zájmů a ani nemá negativní vliv na bezbariérové užívání v 

okolí objektu. 

 

l) Zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Při vjezdu a výjezdu ze staveniště bude třeba osadit dočasné jednoduché dopravní značení 

upozorňující na vjezd a výjezd ze staveniště. 

 

m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, 
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opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

Nejsou žádné speciální podmínky pro provádění stavby. 

 

n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Začátek výstavby je předpokládán na prosinec roku 2015. Lhůta výstavby je navržena 

projektantem na základě zkušeností s ohledem na náklady stavby a podmínky realizace, jakož 

i vzhledem k náročnosti stavby. Lhůta výstavby je uvažována v délce max. 24 měsíců. Tato 

lhůta bude upřesněna po projednání investora a dodavatele stavby smluvním vztahem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Situační výkresy 

 

- Situační výkresy jsou doloženy v samostatné příloze. C01 Architektonická situace 

        C02 Koordinační situace 

        C03 Vytyčovací výkres 
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D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 
 

 

D.1  Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 

 

D.1.1  Architektonicko-stavební řešení  

 

a) Technická zpráva 

 

Účel objektu, funkční náplň,kapacitní údaje 

Jedná se o minipivovar s restaurací, ležáckými sklepy, pivnicí a samoobslužnou terasou.  

 

    

  -Počet podlaží             2NP+1 PP    

            -Zastavěná plocha                 381,8 m
2     

 

            -parkování                               17 parkovacích míst+ možnost parkovat  

       na rozhlehlých okolních parkovištích     
 

 
 

Funkční jednotky:  

  -Sklady     109,5  m
2
 

            -Restaurace        292,9  m
2
 

  -Technické místnosti      85,2  m
2
 

  -Ležácký sklep    103,1  m
2
 

-Terasa                   128,5  m
2      
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2. Architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení, bezbariérové řešení stavby 

 Stavební objekt je navržen v půdorysném tvaru L, který vzhledem k tvarům okolní 

zástavby nepůsobí nijak rušivě, ani nepřirozeně, přičemž jedno podlaží se nachází 

v podzemním prostoru a dvě jsou nadzemní. V podzemní části jsou řešeny ležácké sklepy, 

technologické zázemí budovy a skladová část pivovaru. V prvním nadzemním podlaží je 

navržená restaurace s kanceláří a kuchyní, s možností sledovat přímé vaření piva ve varně. 

V patře je taktéž umístěno schodiště do pivnice. Pivnice je koncipována do druhého 

nadzemního podlaží. Místnost nabízí pohled přímý pohled na varnu piva a vstup na terasu se 

samoobslužným výčepem piva. V exteriérové části druhého nadzemní podlaží se nachází 

nezakrytá část terasy s posezením a zastřešená část přímo navazující na nezastřešenou. 

Nezastřešená část nabízí samoobslužnou část minipivovaru.    

 Architektonické řešení návrhu vzešlo z prvotních analýz stavební studie provedené v 

rámci Ateliérové tvorby II a je odrazem přírodního horninotvorného původu místa, a tím u 

přirozené vystupování objektu z podloží. Snaží se o účelné a funkční využití prostoru 

zpevněných ploch parkoviště a využití potenciálu městuvýznamného místa blízko ZOO, 

apeluje na přirozené materiály a využití surovin a vedlejších produktů z něj. Respektuje 

podmínky okolní zástavby a zároveň se snaží, aby vzhled odpovídal přítomnosti Zoologické 

zahrady. Celá stavba je navržená jako celistvá „šupinovitá“ hmota vystupující přirozeně ze 

svého místa. Fasáda je bez zateplení, to tvoří tepelně- izolační tvárnice firmy YTONG- 

Lambda+ P2-350, na kterou je kontaktně nalepená břidlicová fasáda domu, do které vrůstá 

pozemní rostlinstvo a mech. Střecha je z šupinovitě loupaných břidličných desek. Barevné 

řešení se snaží zachovat jednoduchost celé stavby a proto černá břidlice se vstupujícím 

rostlinstvemu. Cílem architektonického návrhu bylo vyhovět investorovi v jeho požadavcích 

na estetické a provozní řešení a zároveň citlivě zapracovat stavbu do okolní zástavby tak, aby 

nedošlo k narušení hmot okolních objektů. 

Stavba je navržena jako bezbariérová. Přechod mezi vnitřním a venkovním prostředím 

je plynulý a bez překonávání výškových rozdílů. Objekt je navržen dle Vyhlášky č. 398/2009 

Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání stavby. V 

rámci parkování jsou navržena dvě parkovací místa pro invalidy . Dále jsou zřízena WC pro 

invalidy, které vyhovují požadovaným kritériím na velikost a vybavení kabiny. 
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3. Celkové provozní řešení, technologie výroby 

 V objektu bude probíhat výroba. Výrobní část můžeme rozdělit na ležácký sklep, 

varnou místnost, varnu piva a kuchyni. Ležácký sklep, varná místnost se nacházejí v 1.P.P. 

varna se nachází přímo v restauraci v 1.N.P. Všechny výrobní místnosti slouží k výrobě piva, 

jeho zpracování a zpracování surovin k němu potřebných. Ležácký sklep s varnou místností 

můžou sloužit taktéž jako místnosti rekreace a přednáškách o pivovarnictví a výrobě piva. 

Druhý provoz je restaurační, který probíhá odděleně od pivovarnického, avšak můžou mít dle 

výrobků přímou návaznost. Kuchyně se nachází v 1.N.P. Všechny výrobní částí mají své 

sklady a technické místnosti dle potřeb jednotlivých výrobních provozů. Provozní řešení 

můžeme rozdělit na tyto provozy: restaurace, pivnice, kancelář, technické místnosti, 

skladovací místnosti a samoobslužnou terasu. Restaurace s pivnicí a samoobslužnou terasou 

jsou provozně variabilní, protože mohou mít spojený nebo oddělený provoz jak ve vnitř tak 

vně budovy, např. když je potřeba při určitých akcích nebo při rozdílných pracovních 

hodinách.  Provoz pivnice je navrhován pouze na konzumaci piva pokrmů přímo s ním 

spojených. Samoobslužná terasa slouží pouze ke konzumaci piva a drobných pokrmů, které 

jsou součástí daného provozu. Kancelář slouží jako místo k vyjednávání schůzek a účetnické 

činnosti, která může být provozována i externě mimo pivovar. Koncipování minipivovaru je 

rozděleno na 5 hlavních celků (Ležácký sklad, restaurace, samoobslužná terasa, technické 

místnosti, skladové místnosti). 

4. Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby 

Zemní práce 

 Vytyčení objektu podle vytyčovacího výkresu. Před zahájením zemních prací a 

výkopů budou provedeny přípravné zemní práce a odstranění původní zpevněné zeminy. 

Vytyčí se inženýrské sítě. Pro parkování se vytvoří asfaltový povrch na upraveném podloží 

zeminy. Pro podzemní patro se provedou výkopové jámy. Stavební jámu je nutné zapažit. Při 

zemních pracích se bude dbát na ochranu proti poškození okolních objektů, se kterými 

pozemek sousedí. Hladina podzemní vody je předpokládána několik metrů pod základovou 

spárou.  
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Základové práce 

 Objekt se zakládá na základových pásech různých šířek a hloubek podle stavebního 

výkresu Půdorys základů. Základy z prostého betonu tř. C16/20- XC1. Základy pod všemi 

svislými konstrukcemi je třeba zaměřit a provést podle stavebního výkresu Půdorys základů. 

Nosnou konstrukci podlah tvoří monolitické betonové desky. Desky jsou navrhnuté z betonu 

tř. C16/20- XC1 tl. 150mm. Podkladový beton se navrhuje vyztužit ocelovou KARI sítí 

100x100, o průměru 5mm. Deska tvoří podklad pro položení izolace proti zemní vlhkosti. 

Izolace proti zemní vlhkost je natavený 1x PN+ 1x asfaltový pás ELASTEK 40 COMBI. 

Stavební otvory ve fasádě jsou osazeny hliníkovými okny a dveřmi firmy SHÜCO. 

 

Svislé konstrukce 

 Obvodové zdi, vnitřní nosné stěny i vnitřní dělící příčky jsou v projektu řešené 

z nabídky firmy YTONG. Spojované jsou tenkou spojovací maltou YTONG. Obvodové 

zdivo- tloušťky 275 mm- YTONG přesné tvárnice hladké THETA+ P1, 8- 300, rozměrů 

375x249x599 mm, opatřené vnitřní omítkou BAUMIT MVR Uni tloušťky 8mm, čedičovou 

dlažbou- Thales alfa a čedičová dlažba – P250/22 JRI a Keramickou dlažbou- LEA white.          

Vnitřní nosné zdivo- tloušťky 250 mm- YTONG přesné tvárnice hladké P4- 500, rozměrů 

250x249x599 mm, opatřené vnitřní omítkou BAUMIT MVR Uni tloušťky 8mm, čedičovou 

dlažbou- Thales alfa a čedičová dlažba – P250/22 JRI a Keramickou dlažbou- LEA white.                          

Dělící příčky- tloušťky 125mm- YTONG přesné tvárnice hladké P2- 500, rozměrů 

125x249x599 mm, opatřené vnitřní omítkou BAUMIT MVR Uni tloušťky 8mm, čedičovou 

dlažbou- Thales alfa a čedičová dlažba – P250/22 JRI a Keramickou dlažbou- LEA white    

Obvodové stěny 1.P.P.- tloušťky 375mm – YTONG tepelně izolační tvárnice hladké 

Lambda+ P2-350 rozměrů 375x249x599 opatřené vnitřní omítkou BAUMIT MVR Uni 

tloušťky 8mm a keramickou dlažbou- LEA white. 

 

Vodorovné konstrukce 



38 

 

 Nosnou konstrukci podlah tvoří Strop YTONG klasik tl. 250. mm, zděné sloupy o 

rozměrech 375x375. Délkové rozměry jsou určeny viz výkres Sestava stropních dílců a 

skládané překlady firmy YTONG- UPA 250 o rozměrech 250x249x599. 

 

 

 

Schodišťové konstrukce a výtahy 

 Schodiště je navržené jak dvojramenné, skladby YTONG, které je uloženo do bočních 

nosných stěn. Druhé schodiště je taktéž skladby YTONG, obložené dlažbou Thales alfa. 

V objektu se nachází jeden dopravní hydraulický výtah o rozměrech kabiny 2600x2350. 

 

Střešní konstrukce 

 

 Stavba střechy vychází ze základů krokevní soustavy.Střešní konstrukce je tvořena 

sedlovou střechou ukončenou ze severovýchodní strany ukončena štítem a z jihozápadního 

pohledu sklonitým ukončením pultové střechy. Střecha je podepřena betonovými sloupky 

s navázanými hambálky mezi krokvemi a vynesenými sloupky k hřebenové vaznici. Krokve 

jsou ukotveny krokevní kotvou a jsou oplášťovány krokevním rámem. Podél krokví je 

podélná kotevní výztuha.  

 

Podlahy 

 

 Skladba podlah je uvedena ve výpisu skladeb. Podlahy splňují akustické a tepelné 

požadavky.  V objektu jsou navrženy 3 typy podlah- čedičová dlažba Thales alfa a P250/22 

JRI, cemento- epoxidová stěrka a keramická dlažba LEA white.  

 

Podhledy 

 

 V celé budově je bílý nátěr. Tento nátěr je tvořen barvou ROKOSPOL 

 

Tepelná izolace – zvuková izolace 

 Skladby jsou uvedeny ve výpisu skladeb. Skladby splňují akustické a tepelné 

požadavky. 
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Úpravy vnějších povrchů 

 

 Vnější povrch bude proveden z lámané a lepené břidlice. Jedná se o obkladovou 

břidlici Vaspo- Považan barvy černá. Tato břidlice je odolná vůči vodě a vhodná pro uchycení 

obkladového mechu. Pro absolutní jistotu proti nasáknutí bude na břidlici nanesena ještě 

ochranná vrstva.    

 

Úpravy vnitřních povrchů 

 

 Vnitřní úpravou zdiva je vápeno-cementová omítka. Keramické obklady v 

hygienických zařízeních jsou lepeny na omítku vodotěsným lepícím tmelem a zaspárovány 

spárovací hmotou. 

 

Klempířské výrobky 

 

 Viz. výpis prvků. 

 

Zámečnické výrobky 

 

 Viz. výpis prvků. 

 

Truhlářské výrobky 

 

 Viz. výpis prvků. 

 

Vzduchotechnika a klima místností 

 

 Většina místností má možnost přirozeného větrání. Sklep je větrán nuceně přes 

ventilační šachty v objektu. V budově bude možnost klimatizovat pobytové místnosti.  
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5. Bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí  
 

 V oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při provozu se vychází z platných norem a 

bezpečnostních předpisů, které budou v době užívání objektu dodržovány.  

 Během provádění stavebních prací musí být striktně dodržovány ustanovení nařízení 

vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na staveništích a dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 

hloubky. Odpovědnost na bezpečnost spočívá na zadavateli, zhotoviteli i stavebním dozoru.  

 Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona č.309/2006 Sb. 

§15, odst. 2 zajistí podle druhu a velikosti stavby zadavatel stavby, budou-li na staveništi 

vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 

poškození zdraví. 

 Vzhledem k rozsahu navržených prací lze předpokládat, že na staveništi se budou 

pohybovat pracovníci více než jednoho dodavatele, takže je pravděpodobná nutnost 

přítomnosti koordinátora bezpečnosti. 

 Uživatel stavby dostane příručku na správnou a bezpečnou obsluhu všech zařízení, 
kterými objekt disponuje. 

 

 

6. Stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění 

 

 Tepelně-technické parametry objektu budou v souladu s požadavky současných 

platných norem, vyhlášek a předpisů. Požadavky na hodnoty součinitele prostupu tepla U ve 

W/m2K jsou splněny.  

 Osvětlení denním i umělým osvětlením je navrženo tak, aby vyhovovalo světelným 

podmínkám dle norem. 

 

7. Požadavky na požární ochranu konstrukcí 

  

 Požární bezpečnost není předmětem bakalářské práce. Potřebnou dokumentaci  

vypracuje autorizovaný technik. 
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b)  Výkresová část 

 

- Výkresová dokumentace je doložena v samostatné příloze 

 

Č. výkresu   Název výkresu       Měřítko  

C 1.1.    ARCHITEKTONICKÁ SITUACE             1:250 

C 1.2.   KOORDINAČNÍ SITUACE           1:500 

C 1.3.   VYTYČOVACÍ SITUACE                                               1:250 

D 1.1.   PŮDORYS ZÁKLADŮ          1:50 

D 1.2.   SESTAVA STROPNÍCH DÍLCŮ 1.N.P.        1:50 

D 2.1.   PŮDORYS 1. PODZEMNÍHO PODLAŽÍ        1:50 

D 2.2.    PŮDORYS 1. NADZEMNÍHO PODLAŽÍ        1:50 

D 2.3.    PŮDORYS 2. NADZEMNÍHO PODLAŽÍ        1:50 

D 3.1.          ŘEZ B- B´                                  1:50 

D 4.1.    PŮDORYS STŘECHY               1:50 

D 5.1.               POHLED TECHNICKÝ S-V , J-Z         1:50 

D 5.2.   POHLED TECHNICKÝS-Z, J-V               1:50 

D 6.1.   VÝPIS PRVKŮ                         - 

D 7.1.          VIZUALIZACE                         - 

D 8.1.          ARCHITEKTONICKÝ DETAIL                            -          

9.1.          INTERIÉR                                 - 

 

 

 

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení  
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 -není předmětem bakalářské práce  

 

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 

-není předmětem bakalářské práce  
 

 

D.1.4 Technika a prostředí staveb 

-není předmětem bakalářské práce  

D.2  Dokumentace technických a technologických zařízení 

-není předmětem bakalářské práce  
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E. Dokladová část 

E.1 Vytyčovací výkresy jednotlivých objektů zpracované podle jiných právních 

předpisů.           

Není předmětem bakalářské práce 

 

E.2 Projekt zpracovaný báňským projektantem 

Není předmětem bakalářské práce 
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Závěr 

 V rámci bakalářské práce byla vypracována částečná projektová dokumentace pro 

provedení stavby dle zadání bakalářské práce. V téhle práci jsem si vyzkoušel, co obnáší 

vytvoření domu od prvních myšlenek a skicí až po dokumentaci k realizaci stavby.  

Řešená problematika bakalářské práce bylo navržení samostatně stojícího 

minipivovaru s restauračním zařízením. Objekt je navržen pro výrobu piva a provozování 

hostinské činnosti. Stavba je navrhnutá tak, aby byla zajištěná jednoduchá dostupnost. 

Hlavním prvkem je využití břidlice a čediče jako součástí původu místa. Tato práce se snaží o 

zvýšení kvality pivovarnictví v dané lokalitě a zvýšení poptávky po kvalitnějších pivech s ním 

související. Stavba využívá svého blízkého okolí a především ZOO Zlín Lešná, která je 

oblíbenou turistickou atrakcí. 

Při vypracovávání bakalářské práce jsem využíval vědomosti a zkušenosti nabyté při 

studiu a díky konzultacím s vedoucím práce a dalšími specialisty mi dala mnoho nových 

poznatků, které snad využiji v následujícím studiu a praxi.  
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Seznam výkresů 

C 1.1.    ARCHITEKTONICKÁ SITUACE             1:500 

C 1.2.   KOORDINAČNÍ SITUACE           1:500 

C 1.3.   VYTYČOVACÍ VÝKRES                                               1:500 

D 1.1.   PŮDORYS ZÁKLADŮ          1:50 

D 1.2.  SESTAVA STROPNÍCH DÍLCŮ 1.P.P.        1:50 

D 2.1.   PŮDORYS 1. PODZEMNÍHO PODLAŽÍ        1:50 

D 2.2.    PŮDORYS 1. NADZEMNÍHO PODLAŽÍ        1:50 

D 2.3.    PŮDORYS 2. NADZEMNÍHO PODLAŽÍ        1:50 

D 3.1.          ŘEZ A- A´                                  1:50 

D 4.1.    PŮDORYS STŘECHY               1:50 

D 5.1.               POHLED SEVERO- VÝCHODNÍ, JIHO- ZÁPADNÍ      1:100 

D 5.2.   POHLED SEVER- ZÁPADNÍ, JIHO- VÝCHODNÍ            1:100 

D 6.1.   VÝPIS PRVKŮ                         - 

D 7.1.          VIZUALIZACE                         - 

D 8.1.          ARCHITEKTONICKÝ DETAIL                            -               

D 9.1.          INTERIÉR                                 - 
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