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ANOTACE   
 

Hlavním úkolem této bakalářské práce je vyhotovení projektové dokumentace pro 

provádění stavby Farmaceutického výzkumného ústavu v Ţacléři. Konečné dokumentaci však 

předchází urbanistické řešení daného území a popis hlavních zásad výstavby farmaceutického 

ústavu. O tomto pojednává první část práce. Druhá část je pak věnována samotné textové části 

dokumentace pro provádění stavby dle vyhlášky č. 499/2006. Poţadované stavební výkresy 

jsou zpracovány podle jiţ zmíněné vyhlášky a dokládají 2D a 3D řešení navrţené stavby.  

 

Tato práce se zabývá problematikou výrobního objektu. Díky informacím získaných 

při studiu tohoto typu stavby a stavebním technologiím, které máme dnes jiţ k dispozici, bylo 

moţné navrhnout tento jedinečný prostor pro uspokojení individuálních potřeb 

farmaceutického výzkumného průmyslu. 

 

Klíčová slova: farmaceutický výzkumný ústav, laboratoř, výrobní zóna, Žacléř, 

prefabrikovaná konstrukce, inspirace lomy, břidlicový obklad. 

 

ABSTRACT   
 

            The main task of this thesis is a development of the project documentation relating to 

the construction implementation of the Pharmaceutical Research Institute in Zacler. The final 

documentation has been preceded by  the urbane solution of the area and by a description of 

main principles of the Pharmaceutical Institute construction. The first part deals with the 

work. The second part is devoted to the actual text of the documentation for the project 

execution according to Decree No. 499/2006. Required construction drawings are prepared in 

accordance to the above-mentioned ordinances and show 2D and 3D solutions of the proposed 

construction. 

 

            This work deals with the manufacturing facility. Using the information gained from 

studying of this type of construction and building technologies that we have now available, it 

has been possible to design the unique space in order to meet the individual needs of the 

pharmaceutical research industry. 

 

Keywords: pharmaceutical research institute, laboratory, manufacturing zone, Zacler, 

prefabricated construction, inspiration quarries, slate tiles. 
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Cílem mé bakalářské práce, která se nazývá „Farmaceutický výzkumný ústav Ţacléř“, 

je popis metod urbanistického řešení umístění objektu, shrnutí hlavních zásad výstavby 

farmaceutického ústavu a především vyhotovení projektové dokumentace pro provádění 

stavby. Tato práce se skládá z textové a výkresové části. 

 

Textová část obsahuje čtyři hlavní kapitoly. Kapitola „Současný stav řešeného území“ 

popisuje dané území z hlediska historie, geologie, atd. Další kapitola se jmenuje „Řešení 

daného území“, kde je území vyřešeno z hlediska urbanistického rozvoje města a je zde 

obhájen výběr typu stavby v nově navrhované průmyslové zóně. Třetí kapitola popisuje 

konstrukční, technologické, provozní a bezpečnostní poţadavky na zvolený typ objektu, coţ 

je farmaceutický výzkumný ústav. Dále pak i inspirační fotografie laboratorních a výrobních 

prostor společnosti Teva a Walmark. Poslední nejdůleţitější kapitola s názvem „Dokumentace 

pro provádění stavby“ popisuje samotnou stavbu podle vyhlášky č. 499/2006 o dokumentaci 

staveb. 
[1]

 Tato kapitola je rozdělena do šesti částí podle zásad jiţ zmíněné vyhlášky na         

A-Průvodní zpráva, B-Souhrnná technická zpráva, C-Situace stavby, D-Dokladová část,        

E-Zásady organizace výstavby, F-Dokumentace objektu (provozní soubory). Textová část 

dále obsahuje přílohu 1, která se zabývá specifikacemi technického a uţivatelského standardu. 

 

Výkresová část (příloha 2) obsahuje stavebně technické, konstrukční a architektonické 

řešení navrhované stavby, včetně výkresu architektonického detailu řešeného v rámci 

specializace bakalářské práce. Dále pak i vizualizaci, která dotváří prostorovou představu o 

objektu.  

 

Podkladem pro vypracování bakalářské práce byla studie stavby, která byla 

zpracována v rámci předmětu Ateliérová tvorba  IV a část dokumentace pro stavební povolení 

z Ateliérové tvorby  Va. 
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2.    SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ  
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2.1.  Charakteristika města Ţacléř 

 

Poloha: 

zeměpisná šířka: 50° 39′ 49″  

zeměpisná délka: 15° 54′ 41″ 

nadmořská výška: 612 m  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 – mapa České republiky se zaznačením polohy města Žacléř  

 

Ţacléř se nachází v oblasti Sudet, které byly uţ od středověku hustě osídleny 

sudetskými Němci. První vlna emigrantů utekla do Německa po skončení druhé světové 

války, druhá pak v letech 1975-1978. I tak na tomto území dodnes zůstalo několik set 

obyvatel s německým původem, kteří mají němčinu jako rodný jazyk. Ţacléř si tak jiţ před 

mnoha lety získal přezdívku "Malý Berlín".
[23]   

 

Město se skládá z následujících částí: Ţacléř, Bobr, Prkenný Důl 

 

Historie: 

První písemná zmínka o hradu Ţacléř, který střeţil obchodní stezku vedoucí z českého 

vnitrozemí do Dolního Slezska a dal základ novému sídlu, pochází z r. 1334. 
[23]

 Osada 

vybudovaná pod hradem se nazývala „Bornfloss“, coţ v překladu znamená na pramenech. 

Avšak po husitských nájezdech zanikla.  Pozdější nové sídlo mělo jiţ statut městečka a je o 

něm první písemná zmínka z r. 1553 pod názvem Bernstadt. 
[23]

 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Zem%C4%9Bpisn%C3%A1_%C5%A1%C3%AD%C5%99ka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zem%C4%9Bpisn%C3%A1_d%C3%A9lka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nadmo%C5%99sk%C3%A1_v%C3%BD%C5%A1ka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sudety
http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99edov%C4%9Bk
http://cs.wikipedia.org/wiki/2._sv%C4%9Btov%C3%A1_v%C3%A1lka
http://cs.wikipedia.org/wiki/2._sv%C4%9Btov%C3%A1_v%C3%A1lka
http://cs.wikipedia.org/wiki/1975
http://cs.wikipedia.org/wiki/1978
http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C4%9Bm%C4%8Dina
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Strategická poloha pomáhala rozvoji zemědělství, řemesel i průmyslu. Jiţ v 16. st. se 

vyráběl v Prkenném Dole papír, následovala výroba skla v Bobru a v 19. st. se rozběhla v 

Ţacléři přádelna a výroba porcelánu. Ţacléř se stal známým především dolováním černého 

uhlí, jehoţ nález se datuje r. 1570. 
[23]

 

  

            Pro Ţacléř byly velmi typické dřevěné domy zvané roubenky. Město bylo 

pravděpodobně v 17. a 18. století tvořeno výhradně tímto typem staveb. Do dnešních dnů se 

zachoval poslední dům na Rýchorském náměstí. 
[23]

 

 

Památky: 

Městské muzeum Ţacléř, které v letech 1935-1938 slouţilo jako rozsáhlé podzemní 

vojenské opevnění zvané Stachelberg; Zámek Ţacléř; Kostel Nejsvětější Trojice; Socha 

svatého Floriána; Sloup se sochou Panny Marie; Kašna na Rýchorském náměstí; Radnice na 

náměstí; Uhelné doly Františka a Jiří; Fara; Ţacléřský hřbitov, kde je společný hrob 

rudoarmějců a hned vedle něj je hrob francouzských vojáků. 
[24]

 

 

Současnost: 

V současné době, po ukončení výroby přádelny a dolování v Dole Jana Šverma, se 

Ţacléř a celý region Ţacléřsko orientuje na turistický ruch.  Vznikají zde nové penziony, 

modernizují se sportovní areály. Vylepšují se cyklotrasy navazující na hranicích na  polské 

cyklostezky.   V zimě zde naleznete nad městem upravenou běţeckou Krkonošskou 

magistrálu. 
[24]

 

 

Další důleţitým místem je Ţacléřská nemocnice, která byla přebudována na 

rehabilitační centrum Rehamedica. Léčí se zde pacienti s poruchami pohybového ústrojí. 
[23]

 

 

Za zmínku stojí i to, ţe v roce 2003 bylo historické jádro města prohlášeno za 

památkovou zónu. 
[23]

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C4%9Bstsk%C3%A9_muzeum_%C5%BDacl%C3%A9%C5%99&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDacl%C3%A9%C5%99_%28z%C3%A1mek%29
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Kostel_Nejsv%C4%9Bt%C4%9Bj%C5%A1%C3%AD_Trojice_%28%C5%BDacl%C3%A9%C5%99%29&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sloupy_Panny_Marie_a_Nejsv%C4%9Bt%C4%9Bj%C5%A1%C3%AD_Trojice
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rud%C3%A1_arm%C3%A1da
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2.2.  Přírodní podmínky 

 

Geologie: 

Město Ţacléř leţí pod Ţacléřským hřbetem v nadmořské výšce kolem 600 m a je 

nazýváno východní branou Krkonoš. Ţacléřsko leţí v údolí ohraničeném na jedné straně 

Krkonošemi a na straně druhé Vraními horami. Průsmyk mezi těmito pohořími byl v 

minulosti velmi frekventovaným územím, jelikoţ zde vedla obchodní cesta z českého 

vnitrozemí do tehdejšího Slezska. Touto cestou putoval z vlasti i Jan Ámos Komenský. 
[24]

 A 

proto byla po něm pravděpodobně pojmenována i ulice v Ţacléři. 

 

Většina území spadá do geologického celku s názvem podkrkonošská pánev. V oblasti 

se nachází především permokarbonské usazené horniny. 
[25]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2 – GEOLOGICKÁ MAPA žacléřsko-svatoňovicko-žďárského uhelného revíru  
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Obr. 3 – PROFIL ke geologické přehledné mapě žacléřsko-svatoňovického kamenouhelného útvaru 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4 – PRŮŘEZ od Sněžky přes Žacléř k Adršpachu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5 – SITUACE česko-dolnoslezské kamenouhelné pánve 
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Hydrologie: 

Na svahu Ţacléřského hřbetu pramení poměrně vodnatá polská řeka Bobr.  

Oproti polské straně, kde jsou krátké přímé toky, je říční síť v této oblasti podstatně členitější. 

Směr hlavních toků je kolmý k linii hlavního hřebene, údolí většiny menších přítoků jsou vůči 

velkým tokům pravoúhlá nebo se vytvořila mříţovitá vodní síť. 
[25]

 

 

Klimatické podmínky: 

Město Ţacléř patří do klimatického mírného pásma, které je typické střídáním ročních 

období. Na toto území má i vliv Atlantický oceán, který ovlivňuje území změnami počasí. 

Průměrná roční teplota se zde pohybuje okolo +6 °C aţ 0 °C. Průměrný počet sráţek je v této 

oblasti 800 – 1600 mm ročně a mnoţství sněhové pokrývky je 150 - 300 cm sněhu. Na 

hřebenech leţí sníh aţ 180 dní v roce. 
[25]

 

 

2.3.  Poloha a popis pozemku 

 

Pozemek o celkové výměře 3 146 m
2
 (parcela č. 1246) se nachází na severu města 

Ţacléř. Pro mé účely jsem si zvolila právě tuto parcelu v nově vybudované průmyslové zóně, 

jelikoţ je výhodně situovaná k jiţ stávající komunikaci J.A.Komenského. Dalším důleţitým 

faktorem byla velikost jiţ rozparcelovaného pozemku ke koupi. Tato rozloha je optimální pro 

stavbu Farmaceutického výzkumného ústavu.  

 

Pozemek je nutné zarovnat pomocí terénních úprav, vzhledem k menším výškovým 

rozdílům řešeného území. Výhodou zde je, ţe není třeba protizáplavových opatření. Avšak 

parcela patří do oblasti dříve provozovaného Dolu Jana Šverma a bude vhodné tuto skutečnost 

zohlednit. 
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3.    ŘEŠENÍ DANÉHO ÚZEMÍ 



18 

 

3.1.  Širší vztahy (vstupní údaje)  

 

Podklady pro urbanistické řešení dané oblasti byly dokumenty získané na úřadech 

(katastrální mapa, výpis z katastru nemovitostí, uzemní plán města Ţacléř). Dále pak 

fotodokumentace pozemku. Pomocí těchto materiálu byly provedeny rozbory širších vztahů 

okolí města Ţacléře v návaznosti na hlavní město České republiky Prahu a na sousední zemi, 

coţ je Polsko. 

 

Umístění navrţeného průmyslového areálu bylo v této oblasti zvoleno tak, 

aby navazoval na plánovanou průmyslovou zónu v územním plánu města Ţacléř, viz obr.8. 

Průmyslová zóna je navrţena na celkovém území o rozloze 35 ha.  

 

Dalším důvodem volby tohoto pozemku je výhodná poloha z logistického hlediska a 

v neposlední řadě dobrá dostupnost pracovní síly. V blízkosti se staví nová dálnice D11 

z Prahy do Polska, viz obr.6 a obr.7, která umoţní rychlé zásobování a rozvoz výrobků. 

Všechny dodávky se vyhnou okolním malým městům a nebudou narušovat jejich dopravní 

infrastrukturu.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6 – SITUACE širších vztahů 
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Obr. 7 – SITUACE města Žacléř a okolních měst s budoucí dálnicí D11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8 – Uzemní plán města Žacléř, detail na řešenou oblast 
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3.2.  Navrţená výrobní oblast (vyhodnocení vstupních údajů) 

 

Osazení hal do terénu bylo urbanisticky inspirováno okolní zástavbou v návaznosti od 

hlavní komunikace, přes nejmenší parcely a výškové členění malých rodinných domů, aţ 

směrem k největší parcele Dolu Jana Šverma, kde stojí nejvyšší bod v okolí, coţ je komín. 

Areál byl tedy rozdělen na parcely od nejmenší aţ po největší. Kde i výrobní objekty se 

zvětšují, jak podle rozlohy pozemku, tak i horizontálně do výšky. Je zachována vzrůstající 

linie jiţ zmíněného urbanistického řešení, viz obr. 11. 

 

Výrobní objekty jsou situovány na komunikacích, které jsou kolmé k okruţní 

komunikaci kolem celého areálu, viz obr. 10. Na těchto kolmých cestách jsou navţena 

parkovací stání a chodníky se zelení. Jedná se především o stromy a okrasnou zeleň. Tyto 

cesty slouţí k příjezdu zaměstnanců osobními auty. 

 

Oplocené budou pouze zadní části průmyslových objektů, coţ vytvoří předěl mezi 

obsluţnou a zásobovací částí areálu. Vjezd do vnitřní části areálu pro zásobování bude 

umoţněn sjezdem z hlavní komunikace přes vrátnici, viz obr.10. Poté bude moţné nákladním 

autem dovést materiál do příslušného výrobního objektu. Technická infrastruktura 

průmyslové zóny bude řešena rozvodem inţenýrských sítí ve vnitřní části areálu, viz obr.11. 

 

            Koncepce zeleně je řešena tak, aby areál byl lemován relativně masivními hmotami 

stromů a okrasných keřů ze strany rodinných domů na severozápadní části průmyslové zóny. 

A z jihovýchodní strany směrem od nefunkčního Dolu Jana Šverma bude vysázena obdobná 

zeleň, avšak bliţší okolní krajině.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Obr. 9 – Schéma urbanisticky řešeného pozemku 
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Obr. 10 – Schéma vyřešené průmyslové oblasti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 11– Situace navržené průmyslové zóny se zaznačením řešeného Farmaceutického výzkumného ústavu  
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Obr. 12– Vizualizace nově navržené průmyslové zóny (urbanistické řešení) 

 

 

3.3.  Objekt pro výzkum léčiv (volba metody řešení) 

 

Objekt byl inspirován povrchovými lomy v dané oblasti. Tvar budovy i fasádní obklad 

napodobuje prvky lomové břidlice. V architektonické studii byl tvar objektu vyřešen podle 

vnitřních provozních celků. Promyšleným sloučením navazujících provozů vnikl celkový 

obraz stavby. Tím byla zachována idea různě vysokých lomových kvádrů. Z konstrukčního 

hlediska bude objekt vytvořen jako skelet z prefabrikovaných prvků, které umoţní rychlou a 

přesnou výstavbu Farmaceutického výzkumného ústavu. 

 

Úplný architektonický a konstrukční popis navrhovaného objektu se nachází v kapitole 

5 s názvem „Dokumentace pro provádění stavby“. 
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4.   POŢADAVKY NA PROSTORY  

LABORATOŘÍ PRO VÝVOJ LÉČIV 



24 

 

4.1.  Pojem laboratoř 

 

Je to odborně zařízená pracovna (místnost), v níţ se konají vědecké práce se 

zkoušenými hmotami po stránce chemické, fyzikální, výrobní, výzkumné a zkušební. 

Zkoumají se zde buď jejich vlastnosti nebo způsob vyřešení dané otázky. Zejména jaké látky 

je třeba zvolit a co s nimi provést, aby bylo moţné dosáhnout chtěného výsledku. 
[22]  

 

 

Laboratoře výzkumné a vývojové jsou buď samostatná pracoviště (ústavy) nebo jsou 

součástí podniku či závodu. Zaměřují se na výzkum a vývoj včetně aplikace výsledků. 

V laboratoři pracuje malý okruh vysoce kvalifikovaných pracovníků. Hodnota těchto 

laboratoří bývá značná (unikátní přístroje, dokumenty a materiály). 
[22]  

 

 

Prostory Farmaceutického výzkumného ústavu tvoří: laboratoře, váhovny, 

umývárny laboratorního skla, zásobovací sklady, příruční sklady, sklady chemikálií, výrobní 

prostory, shromaţďovací prostory, kancelářské prostory vedení a příslušných pracovníků, 

stravovací prostory, hygienické zázemí, prostory nutné pro provoz budovy (technická 

místnost, rozvody, prostor vzduchotechniky,…) 

 

 

4.2.  Poţadavky jednotlivých konstrukcí a místností 

 

Důleţitou součástí této práce bylo definovat poţadavky, které by měl výzkumný ústav 

léčiv splňovat. Musí vyhovět všem badatelským pokusům výzkumníků a zároveň testovací 

zkušební výrobě, jak z hlediska konstrukce, provozu, bezpečnosti, tak z hlediska uţívání 

všech pracovníků (laborantů, pracovníků pokusné výroby, administrativních pracovníků).    

Pro tyto účely a informace jsem absolvovala prohlídky a konzultace u společností Teva a 

Walmark. 

 

Nosná konstrukce: 

 příčky musí být odolné proti ohni min 15 minut 

 preferuje se variabilní způsob půdorysu, který umoţňuje skeletová konstrukce 

 z hlediska rychlé a přesné výstavby jsou vhodné prefabrikované prvky 
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 světlá výška podlaţí laboratorních a provozních prostor je 3 m a výška technického 

patra pro instalace je 1m, celkem by měla být konstrukční výška objektu min 4 m 

 

Další poţadavky na konstrukci: 

 nejméně dvě schodiště uvnitř budovy 

 dveře chodeb, hal, schodiště, laboratoří a únikových cest nesmí mít práh 

 schodiště je třeba oddělit od chodeb dveřmi, které se otevírají do prostoru schodiště, 

ale ne na nástupní schod 

 minimálně 2 únikové cesty 

 ke schodišti je nutné dojít ve dvou směrech, úniková cesta od schodiště nesmí být delší 

neţ 20 m (u nových staveb moţné povolení na zdvojnásobení této délky) 

 únikové dveře nesmějí mít práh a musí být otevíravé ve směru cesty úniku  

 doporučuje se rovný podhled pro instalace (vzduchoventilace, atd.)  

 stropy a příčky snadno demontovatelné a oddělené od zavěšeného stropního podhledu 

 

Horizontální systém zásobování: 

 vertikální vedení všech médií ve sběrných šachách a odtud horizontálně do 

jednotlivých podlaţí horním nebo dolním přívodem k laboratornímu stolu 

 rozměr šachty 6 x 3 m 

 výhody: menší potřeba plochy pro instalační šachty, větší variabilita půdorysu, 

jednoduchá údrţba, centrální agregáty pro větrání, lepší dodatečná instalace 

 vedení je nutné izolovat proti kondenzaci vody, tepla, chladu, a hluku 

 

Laboratoře: 

 25 m² aţ 35 m² na jednoho pracovníka (je zde zahrnut prostor laboratoří, nelaboratorní 

a komunikační prostor) 

 minimální světlá výška laboratoře 3 m  

 dostatečné osvětlení (intenzita světla laboratoří ČSN 360046) 

 laboratoře na severní straně (popřípadě clonění oken, pokud jsou umístěny jinde) 

 vstupní dveře otevíravé ven z laboratoře, široké 90 mm (nouzový východ 60 mm) 

 dveře se navrhují dřevěné, avšak s nutností chránit je proti ohni z vnitřní strany 

laboratoře hliníkovou folií, a proto lze zvolit rovnou dveře celé z hliníku 

 šířka laboratorního stolu min 120 mm 
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 manipulační plocha min 110-140 mm u pracovního stolu (prostoru), a min 110 mm 

před digestoří 

 kaţdá laboratoř musí mít východ na chodbu a i do vedlejší laboratoře 

 povrch podlah je odolný proti vodě, chemikáliím, beze spár a s malou elektrickou 

vodivostí 

 

Farmaceutická výroba: 

 minimální plocha pro výrobní prostory jsou: granulace, tabletace, potahování, atd. 

39m
2
, homogenizace 48 m

2
 

 pro přesun materiálu se nepouţívají zdvihací plošiny, ale výtah ze skladu 

 dřevěné palety se pouţívají ve skladu, ale ve výrobě pouze hliníkové palety 

 předepsané přetlaky mezi chodbou a výrobními místnostmi musí být min. 10 Pa 

 

Šatny: 

 muţské i ţenské 

 moţné umělé osvětlení 

 “čistá a špinavá” část šaten 

 nutná dezinfekční část, která je součástí šaten nebo zvlášť jako tzv. prostup 

 je třeba navrhnout dvojnásobný počet skříněk neţ je počet lidí 

 

WC: 

 dobré odvětrání (přímé nebo umělé) 

 záchody od pracoviště musí být vzdáleny max 120 m a musí být v kaţdém podlaţí 

 3 sedadla na 31 aţ 50 ţen (kaţdých 30 ţen navíc jedno sedadlo) 

 2 sedadla na 11 aţ 50 muţů (kaţdých 50 muţů navíc jedno sedadlo), pisoáry o stejné 

délce jako sedadla (na 1 sedadlo se počítá 60 cm délky ţlabu) 

 

Kuřárny: 

 0,025 m² na jednoho pracovníka (celkem min 8 m² a max 40 m²) 

 

Odpočívárny, svačírny: 

 sedací nábytek, vařič, chladnička, vodovod, kuchyňka 

 místo pro odpočinek a svačinu 
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4.3.  Fotografie inspiračních prostor společností Teva a Walmark 

 

Laboratorní prostory: 

 

  

  

  

 

Obr. 13 – Obr. 18– 1.řada zleva: vážící a měřící pracoviště, disoluční přístroj tzv. žaludek; 2.řada zleva: prostor 

pro umývání chemického skla a pomůcka pro čištění očí při zasažení chemikálií, prostor pro výzkum léčiv ; 

3.řada zleva: přístroj na výrobu chemicky čisté vody, kapalinový chromatograf (HPLC)  
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Výrobní prostory: 

 

  

 

 

 

   

 

Obr. 19 – Obr. 24– 1.řada zleva: šatny (čistý a špinavý prostor), WC s  prostupem, prostup – ukázka  čisté části 

s dezinfekcí; 2.řada zleva: přepravky materiálu ve výrobě tzv. biny, návažovna (prostor pro vážení potřebných 

množství surovin), homogenizační přístroj 
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                            5.   DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY 
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e) Dodrţení obecných poţadavků na výstavbu 

f) Splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí podle  

    §104 odst. 1 stavebního zákona 

g) Časové vazby na související stavby 

h) Doba výstavby a popis postupu stavby 

i) Statistické údaje 
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a) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA 

     Název stavby:     FARMACEUTICKÝ VÝZKUMNÝ ÚSTAV 

                         Stupeň:     dokumentace pro provádění stavby 

 Umístění stavby:     město Ţacléř, ulice J.A.Komenského, parcela č. 1246 

              Investor:     okres Ţacléř, IČ: 002612721, DIČ: CZ00176902  

           Projektant:    Videcká Lucie, Studentská 2361/14, Karviná-Mizerov, PSČ:73401  

   Charakteristika:    Ústav pro výzkum a vývoj léčiv – objekt je řešen z prefabrikovaných 

prvků 

 

b) CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ 

                                 Pozemek o celkové výměře 3 146 m
2
 (parcela č. 1246) se nachází na 

severu města Ţacléř. Pozemek byl dříve vyuţíván pro zemědělské účely 

obce. Vlastníkem pozemku je investor – město Ţacléř. Bude zde potřeba 

zajistit terénní práce (úprava pozemku). Příjezd na pozemek je umoţněn 

sjezdem z místní stávající komunikace J.A.Komenského. 

 

                                c) ÚDAJE O PRŮZKUMECH  A NAPOJENÍ  

                                 Pro vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby byly 

pouţity tyto podklady poskytnuté investorem : 

   Kopie katastrální mapy, kat. území Trutnov ze dne 1.3.2010 

   Územní rozhodnutí (rozhodnutí „o umístění stavby, kanalizační 

přípojka, elektro přípojka, vodovodní přípojka, plynovodní přípojka“ na 

pozemku parcela č. 1246 Ţacléř; rozhodnutí o vyuţití území „Zpevněné 

plochy a napojení nemovitosti na místní komunikaci“ na pozemku parc. 

č. 1246 kat. území Trutnov) ze dne 1.12.2010, vydané Magistrátem města 

Ţacléř 

 Souhlas s vynětím půdy ze zemědělského půdního fondu, na 

pozemku parc. č. 586/1, kat. území Trutnov ze dne 1.10.2010, vydané 

Magistrátem města Ţacléř, odborem ţivotního prostředí 

       Komunikace:     Pozemek bude napojen na stávající komunikaci  J.A.Komenského, 

 Elektrická energie:   Pozemek bude napojen na veřejný rozvod elektrické energie a pilíř měření 

bude umístěn u komunikace, jeţ bude vyuţívána pro zásobování.  
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           Kanalizace:      Město má vybudovanou splaškovou kanalizaci. Splaškové vody budou  

odvedeny do kanalizace, dešťové vody budou odváděny do dešťové 

kanalizace. 

           Zemní plyn:     Budova bude napojena na veřejný rozvod plynu.     

 Geolog. průzkum:      V rámci geologického průzkumu, provedeného firmou K-GEO s.r.o. byla  

zjištěna hladina podzemní vody a to v hloubce pod úrovní základové  

spáry, přesně v -1,950 m. Základová půda (podloţí) v úrovni základové  

spáry byla klasifikována třídou F2-CG (jíl štěrkovitý,konzistence pevná). 

Ohroţení radonem:     V rámci radonového průzkumu provedeného firmou AGROGEOLOGIE,  

nebylo zjištěno riziko pronikání radonu.  

            Pozemek:        Byla provedena prohlídka pozemku, zaměřeny terénní a výškové body. 

 

                                  d) SPLNĚNÍ POŢADAVKŮ DOTČENÝCH ORGÁNŮ 

Tato projektová dokumentace je vypracována pro provádění stavby. 

Veškeré doposud známé poţadavky jsou zpracovány v dokumentaci, 

případně budou na základě jejich poţadavků následně doplněny. 

Územní regulativ je splněn v plném rozsahu.  

 

                                  e) DODRŢENÍ OBECNÝCH POŢADAVKŮ NA VÝSTAVBU 

                                     Navrţené řešení plně vyhovuje poţadavkům vyhlášky č. 268/2009 Sb. 

                                     

                                     Jsou dodrţeny tyto poţadavky: 

 připojení staveb na sítě technického vybavení 

 oplocení pozemku 

 mechanická odolnost a stabilita 

 poţadavky pro ochranu zdraví a ţivotního prostředí  

 denní a umělé osvětlení, větrání a vytápění 

 ochrana proti hluku a vibracím 

 bezpečnost při provádění a uţívání staveb 

 úspora energie a tepelná ochrana 

 příčky, stropy, základy, střechy, výplně otvorů, zábradlí, výtahy,    

 únikové cesty 
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 Stavby pro výrobu a skladování: 

                                          1) Schodiště ve stavbách pro výrobu a skladování musí mít první a    

poslední stupeň schodišťového ramene výrazně rozeznatelný od 

okolní podlahy. 

                                          2) Vnitřní povrchy stěn, podlah a jiných konstrukcí v provozech 

prašných nebo v provozech s výskytem škodlivých látek musí 

být snadno čistitelné. 

                                          3) Pracoviště bez denního osvětlení nebo s uměle vytvářeným 

mikroklimatem se smí zřizovat při dodrţení podmínek 

hygienických, bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci. 

                                          4) Ve stavbách pro výrobu a skladování se zřizují hygienická 

zařízení v souladu s příslušnými normovými hodnotami.
 [14]  

 

 

 Parkovací stání: 

    1) Pro tělesně postiţené budou vyčleněny 3 parkovací místa o 

rozměrech 5,3x3,5m, která budou vymezena vodorovnou 

značkou a svislou tabulí. 

    2) V místě přechodu pro chodce bude rozdíl komunikace a cesty 

sníţen na 2 cm. 
[14]  

 

 

                                  f) SPLNĚNÍ PODMÍNEK REGULAČNÍHO PLÁNU,  

                                      ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ podle §104 odst. 1 staveb. zákona 

Navrhované řešení je v souladu s regulativy na dané území dle 

územního plánu. Napojení na vedení elektro, vodovodu, plynovodu 

bude navrţeno podle obchodně-technického vyjádření správce sítě.  

 

                                  g) ČASOVÉ VAZBY NA SOUVISEJÍCÍ STAVBY 

Před předáním stavby do uţívání je nutno provést napojení na rozvody 

inţenýrských sítí. Dokončení stavby je podmíněno dokončením 

výstavby zásobovacích a obsluţných komunikací nově navrţeného 

průmyslového areálu. Návrh je koncipován tak, ţe je uvaţováno 

s další výstavbou v okolí areálu a je počítáno s rozšířením průmyslové 

zóny města Ţacléř. 
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                                  h) DOBA VÝSTAVBY A POPIS POSTUPU VÝSTAVBY 

                                     Předpokládaný termín zahájení stavby: 3/2012 

                                     Předpokládaný termín ukončení stavby: 4/2015 

 

Postup výstavby:    Výkopové a zemní práce, stavební základy, hydroizolace spodní stavby, 

ŢB prefabrikované prvky skeletu (sloupy, průvlaky, stropní panely), 

obvodové stěny se zabudováním překladů pro okna, vytvoření 

technického patra v kaţdém podlaţí pomocí stropních podhledů, svislé 

konstrukce nenosných stěn 1.NP, 2.NP, 3.NP, konstrukce ploché 

střechy nad částí 2.NP a celého 3.NP, výplně otvorů ve všech 

podlaţích, zateplení a obklad obvodových fasádních stěn, podlahy, 

malby, obklady, zavedení instalací a zabudování strojů do objektu, 

venkovní terénní úpravy okolo objektu. 

 

Jednotlivé práce budou na sebe navazovat v obvyklé stavební 

technologii a jejich provedení bude koordinovat stavbyvedoucí. Na 

stavbě bude v určitých etapách výstavby pracovat pravděpodobně 

současně více dodavatelů, bude nutné ustanovit koordinátora 

bezpečnosti práce.  

 

                                  i) STATICKÉ ÚDAJE 

   Orientační cena:      62 491 000 Kč 

Zastavěná plocha:      1 968 m
2
 

Obestavěná plocha:      9 893,6 m
3
 

        Plocha 1.NP:      1 508 m
2
 

        Plocha 2.NP:      1 508 m
2
 

        Plocha 3.NP:      1 220 m
2
 

  Plocha pozemku:     3 146 m
2
  

  

Účel a podlahová plocha místností: viz. výkresová část - výkresy 

jednotlivých podlaţí.
 
Čísla jsou uvedena pro celý objekt. Ne jen pro 

řešenou část. 
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                    akce:       FARMACEUTICKÝ VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŢACLÉŘ 

                                   (Pharmaceutical Research Institute Zacler) 

                 stupeň:       PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY 

               investor:      obec Ţacléř 

           projektant:       Lucie Videcká 

              vedoucí:       Ing. arch Kamil Zezula 

          konzultant:       Ing. Jiří Teslík 

      archivní číslo:      01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

1) Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 

2) Mechanická odolnost a stabilita 

3) Poţární bezpečnost 

4) Hygiena, ochrana zdraví a ţivotního prostředí 

5) Bezpečnost při uţívání 

6) Ochrana proti hluku 

7) Úspora energie a ochrana tepla 

8) Řešení přístupu a uţívání stavby osobami s omezenou schopností 

pohybu a orientace 

9) Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 

                               10) Ochrana obyvatelstva 

                               11) Inţenýrské stavby (objekty) 

                               12) Výrobní a nevýrobní technologická zařízení 
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1) URBANISTICKÉ,  ARCHITEKTONICKÉ  A  STAVEBNĚ   

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

 

                                                    a) Zhodnocení staveniště 

Pozemek o celkové výměře 3 146 m
2
  (parcela č. 1246) se nachází na     

                                                 severu města Ţacléř, dříve byl vyuţíván jako zemědělské druţstvo 

obce. Na pozemku se nenachází ţádné objekty. Hranice pozemku byly 

vytyčeny geodetem a jsou vyznačeny v terénu polními značkami. 

Hraniční body budou předány investorem dodavateli při předání 

pozemku ke stavbě. Výškové zaměření pozemku bylo provedeno při 

prohlídce místa stavby  dne 15.3.2010 a byl stanoven vztaţný bod 

k úrovni čisté podlahy 1.NP. Pozemek je rovinatý. V rámci 

geologického průzkumu, provedeného firmou K-GEO s.r.o. byla 

zjištěna hladina podzemní vody a to v hloubce pod úrovní základové 

spáry, přesně v -1,950 m. Základová půda v úrovni základové spáry 

byla klasifikována předběţně třídou F2-CG (jíl štěrkovitý, konzistence 

tuhá aţ pevná). V rámci radonového průzkumu provedeného firmou 

AGROGEOLOGIE, nebylo zjištěno riziko pronikání radonu. Nejsou 

nutná protiradonová opatření. Na ploše budoucího místa stavby se 

provede skrývka ornice tloušťky 15 cm. Ornice se uloţí na pozemku a 

bude pouţita později pro terénní a zahradní úpravy. 

  

                                    b) Urbanistické a architektonické řešení  

Jedná se novostavbu budovy pro výzkum a vývoj léčiv, na parcele       

č. 1246 o rozloze 3 146 m
2
, která je majetkem investora.  Stavba bude    

provedena v souladu s poţadavky investora a orgánů státní správy.  

           

          Z urbanistického hlediska je objekt na území plánované průmyslové 

zóny. Jedná se o třípatrovou nepodsklepenou budovu. Objekt je 

rozdělen do několik hmot kvádrového typu. Kaţdá hmota má svou 

funkci (např. recepce, šatny, výroba, laboratoř, atd). Dalším 

významným prvkem je různé výškové rozloţení hmot. Okna jsou 

tvořena obdélníkovými a čtvercovými tvary růţných velikostí, které 

jsou umístěny na fasádě dle potřeby, a dotváří tak celý objekt.  Tyto 
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prvky byly navrţeny v idee lomové břidlice, poněvadţ v této řešené 

oblasti je povrchový lom. Opláštění budovy je navrţeno z umělého 

kamenného obkladu, který napodobuje břidlici. Střecha je navrţena 

nepochůzí, pouze pro případné opravy. 

 

                                 Vlastní objekt obsahuje: 

 

                                1.NP: recepce, šatny pro výrobu (muţi, ţeny), hygienické zázemí, denní 

místnost, výrobní části: 1x návaţovna, 1x homogenizace (přes 2 

podlaţí), 2x granulace, 3x tabletce, 3x potahování, 1x tekuté kapsle, 

prostory pro adjustaci (2 stroje), sklad binů, prostor pro mytí binů, 

místnost pro úklid (odpad), prostory pro skladování léku do adjustace, 

inproces = testovací laboratoř, sklady (hlavní sklad, sklady obalového 

materiálů, sklad hotových léčiv), toalety, výtahy, schodiště 

 

                                2.NP: hygienické zázemí, denní místnost, speciální CYTO šatny pro 

laboranty z preformulační fáze, laboratoře CYTO = preformulační fáze, 

toalety, písárny, sklad pomůcek, sklad nebezpečných chemikálií, sklad 

záznamů, kancelář vedoucího, 6x přípravny vzorků, 3x místnost 

disolučních přístroju (ţaludky), 2x místnost pro myčky skla, 4x 

místnost pro kapalinový chromatograf HPLC, inproces = testovací 

laboratoř, výstupní laboratoř (testy, ukládání stabilitních vzorků, 

laboratoř fyzikálních zkoušek, toalety, výtahy, schodiště    

 

                                3.NP: přípravna jídla (kuchyně), jídelna, šatna pro zaměstnance 

jídelny,hygienické zázemí, kanceláře (kancelář vedoucího, kancelář 

hlavních laborantů, marketingu, účetnictví, provozního, 

personálního…), zasedací místnost, toalety, výtah, schodiště 

 

                                   c) Stavebně technické řešení 

              Výkopy:    Vzhledem  k  rozsahu  prací  byl  proveden  jednoduchý  geologický 

průzkum. Z něj byly zjištěny tyto základové poměry: Základová půda 

klasifikována třídou F2-CG (jíl štěrkovitý, konzistence pevná). 
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                                 Výkopy se z tohoto důvodu nemusí paţit. Dále byla zjištěna hladina 

podzemní vody, která je pod úrovní základové spáry, přesně v -1,950 

m. Na pozemku bylo provedeno oprávněnou organizací (firmou 

AGROGEOLOGIE) základní měření moţného ohroţení budoucí stavby 

radonem a methanem z podloţí. Výsledky měření prokazují nízkou 

intenzitu radonu a ţádný výskyt methanu, proto není třeba provádět 

speciální ochranná opatření. Po vytyčení obrysu objektu se sejme 

z povrchu terénu v místě stavby ornice do hloubky 15 cm. Ornice a 

zemina z výkopu zůstane deponovaná na pozemku majitele, bude 

pouţita pro úpravu okolí. 

 

                                  Výkopy budou po sejmutí ornice vyhloubeny na úroveň základové 

spáry. Jedná se o provedení výkopů rýh pro základové rošty. Hloubka 

výkopu vnějších základových pásů je na úrovni -1,600 m. Je třeba dbát 

důsledně na ochranu zeminy v základové spáře před znehodnocením, 

prohnětením nebo rozmáčením vodou. Z toho důvodu se doporučuje 

oddělit posledních cca 15 cm výkopu před betonáţí ručně.  

 

                                  Hydrogeologický posudek nebyl zpracován s ohledem na skutečnost, 

ţe v rámci výstavby nebudou řešeny ţádné objekty podléhající zákonu 

o vodách. 

 

Podzemní voda:   Podzemní vody se nalézají v hloubce více jak 2,5m pod stávajícím 

terénem. Není proto nutné provést zaopatření proti tlakové vodě. Proti 

zemní vlhkosti bude stavba chráněna svislou a vodorovnou izolací 

Stafol 914 (homogenní hydroizolační fólie z PVC-P).  

 

           Základy:    Pozemek se nachází na území dotčeném důlní činností. Z toho důvodu 

bude objekt zaloţen na základovém roštu z betonu C20/25, základ bude 

vytvořen v nezamrzné hloubce ( 1600  mm pod úrovní upraveného 

terénu ).  

 

                                 Na základový rošt se provede podkladní beton C20/25, tloušťky 150 

mm s výztuţí při obou površích. Kari síť je navrţena o rozměrech 
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150/150 mm a průměru 6 mm. Tento podkladní beton bude uloţen na 

štěrkové loţe z hutněného kameniva frakce 32/63 tl. 100 mm. Po 

konzultaci se statikem můţe dojít ke změnám pouţití stavebního 

materiálu a výrobního procesu. 

 

Po obvodu základů je do základové spáry zabetonován zemnící pásek 

FeZn. V základech budou vynechány prostupy dle poţadavků 

jednotlivých specializací. Před ukládáním betonu do základových pásů 

je nutno základovou spáru ochránit před rozmočením. 

 

  Svislá konstrukce:   Jedná se o skeletovou konstrukci. Nosnou konstrukci tvoří prefa sloupy 

SPIROLL o rozměrech 600x400 mm. Výška  4 200 mm. Obvodová 

výplňová konstrukce mezi sloupy je navrţena z tvárnic Ytong, tl. 300 

mm. Tvárnice budou vyzděny na Ytong zdící maltu dle pokynů 

výrobce. Na obvodové stěny bude provedeno kontaktní zateplení 

minerálními deskami Rockwool Fasrock LL tl. 150 mm. Toto zateplení 

bylo zvoleno z důvodu dobré únosnosti těţších povrchových úprav.  

V tomto případě se jedná o povrchový umělý obklad, který napodobuje 

břidlici.  

 

Tepelná izolace bude lepena tmelem a kotvena talířovými 

hmoţdinkami. 

 

                  Stěny:    Vnitřní stěny budou také z tvárnic Ytong, tl. 300 mm, 200mm, 150 mm. 

Stěny budou opatřeny sádrovápennou omítkou 15 mm z kaţdé strany. 

 

 Vodorovné nosné 

             konstrukce:   Stropní nosná konstrukce je tvořena předpjatými prefa panely SPIROLL 

tloušťky 250 mm, další rozměry viz výkresová dokumentace a průvlaky 

600(400) mm, výška 450 mm. Ukončení vodorovných konstrukcí je 

pomocí prefa ztuţidel SPIROLL, viz výkres stropu. 
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Bylo vytvořeno technické patro v kaţdém podlaţí pomocí 

podhledových systémů společnosti Rigips, kde jsou shromaţďovány 

všechny instalace, vzduchotechnika, rozvody vody, atd. Světlá výška 

provozního patra je 3m a výška technického patra je 1m. 

 

         Konstrukce  

     ploché střechy  

 a střešního pláště:     Nosná konstrukce střechy je tvořena prefa deskou  SPIROLL tloušťky 

250 mm. Skladba střešního pláště, která je řešena jako jednoplášťová 

inverzní, je tvořena z: 

1. Štěrkový násyp kameniva frakce 16-32 mm, tl. 100 mm 

2. Separační vrstva FILTEK 300g/m
2 

volně poloţen na podklad 

3. XPS Styrodur 3035 CS v tloušťce 140 mm 

4. Separační vrstva FILTEK 300g/m
2 

volně poloţen na podklad 

5. Horní pás hlavní hydroizolační vrstvy: ELASTEK 40 celoplošně 

nataven na podklad 

6. Spodní pás hlavní hydroizolační vrstvy: GLASTEK 40 nataven 

bodově k napenetrovanému podkladu 

7. Spádová vrstva: PERLITBETON, tl. 75 mm 

8. Stropní předpjatá prefa deska SPIROLL tl. 250 mm  

 

          Schodiště:     V objektu jsou navrţena ţelezobetonová prefabrikovaná schodiště 

SPIROLL s hladkým povrchem, která budou kotvena do prefa 

panelových konstrukcí SPIROLL, dle postupu výrobce. Prefabrikované 

kusy budou dovezeny přímo na stavbu po dokončení veškeré betonáţe, 

montáţe a před začátkem samotné výstavby. Schodiště bude opatřeno 

ocelovým zábradlím se svislou tyčovou výplní a ocelovým madlem. 

Povrchová úprava bude provedena epoxidem šedé barvy s rozlišením 

hran schodišťových stupňů pomocí nátěru ţluté barvy. Konstrukční 

výška schodiště v jednom patře je 4 700 mm. Celkový počet stupňů 

v obou ramenech schodiště je 24, výška stupně je 196 mm a nášlapná 

šířka stupně je 238 mm.  Šířka schodišťového ramene hlavního 

schodiště je 1 300 mm a provozního schodiště  (výroba) 1 100 mm. 
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                Izolace:      Izolace proti zemní vlhkosti    

Vodorovná i svislá izolace proti zemní vlhkosti bude zajištěna pouţitím 

hydroizolace Stafol 914 (homogenní hydroizolační fólie z PVC-P). 

Fólie bude sevřena mezi podkladní beton, který bude natřen 

penetračním nátěrem, a krycí vrstvou geotextílie o plošné hmotnosti 

min. 200 g/m
2
. 

 

Ostatní izolace proti vlhkosti    

V konstrukci střechy bude pouţita hydroizolační vrstva ELASTEK 40 a 

GLASTEK 40. V obvodové stěně bude směrem k vnější straně pouţita 

stěrková izolace AQUAFIN 2K. 

 

Izolace proti radonu      

Na základě průzkumu je stanoven výsledný radonový index: nízký. 

Izolaci proto není navrţena. 

 

Tepelné izolace       

      Podlahy:      Tepelná izolace v 1.NP bude provedena z extrudovaného polystyrenu s 

polodráţkou XPS Styrodur 3035 CS v tloušťce 100 mm. 

  Střecha:   Tepelná izolace střechy je navrţena také z XPS Styrodur 3035 CS 

v tloušťce 140 mm. 

 

Akustická izolace          

 Podlahy:   Navrţená skladba podlah v 1.NP je opatřena tepelnou izolací XPS 

Styrodur 3035 CS, která má dobré akustické vlastnosti a není třeba 

dalších materiálů. Ve 2.NP je navrţena izolace proti kročejovému hluku 

Rockwool Steprock T v tloušťce 30 mm, která plní i funkci tepelné 

izolace. 

    Stěny:     V celém objektu je navrţen jeden systém příček Ytong. Jedná se o cihly, 

které poskytují odpovídající zvukovou izolaci odpovídající normám. 
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            Klempířské  

                     práce:   Na venkovní parapety společnosti Schüco je pouţita slitina AlMgSi5 

(hliník). Po protlačení tvaru jsou pokryty vypalovaným lakem 

černošedé barvy v provedené Elox, aby splynuly z okenními profily.  

 

Lemování atik bude provedeno z titanzinku společnosti RHEINZINK 

v odstínu černošedé.  

 

              Zámečnické  

                     práce:    Veškeré zámečnické výrobky jsou navrţeny z oceli a budou dodány od 

firmy Bureš INOX. Interiérové zábradlí je v provedené broušené nerez 

oceli. Venkovní poţární schodiště je nutné ošetřit ochranným nátěrem 

(toto schodiště není součástí řešené části objektu v BP). Schéma a popis 

jsou uvedeny v příloze 1. 

 

        Povrch stěn:   Vnější stěny jsou opatřeny břidlicovým obkladem Ledgestone (umělý 

kámen) v tloušťce 30 mm od společnosti Cultured Stone. 

 

                                Vnitřní stěny v prostorech šatny, denní místnosti, recepce, chodeb 

špinavého prostoru budou natřeny podle poţadavků investora. Vnitřní 

stěny v prostorech laboratoří, prostupů, výroby musí být snadno 

čistitelné, omyvatelné a podle potřeby i dezinfikovatelné. Byl navrţen 

bílý hladké, omyvatelný, bezoděrný nátěr (viz legenda místností výkres 

1.NP). Vnitřní stěny v prostorech umýváren, sprch, toalet, výrobní 

sprchy binů budou obloţeny bílým keramickým obkladem od firmy LB 

Object 300 x 300 mm, do výšky 2 200 mm (viz legenda místností 

výkres 1.NP). Vnitřní stropy ve všech podlaţích budou opatřeny 

podhledy společnosti Rigips, které plní funkci technického patra. 

Pohledová plocha bude zvolena dle poţadavků investora. 

 

          Podlahy:   Podkladní konstrukce z betonové mazaniny C20/25. V 1.NP budou 

podlahy doplněny o tepelnou izolaci XPS Styrodur 3035 CS v tloušťce 

100 mm. Nášlapné vrstvy podlah jsou provedeny z keramické dlaţby, 

epoxidové a podlaha s kobercem. Skladby jsou uvedeny v příloze 1. 
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                                Musí být udrţovány lehce čistitelné, nepropustné a zabezpečené proti 

vlivům mechanickým, proti působení organických a chemických látek a 

proti vlivům záření (vč. tepelného), beze spár a zajištěné dostatečné 

dezinfikovatelné prostředí. To vyţaduje pouţití materiálů, které 

nepropouští a odpuzují vodu, jsou omyvatelné, netoxické a neklouzavé.                               

 

  Výplně otvorů:     Je  navrţen  hliníkový okenní  profil  se skrytým křídlem firmy Schüco 

AWS 75 BS.HI, zasklený izolačním dvojsklem s fólií Heat Mirror. 

Okna jsou v provedení sklápěcí, otevíravé (dovnitř), posuvné, pevné 

(neotevíravé). Pokud je spodní hrana okna níţe neţ 900 mm od 

podlahy, je nutné exteriérové zábradlí upevněné na okenní rám (opět od 

společnosti Schüco). 

 

Vnitřní dveře jsou navrţeny plné, prosklené plné s úpravou 

nepropouštějící světlo a vodorovnými prvky. Vchodové jsou prosklené 

dvoukřídlé. Dveře budou hliníkové, od společnosti Finstral, a budou 

osazeny v ocelové zárubni. Další jsou speciální posuvné dveře po zdivu 

s prosklením od firmy Eclisse (do laboratoří a výroby). Specifikace 

dveří a oken jsou uvedeny v příloze 1. 

 

               Větrání, 

vzduchotechnika:    V celé budově je vzduchotechnika udrţující teplotu místností a přetlak 

na chodbě ve výrobě, který musí být vyšší neţ je ve výrobních 

místnostech. Minimální rozdíl je 10 Pa. 

 

                                 Aspirační a větrací systémy by měly být pravidelně udrţovány, čištěny 

a kontrolovány a kaţdá porucha by měla být zaznamenána. Odsávání 

vzduchu ze znečištěných prostor a jeho vedení do čistých by mělo být 

vyloučeno. Potrubí pro odvádění prachu či jinak znečištěného vzduchu 

by měla být pravidelně prověřována. 

                                  

Nucené větrání – vzduchotechnika  – musí být umístěno všude tam, kde 

by bylo přirozené větrání nedostatečné. 
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          Osvětlení:    Ve výzkumní části laboratoří se řeší denní a sdruţené osvětlení v souladu 

s normovými hodnotami tak, aby osvětlení odpovídalo dané práci, 

neoslňovalo a nezkreslovalo barvu surovin a produktů. Normovou 

hodnotou se rozumí konkrétní technický poţadavek obsaţený 

v příslušné normě ČSN 360046.  

 

          Vytápění:   Vytápění musí zajistit na jednotlivých pracovních úsecích vyhovující 

teplotní podmínky podle charakteru činnosti pomocí vzduchoventilace. 

          Hygienická  

            zařízení:     Pro zaměstnance ústavu musí být k dispozici hygienická zařízení, která 

tvoří šatny (čisté a špinavé), záchody, umývárny, sprchy a denní 

místnost. Hygienická zařízení mimo denní místnost nesmí být přímo 

přístupná z prostor, ve kterých se manipuluje se surovinami, 

 meziprodukty a výrobky. Musí být vţdy odděleny propustí, a 

dezinfekční místností. Denní místnost se zřizuje pro účely ochrany 

pracovníků před nepříznivými klimatickými vlivy a případně pro jejich 

stravování. 

 

Počet záchodů pro zaměstnance se stanoví takto :  

- 3 sedadla na 31 aţ 50 ţen (kaţdých 30 ţen navíc jedno sedadlo) 

- 2 sedadla na 11 aţ 50 muţů (kaţdých 50 muţů navíc jedno 

sedadlo), pisoáry o stejné délce jako sedadla  

 

Umyvadla v prostoru hygienických zařízení a v pracovním prostoru 

jsou vybavena přívodem studené a teplé pitné vody, výlevkou 

napojenou na odpad, prostředky na mytí s dezinfekční přísadou, 

hygienické sušení rukou a odpadkový koš s víkem. Hygienická zařízení 

bude mít zajištěno přirozené nebo nucené větrání. 

 

Dodavatel sanitárních výrobků bude specifikován později. 

 

 Úklidové komory:   Pro úklid jsou zřízeny úklidové komory. Jedna pro špinavý prostor a 

druhá pro čistý prostor výrobny a laboratoří. 
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                Sklady:    Umístění skladu musí být takové, aby sám neovlivňoval své okolí a ani 

nebyl svým okolím ovlivňován různými škodlivinami, odpady, apod. 

                                  

Pouţité stavební materiály nesmí nepříznivě působit na zdravotní 

nezávadnost surovin: stěny a podlahy, vnitřní zařízení musí být snadno 

čistitelné, omyvatelné a dezinfikovatelné minimálně do výšky 

skladování zboţí. 

                                  

Prostory skladů musí být dostatečně prostorné, snadno větratelné, 

neprašné, bez přítomnosti plísní; u malých skladovacích prostorů 

(zpravidla do 10 m
2
) je dostačující přirozená výměna vzduchu 

otvíráním dveří při běţném provozu, pokud je prostor před skladem 

dobře větrán a je bez prachu, u větších skladovacích prostorů je nutné, 

aby cirkulace vzduchu byla zajišťována větracím zařízením; vzduch pro 

větrací zařízení se musí získávat ze vzdušného čistého prostředí mimo 

budovu, nejlépe ze severní nebo východní strany; teplota přiváděného 

větracího vzduchu musí být upravena na poţadovanou skladovací 

teplotu. 

 

                                 U chladicích skladů je nezbytné zamezit kondenzaci par na stropech a 

zařízeních; kondenzát nesmí odkapávat na suroviny (roztoky); 

kondenzáty z chladírenských zařízení musí být odvedeny přímo do 

kanalizace. 

 

  Expediční sklady:   Musí být vybaveny expedičním otvorem nebo krytou rampou, aby bylo 

při manipulaci s léčivy při nakládání nebo vykládání v maximální míře 

zabráněno působení negativních vlivů. 

 

    Venkovní plochy:   Před  objektem  bude  provedena   zpevněná  příjezdová  asfaltová 

komunikace a parkovacími místy. Zásobovací komunikace bude 

vytvořena dle urbanistického návrhu průmyslové zóny, respektive 

zezadu objektu. Okolo objektu bude proveden okapový chodníček 

z velkorozměrové betonové dlaţby 600 x 600. Úprava zpevněných 

ploch a ostatní úpravy pozemku nejsou součástí této práce. 
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                                                    d) Napojení na technickou a dopravní infrastrukturu 

Elektrická energie:    Pozemek bude napojen elektropřípojkou ze zásobovací komunikace. Na 

pozemku bude vybudován elektropilíř  s rozvaděčem měření, odtud 

bude vedena zemním kabelem el. energie do rozvodnice v 1.NP. 

Investor poţádá po provedení elektrorevize o osazení elektroměru. 

Příslib výkopu správcem sítě byl proveden. 

 

        Kanalizace:  Splaškové vody budou odvedeny do veřejného rozvodu kanalizace   

v přilehlé kanalizaci.  

 

                      Dešťová  

            kanalizace:    Dešťové vody budou likvidovány pomocí dešťové kanalizace 

 

 

                Voda:   Bude hrazena ze stávající obecní vodovodní sítě nově navrţenou 

vodovodní přípojkou. Na vodovodní přípojce se vybuduje 1,0 m za 

hranicí pozemku vodoměrná šachta. 

 

                    Plyn:      Pozemek bude napojen na stávající plynovodní rozvod města.  

 

             Dopravní  

             napojení:   Pozemek je napojen na stávající komunikaci J.A.Komenského. Z ní 

povede nová komunikace s moţností parkování a zde je také navrţen 

hlavní přístup do budovy. Komunikace pro zásobování je nově 

vytvořená ze zadní části objektu dle urbanistického řešení celé nově 

navrţené průmyslové zóny. 

 

                                        e) Řešení technické  a dopravní infrastruktury 

   Stavba má nové nároky na dopravní infrastrukturu. Vjezd na pozemek 

bude ze stávající komunikace J.A.Komenského. Parkování pro 

zaměstnance a návštěvníky je navrţeno na nové komunikaci, která je 

před navrhovanou budovou, pouze pro osobní auta. Zásobování je 

řešeno vnitřní dopravou v průmyslovém areál ze zadní části budovy. 
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                                   f) Vliv stavby na ţivotní prostředí 

Stavba nevyţaduje posouzení vlivů podle zákona 100/2001 Sb. Provoz 

stavby nezatíţí stávající faktory ţivotního prostředí v jejím místě. 

Splaškové a dešťové vody budou odvedeny do veřejné kanalizace, tuhý 

odpad je ukládán do sběrné nádoby a odváţen na skládku oprávněnou 

organizací.  

 

                                Stavba neobsahuje ţádné zdroje technologického hluku ani zdroje 

nebezpečného záření. Během provozu bude pouţíváno nebezpečných 

látek, avšak ty budou likvidovány v souladu s návody k pouţití a 

normami.  

 

                                               g) Bezbariérové uţívání       

Je řešeno dle vyhlášky 398/2009 Sb. 
[15]

 

 

                                   Jsou dodrţeny tyto poţadavky: 

1) Přístup do stavby: 

 Přístup do stavby je bez schodů a vyrovnávacích stupňů.  

 Přístup ke stavbě je vytyčen umělými vodícími liniemi. 

 Výtah je dostatečně prostorný pro převoz osob na vozíku. 

2) Poţadavky na stavbu pro výkon práce: 

 Prostory stavby pro výkon práce, včetně bezpečnostních prvků a  

vybavení, jsou vytvořeny v 3. NP, moţnost administrativní práce. 

 Chodby a dveře jsou dostatečně široké pro průjezd pracovníků 

s omezenou pohyblivostí. 

3) Řešení tohoto objektu pro osoby s omezenou schopností pohyby: 

 Povrch pochozích ploch je rovný, protiskluzový. 

 Toalety jsou v prostoru práce těchto osob přizpůsobeny jejich  

potřebám. 

 V prostoru vývoje léčiv je zajištěn také bezbariérový průjezd a 

toaleta, avšak není zde moţná práce těchto osob. Přístup umoţněn 

pro kontrolní prohlídky, atd. 
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                                   h) Průzkumy a měření      

                                    Na pozemku bylo provedeno firmou AGROGEOLOGIE základní 

měření moţného ohroţení budoucí stavby radonem z podloţí. Výsledky 

měření prokazují nízkou intenzitu a není třeba provádět speciální 

ochranná opatření. Dále byl firmou K-GEO s.r.o. proveden jednoduchý 

geologický průzkum, jímţ bylo prokázáno, ţe do hloubky zakládání se 

nevyskytuje hladina podzemní vody a sloţení podloţí v úrovni 

základové spáry byla klasifikována třídou F2-CG (jíl štěrkovitý, 

konzistence pevná).  

 

                                 Hydrogeologický posudek nebyl zpracován s ohledem na skutečnost, ţe 

v rámci výstavby nebudou řešeny ţádné objekty podléhající zákonu o 

vodách.   

 

                                    i) Podklady pro vytyčení stavby      

                                    Zaloţení stavby bude vytyčeno oprávněných geodetem. V místě stavby 

byla vynesena relativní referenční síť, která plně postačuje zaměření 

stavby. Výškový relativní vztaţný bod byl stanoven a je patrný 

z výkresové části. Polohově je stavba zaměřena od hranic pozemku.  

 

                                   j) Členění stavby     

SO01 – Farmaceutický výzkumný ústav (řešený objekt)                                 

SO02 – Zpevněné plochy a chodníky    

SO03 – Okapový chodník                                 

SO04 – Oplocení                                 

SO05 – Kanalizační přípojka (odvod splaškové vody) 

SO06 – Kanalizační přípojka (odvod dešťové vody)                                 

SO07 – Vodovodní přípojka                                 

SO08 – Přípojka elektrické energie 

SO09 – Plynová přípojka 

SO10 – Terénní úpravy okolí objektu SO01                                                             

 

                                    k) Vliv stavby na okolní pozemky        

                                    Provoz stavby nemá na okolní pozemky a jiné stavby vliv.  
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                                  2) MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA 

                                 Návrhy konstrukcí byly provedeny s podklady statických výpočtů, které 

provedla autorizovaná osoba. Při stavbě je nutné dodrţet navrţené 

materiály, skladby a kvalitu materiálů nosných i nenosných konstrukcí.  

 

                                 Stavba je navrţena tak, aby zatíţení na ni působící v průběhu výstavby 

a uţívání nemělo za následek zřícení stavby nebo její části. Dále je 

zabezpečeno to, aby po celou dobu ţivotnosti stavby nedošlo k 

nadměrným deformacím, poškození jiných částí stavby nebo 

technických zařízení a dalšího instalovaného vybavení v důsledku 

většího přetvoření nosné konstrukce.  

 

                                 3) POŢÁRNÍ BEZPEČNOST 

                                  Je řešena poţárně bezpečnostním řešením. Konstrukce jsou navrţeny 

tak, aby byla zachována jejich poţární odolnost, vše dle normy ČSN 

730804 pro výrobní objekty. Současně je tak zabezpečeno rozšíření 

poţáru a zabráněno šíření kouře. Případný zásah poţárních jednotek je 

moţný z obsluţné přilehlé komunikace.  

 

                                 Stavba obsahuje protipoţární opatření, jako jsou poţární úseky a 

únikové cesty, které jsou řešeny v dokumentaci PO, která není součástí 

této práce. 

 

                                 4) HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

                                  Během realizace stavby zajistí bezpečnost práce dodavatel. Musí být 

dodrţena projektová dokumentace, vyhláška o bezpečnosti a ochraně 

zdraví při práci (č. 309/2006 Sb., v platném znění).
 [16]

 Dále budou 

respektovány ustanovení zákona č.22/1997 Sb. A ustanovení vlády  

591/2006 Sb.
 [17]

, poţadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na staveništích. Speciální pracovní úkony vyţadující zvláštní proškolení 

musí provádět pouze osoby způsobilé dané činnosti. 

 

                                 Stavba je navrţena tak, aby byly dodrţeny obecné zásady ochrany 

ţivotního prostředí. Zamýšlené druhy činností a jejich rozsah 
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neznečišťují a nepoškozují prostředí, organismy a místní ekosystém.  

Při stavbě objektu bude vzniklý odpad roztříděn a odvezen a ekologicky 

uloţen na skládce. Doklad o předání odpadu na skládku bude předloţen 

ke kontrole při kolaudaci. Jedná se konkrétně o následují kategorie 

odpadu: 

 

                                    KÓD :      NÁZEV:                          KATEGORIE:    ZNEŠKODNĚNÍ: 

                                    17 05 01   vytěţená zemina                         O               odvoz na skládku 

                                    17 07 01   směsný stavební odpad              N               odvoz na skládku 

 

                                  5) BEZPEČNOST PŘI UŢÍVÁNÍ 

                                 Konstrukce objektu zaručuje bezpečné uţívání po celou dobu 

ţivotnosti stavby. Hrozí pouze obvyklá bezpečnostní rizika vzniklá 

zejména nepozorností. Vzhledem k tomu, ţe to je průmyslová stavba, 

jsou sepsány bezpečností řády pro výrobu i laboratoře. 

 

                                  6) OCHRANA PROTI HLUKU 

                                 Stavba není umístěna v pásmu zvýšené hlučnosti a není třeba řešit 

zvláštní ochranu před pronikáním hluku do místností. Ochranu před 

hlukem zajišťuje provedení konstrukcí a výplní otvorů. Výrobní 

provoz v objektu je tichý. Není potřeba řešit hluk ani z interiéru 

směrem do okolí. 

   

                                   7) ÚSPORA ENERGIE A TEPLA 

                                 Energetický štítek splňuje poţadavky na energetickou náročnost 

budovy podle typu budovy. Budova splňuje normu ČSN 730540. 

 

                                   8) ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU OSOB S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ  

POHYBU 

                                 Splnění poţadavků na bezbariérové řešení stavby je zajištěno           

dle vyhlášky 398/2009 Sb. 
[15]
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                                     Jsou dodrţeny tyto poţadavky: 

1) Přístup do stavby: 

 Přístup do stavby je bez schodů a vyrovnávacích stupňů.  

 Přístup ke stavbě je vytyčen umělými vodícími liniemi. 

 Výtah je dostatečně prostorný pro převoz osob na vozíku. 

2) Poţadavky na stavbu pro výkon práce: 

 Prostory stavby pro výkon práce, včetně bezpečnostních prvků a  

vybavení, jsou vytvořeny v 3. NP, moţnost administrativní práce. 

 Chodby a dveře jsou dostatečně široké pro průjezd pracovníků 

s omezenou pohyblivostí. 

3) Řešení tohoto objektu pro osoby s omezenou schopností pohyby: 

 Povrch pochozích ploch je rovný, protiskluzový. 

 Toalety jsou v prostoru práce těchto osob přizpůsobeny jejich  

potřebám. 

 V prostoru vývoje léčiv je zajištěn také bezbariérový průjezd a 

toaleta, avšak není zde moţná práce těchto osob. Přístup umoţněn 

pro kontrolní prohlídky, atd. 

 

                                   9) OCHRANA STAVEB PŘED NEPŘÍZNIVÝMI VLIVY OKOLÍ 

                                      Stavba je umístěna v poddolovaném území a tomu jsou přizpůsobeny 

základy a konstrukce stavby. Objekt není umístěn v záplavové oblasti, 

ani v místě s vysokým rizikem pronikání radonu. A tudíţ zvláštní 

opatření k těmto vlivům není třeba. Ochrana před klimatickými 

podmínkami je provedena běţnými prostředky. 

 

                                  10) OCHRANA OBYVATELSTVA 

                                    Dokumentace neřeší ochranu obyvatelstva. Z hlediska havarijní 

situace v místě stavby se předpokládá vyuţití veřejných prostředků 

ochrany obyvatelstva v obci. 
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                                  11) INŢENÝRSKÉ OBJEKTY 

 

                                   a) Odvodnění a zneškodnění odpadních vod:        

Je řešena kanalizační přípojka, revizní šachta a vnější potrubí. 

Splaškové a dešťové vody budou sváděny do veřejné kanalizace.  

 

                                    b) Zásobování vodou: 

Je řešena vodovodní přípojka, vodoměrná šachtice a vnější potrubí. 

Stavba bude napojena na vodovodní řád města Ţacléř z ulice 

J.A.Komenského a vodovodní přípojka bude pokračovat s napojením 

na pozemek. Vodorovné potrubí je vedeno v dráţkách nebo v 

sádrokartonové příčce. Provedení později nepřístupného potrubí bude 

věnována pečlivá pozornost! Jako uzavírací ventily jsou navrhovány 

kulové kohouty. Vedení bude zaizolováno, aby nedocházelo k 

tepelným ztrátám. Po dokončení instalace a před uvedením do 

provozu se provedou příslušné zkoušky.  

 

                                   c) Zásobování energiemi:    

                                  Je řešeno napojení objektu do pilíře měření elektřiny, který je 

vybudován na hranici pozemku ze strany zásobovací komunikace.  

 

                                          d) Řešení dopravy:   

                                          Vjezd na pozemek bude ze stávající komunikace J.A.Komenského. 

Parkování pro osobní auta zaměstnanců a návštěvníků bude před 

navrhovanou budovou na nově vybudované cestě v průmyslové zóně. 

Zásobování je řešeno vnitřní dopravou v průmyslovém areál ze zadní 

části budovy. Připojení je vyhovující jak pro realizaci stavby tak pro její 

budoucí provoz.  

 

                                                    e) Povrchové a vegetační úpravy:      

Povrchové úpravy okolí stavby si zajistí investor podle vlastních 

představ. Toto není předmětem řešení dokumentace stavby. Před 

objektem je navrţena zpevněná plocha a chodník, který opět není 

součástí této dokumentace. 
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                                   f) Elektronické komunikace:    

                                 Stavba řeší napojení na veřejnou síť drátového telefonu v souladu 

s poţadavkem investora. Při napojení je třeba postupovat podle 

telekomunikačního zákona, který řeší provedení koncového bodu sítě 

jejím provozovatelem. 

Příjem rozhlasového a satelitního signálu bude zajištěn odpovídajícím 

technickým zařízením umístěným na střeše objektu.  

 

                                    12) VÝROBNÍ A NEVÝROBNÍ  TECHNOLOGICKÁ  ZAŘÍZENÍ 

  

               a) Výrobní  

                    schéma:       Při výrobě, výzkumu léčiv se postupuje podle následujících schémat: 

 

a) Základní schéma příjem surovin 

 příjem surovin (vstupní kontrola) 

 uloţení surovin (sklady) 

 výdej surovin do výroby (senzorická kontrola výrobku) 

 

b) Základní schéma technologického postupu vývoje léčiv 

 

 Preformulační vývoj: 

V této fázi výzkumu se rozhoduje, jaký druh léčiva se bude vyrábět. 

Postup je takový. Nejdříve se koupí lék, který se bude vyvíjet, od jiné 

firmy. Ten laboranti prozkoumají, respektive pročtou si příbalový leták, 

kde naleznou informace o účinných látkách řešeného léku. Vývojáři 

objednají zjištěné přísady. Poté si stejné suroviny přichystají a zkoušejí 

naváţit a namíchat stejný lék. Vyzkoumá se více verzí, které pak putují 

do tzv. malé výroby, coţ je zkušební výroba zmiňovaného léku.  

 

 Formulační vývoj: 

V této fázi se vyrobí 1 kg experimentální šarţe podle návodu, který byl 

vyzkoumán v preformulační fázi výzkumu. Vytvořená šarţe pak putuje 

k analytikům a ti provedou zkoušky a měření, zda vytvořený lék 

vyhovuje. Pokud zjistí, ţe některá vlastnost léku není dobrá, tak je 
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návod vrácen laborantům do preformulační fáze a ti znova hledají 

správné poměry surovin a přísad, aby vytvořili správný lék. 

 

V této fázi probíhá kontrola tzv. inproces. Je zde kontrolní laboratoř a ta 

zkoumá oděr, rozpad, hmotnost tablet, atd. 

 

 Analýza: 

Tato část výzkumu je nejdůleţitější. Analytici zde kontrolují jak 

preformulační vývoj, tak formulační vývoj. Přesněji kontrolují vzniklou 

experimentální šarţi léku, který byl zkoumán, a zjišťují, zda má ty 

správné vlastnosti jako původní vzor, ne-li lepší. Postup je následující: 

1) Příprava vzorku. Tabletu rozdrtí.  

2) Takto rozmělněný lék se vloţí do kapalinového 

chromatografu (HPLC). Tento přístroj zjišťuje obsah 

účinné látky v jedné tabletě (na 1 pracovníka aţ 3 stroje) 

3) Další kontrola léku probíhá tak, ţe celá tableta putuje do 

disolučního přístroje, kterému se říká také ţaludek. To 

z důvodu, ţe napodobuje rozklad tablety v ţaludku. 

4)  Poté se provádí řada různých měření, fyzikální testy na   

         oděr, hmotnost, atd. 

5)  Jako poslední se provede zkouška trvanlivosti, kde je 

nutné prokázat účinnost látky, která musí být min. 90% 

po dobu 29 měsíců. Tuto zkoušku je moţné provést aţ 

analytici odsouhlasí správnost všech předešlých zkoušek. 

Vyrobí se pro toto měření 3 šarţe, kde kaţdá jde do jiné 

speciální přístroje, kde bude probíhat proces stárnutí 

uloţených stabilitních vzorků;  

1. přístroj: 25°C, 60% vlhkosti; 2. přístroj: 30°C, 65% 

vlhkosti; 3. přístroj: 40°C, 75% vlhkosti 

6) Kdyţ všechny zkoušky a měření vyhoví, tak se vyrobí  

ve formulační fázi šarţe do nemocnici. Tam v laboratoři 

provedou bioekvivalentní zkoušky a podají lék 

dobrovolným pacientům.  
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Pokud vše vyhovuje normám, atd., tak se vyrobí 100 000 tablet a ty se 

vyexpedují na příslušný úřad, kde se lék po roce schválí (registrace na 

základě průkazu chemické stability a jakosti). Tento lék je pak moţné 

vyrábět sériově pod názvem společnosti jako léčivo generické, coţ 

znamená znovu přetvořené. Není to výzkum od počátku, jak by si 

mnozí mohli myslet. V České republice na takový výzkum nemáme 

odporníky. 

 

         b) vývojové  

             projekty:       1) Úpravy účinné látky (substance, extraktu) 

 mikronizace 

 nanesení na nosiče 

 enkapsulace 

 příprava komplexů 
[30]

 

 

Výhody 

- se zvyšuje biologická dostupnost 

- se zlepšuje farmakokinetický profil účinné látky 

- se chrání produkt před oxidací, či vzdušnou vlhkostí 

- se zvyšuje moţnost kombinace s inkompatibilními látkami 
[30]

 

 

  2) Formulace lékové formy - jádra 

 výběr vhodných pomocných látek 

 volba velikosti a tvaru (designu) tablet 

 vhodné vlastnosti pro potahování (radiální pevnost a oděr) 
[30]

 

 

Výhody 

- šetrné tabletování  

- zachování biologické aktivity enzymů a proteinů, ovlivnění profilu   

  aktivních látek 

- rychlorozpustné formy 

- formy s postupným uvolňováním léčivé látky 
[30]
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                                      3) Potahování tablet 

 přírodní nebo syntetické polymery, plastifikátory 

 přírodní nebo syntetické látky, které tvoří film 

 mikronizované pigmenty (barviva) 
[30]

 

 

   Výhody 

- vzhled tablet 

- snadné polykání velkých tablet 

- enterosolventní potahování, potahy pro rozpad v tlustém střevě 
[30]

 

 

4) Blistrování (adjustace) 

 plnění do plastových (skleněných) nádobek 

 balení do PVC / Alu blistrů 

 moţnost plnění dvou produktů do 1 blistru 
[30]

 

 

 Výhody 

- zohlednění chronofarmakokinetiky účinné látky 

- moţnost kombinace dvou produktů v balení 
[30]

 

               

           c) Provozní  

                hygiena: 

                Voda:    Při všech činnostech, které souvisejí s výzkumem je pouţívána voda 

vyhovující  ukazatelům a limitům vody chemicky čisté a destilované. 

                               Náčiní,  

    strojní zařízení:     Při všech činnostech, které souvisejí s výzkumem a přicházejí do styku 

s léčivy jsou pouţívány pomůcky a stroje určené pro styk s léčivy a 

jsou udrţovány v čistotě a v takovém stavu, aby nedocházelo 

k ohroţování jakosti a zdravotní nezávadnosti produktů. 

                                  

                                 Náčiní určené pro styk s léčivy by mělo být jednoznačně např. 

barevně označeno. Stroje a strojní zařízení musí být snadno čistitelné 

a udrţovatelné. 
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                                      Při nákupu nových strojních zařízení je od dodavatele poţadována 

dokumentace zahrnující: písemné prohlášení, ţe jde o zařízení vhodné 

pro výzkum léčiv, návod k pouţití, návod k obsluze, návod k čištění a 

mazací plán. 

 

                                 Při výzkumu a vývoji léčiv jsou pouţívány převáţně tato strojní zařízení: 

 váţící systém  

 granulátor  

 kapslovací zařízení  

 potahovací zařízení  

 rozplňovačka tablet  

 blistrovací zařízení  

 vysokotlaký homogenizátor  

 procesní vakuové zařízení  

 balící stroj  

 systém úpravy vody  

 klimatizační jednotka  

 chladící systém 

 disoluční přístroj (ţaludek) 

 myčka skla 

 kapalinový chromatograf HPLC 

 

 Pomůcky 

 chemické a lékárenské pomůcky (skleněné i z PVC) 

 lednička, přístroj pro čištění očí po moţné kontaminaci 

chemikáliemi 

 

              Pomůcky určené  

                          k úklidu:   Úklidové nářadí musí být nápadně označeno tak, aby byl naprosto 

zřetelný účel jeho pouţití. Musí být uskladněny v úklidové místnosti. 
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To znamená nejlépe barevné rozlišení úklidového nářadí určeného: 

- k úklidu pracovních zařízení přicházejících do přímého styku  

          s léčivy 

- k úklidu výrobních prostor  

- k úklidu ostatních prostor  

         Pomůcky určené k úklidu musí být ukládány na určených místech. 

 

Odpad:      Všechen odpad musí být pravidelně likvidován. 

Odpadkové koše, nádoby nebo pytle na odpad v pracovním prostoru 

musí být:  

- viditelně označeny 

- provozně čisté 

- uzavřené víkem (pytle uzavřeny jinak) 

- uloţeny tak, aby nebyly v kontaktu se surovinami, meziprodukty  

        nebo výrobky 

- vyprazdňovány tak, aby se v nich odpad nehromadil 

 

Zbylé nepouţité suroviny z vývoje léčiv jsou ukládány do označených 

nádob určených pouze k tomuto účelu, poté likvidován dle norem pro 

farmaceutický odpad. 

 

Zuţitkovatelný odpad je ukládán do označených nádob, určených pouze 

k tomuto účelu a pravidelně odváţen. 

 

                     Předměty  

                 nesouvisející  

                       s prací:     Předměty nesouvisející s pracovním výkonem nesmějí být přechovávány 

ve výzkumních prostorách. 

 

Opravy a jiná opatření během výroby musí být prováděny tak, aby byla 

zajištěna ochrana pracovního prostředí, po kaţdé opravě musí být 

proveden odpovídající úklid (čištění, sanitace). 
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                       Potraviny  

              zaměstnanců:        Potraviny zaměstnanců se skladují na místech k tomu určených. 

 

Mytí přepravních  

prostředků (binů):   Přepravní prostředky pro léčiva (biny) jsou udrţovány v čistotě. Mytí 

binů je prováděno v prostoru k tomu určeném. 

 

   Zařízení a pomůcky   

                 pro čištění:  Podle potřeby musí být k dispozici vhodná zařízení pro čištění a 

dezinfekci pracovních nástrojů, pomůcek a dalšího vybavení. Tato 

zařízení musí být z nerezavějících materiálů, lehce čistitelná, s 

dostatečným přívodem studené a teplé vody. 
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                    akce:       FARMACEUTICKÝ VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŢACLÉŘ 

                                   (Pharmaceutical Research Institute Zacler) 

                 stupeň:       PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY 

               investor:      obec Ţacléř 

           projektant:       Lucie Videcká 

              vedoucí:       Ing. arch Kamil Zezula 

          konzultant:       Ing. Jiří Teslík 

      archivní číslo:      01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          C. SITUACE STAVBY (viz výkresová část) 
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                    akce:       FARMACEUTICKÝ VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŢACLÉŘ 

                                   (Pharmaceutical Research Institute Zacler) 

                 stupeň:       PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY 

               investor:      obec Ţacléř 

           projektant:       Lucie Videcká 

              vedoucí:       Ing. arch Kamil Zezula 

          konzultant:       Ing. Jiří Teslík 

      archivní číslo:      01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          D. DOKLADOVÁ ČÁST 

a) stanoviska, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu 

zpracování projektové dokumentace 

b)   průkaz energetické náročnosti budovy podle zákona č.406/2000 Sb., 

o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů  
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a) STANOVISKA, POSUDKY A VÝSLEDKY JEDNÁNÍ 

VEDENÝCH V PRŮBĚHU ZPRACOVÁNÍ PD 

Nejsou součástí řešené BP. 

 

b)   PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY  

            podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění    

pozdějších předpisů  

Výpočet energetického štítku budovy je moţné provést v programu    

Energie 2008. Avšak není součástí této bakalářské práce vzhledem 

k rozsáhlosti stavby a řešení pouze části objektu. 
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                    akce:       FARMACEUTICKÝ VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŢACLÉŘ 

                                   (Pharmaceutical Research Institute Zacler) 

                 stupeň:       PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY 

               investor:      obec Ţacléř 

           projektant:       Lucie Videcká 

              vedoucí:       Ing. arch Kamil Zezula 

          konzultant:       Ing. Jiří Teslík 

      archivní číslo:      01 

 

 

 

 

 

 

 

                          E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

a) informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy 

staveniště, jeho oplocení, trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a 

přístupy na staveniště 

b) významné sítě technické infrastruktury 

c) napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště  

d) úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně 

nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace  

e) uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných 

zájmů 

f) řešení zařízení staveniště včetně vyuţití nových a stávajících objektů  

g) popis staveb zařízení staveniště vyţadujících ohlášení 

h) stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a 

ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

staveništi podle zákona § 15 zákona č. 309/2006 Sb.,  o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

i) podmínky pro ochranu ţivotního prostředí při výstavbě 

j) orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů 
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a) INFORMACE O ROZSAHU A STAVU STAVENIŠTĚ, 

PŘEDPOKLÁDANÉ ÚPRAVY STAVENIŠTĚ, JEHO 

OPLOCENÍ, DEPODINE, PŘÍJEZDY A PŘÍSTUPY NA 

STAVENIŠTĚ 

Objekt bude umístěn na stavební parcele č. 1246 o celkové výměře 

3 146 m
2
 ve městě Ţacléř, v katastrálním území Trutnov. Vjezd na 

pozemek je z ulice J.A.Komenského. Parcela je situována v mírně 

svaţitém území (severní svah s převýšením 0,5 m na 10m). 

Nepředpokládají se zásadní úpravy staveniště. Staveniště bude 

provizorně oploceno, pro zabránění přístupu neoprávněných osob. Část 

mezideponie ornice a zemina z výkopů se bude nacházet na stavebním 

pozemku a později vyuţita při úpravách okolí stavby, avšak převáţně 

bude zemina odvezena na skládku určená k tomuto účelu. Vjezd bude 

opatřen bránou, pro zabránění vstupu neoprávněných osob. 

 

b) VÝZNAMNÉ SÍTĚ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY  

Na pozemku č. 1246 se nenachází ţádná technická ani jiná významná 

infrastruktura. 

 

c) NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA ZDROJE VODY, ELEKTŘINY, 

ODVODNĚNÍ STAVENIŠTĚ 

Investor umoţní dodavateli stavebních prací napojit se na staveništní 

přípojku vody z veřejného vodovodu pomocí provizorní přípojky s 

náleţitou armaturou. Dále pak zajistí přípojku elektrického proudu ze 

staveništní skříně EMS. Úhrada se bude účtovat na základě samostatné 

dohody, která bude součástí zápisu o převzetí staveniště. 

 

d) ÚPRAVY Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI A OCHRANY 

ZDRAVÍ TŘETÍCH OSOB, VČETNĚ NUTNÝCH ÚPRAV PRO 

OSOBY S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A 

ORIENTACE 

Parcela bude ohraničena oplocením po celém obvodu a bude označena 

cedulemi ,,Nepovolaných osobám vstup zakázán.“ 
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Při provádění stavebních a montáţních prací je třeba dodrţovat 

ustanovení NV č. 362/2005. 
[18]

 Pro omezení pojednávající o nebezpečí 

pádu z výšky, je nutné se řídit zákonem č. 309/2006 Sb. zákon o 

zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

(BOZP) 
[16]

 a zákon č. 591/2006 o bliţších minimálních poţadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
[17]  

 

 

Pracovníci pohybující se po stavbě musí být řádně proškoleni, a 

pouţívat ochranné pracovní pomůcky dle předpisů BOZP. 

 

e) USPOŘÁDÁNÍ A BEZPEČNOST STAVENIŠTĚ Z HLEDISKA 

OCHRANY VEŘEJNÝCH ZÁJMŮ 

Uspořádání staveniště bude řešeno dle platných bezpečnostních 

předpisů, norem, vyhlášek a zákonů, které zaručují bezpečný provoz, 

ochranu zdraví na stavbě a ochranu sousedních území. 

 

f) ŘEŠENÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ VČETNĚ VYUŢITÍ 

NOVÝCH A STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ 

Pro zařízení staveniště budou pouţity provizorní dočasné objekty. 

Staveništní kontejner, chemické WC a kontejner na stavební odpad. 

Zemina ze stavby bude na staveništi uskladněna na vyhrazené ploše. 

Tento materiál bude chráněn před povětrnostními vlivy a po dokončení 

stavby bude pouţit na okolní úpravy. Zemina z výkopových prací bude 

odvezena na skládku k tomu určenou. Odpadová část materiálu bude 

uskladněna ve staveništním kontejneru, kterou určí správce objektu. 

Ten pak bude pravidelně odváţen na příslušnou skládku.  

 

g) POPIS STAVEB ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ VYŢADUJÍCÍCH 

OHLÁŠENÍ 

Zařízení staveniště vzhledem ke svému charakteru nevyţadují stavební 

povolení a ohlášení. 
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h) STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY 

Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI 

PRÁCI NA STAVENIŠTI podle zákona § 15 zákona č. 309/2006 

Sb.,  o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci 

Práci na stavbě mohou provádět pouze pracovníci, kteří jsou vyučeni 

nebo vyškoleni v daném oboru. Je nutné, aby všichni prošli školením 

BOZP a školením o pouţívání mechanických strojů. Je rovněţ nutné 

všechny mechanizace zabezpečit proti manipulaci neoprávněných osob. 

Při jednotlivých pracovních výkonech je nutné se řídit předpisy BOZP a 

normami vztahujícími se k určitým pracovním výkonům. Zvláštní 

pozornost je nutné věnovat dodrţování technologických předpisů a 

jednotlivých technických listů výrobců. 

 

i) PODMÍNKY PRO OCHRANU ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI   

VÝSTAVBĚ  

Před výstavbou bude z plochy určené k výstavbě sejmutá kulturní 

vrstva půdy. Ornice bude skladována odděleně od zeminy z výkopů tak, 

aby nedošlo k jejímu znehodnocení.  

 

Vlastní výstavba bude provedena šetrným způsobem. Materiály a 

postupy stavby nejsou ekologicky závadné a nemají negativní dopad na 

ţivotní prostředí. 

 

Se vzniklými odpady bude nakládáno dle normy č. 185/2001 Sb. o 

odpadech ve znění pozdějších předpisů. 
[20]

 Vytříděný stavební odpad je 

nutno likvidovat povoleným způsobem, například recyklací nebo 

uloţením na povolenou skládku, popřípadě předat odborné firmě k 

likvidaci. 
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j) ORIENTAČNÍ LHŮTY VÝSTAVBY A PŘEHLED 

ROZHODUJÍCÍCH DILČÍCH TERMÍNŮ 

                                     Předpokládaný termín zahájení stavby:      3/2012 

                                     Předpokládaný termín ukončení stavby:    4/2015 

 Délka výstavby : 37 měsíců 

  

14 dní před termínem uvědomí stavebník příslušný stavební úřad 

 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 

 

                    akce:       FARMACEUTICKÝ VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŢACLÉŘ 

                                   (Pharmaceutical Research Institute Zacler) 

                 stupeň:       PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY 

               investor:      obec Ţacléř 

           projektant:       Lucie Videcká 

              vedoucí:       Ing. arch Kamil Zezula 

          konzultant:       Ing. Jiří Teslík 

      archivní číslo:      01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          F. DOKUMENTACE OBJEKTU - Provozní soubory 

a) popis výrobního programu 

b) seznam pouţitých podkladů  

c) potřeba materiálů, surovin a mnoţství výrobků  

d) popis technologie výroby  

e) základní skladba technologického zařízení (účel, popis a základní   

   parametry)  

f) popis skladového hospodářství a manipulace s materiálem při výrobě, 

poţadavky na dopravu vnitřní i vnější 

g) vliv technologie na stavební řešení  

h) údaje o  potřebě  energií,  paliv,  vody a jiných  médií, včetně 

poţadavků a míst napojení  
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a) POPIS VÝROBNÍHO PROGRAMU (výzkumní proces) 

Hlavní vývojové úkoly spočívají v: 

  1) Úpravě účinné látky (substance, extraktu) 

    Výzkum se snaţí zvýšit biologickou dostupnost, lépe chránit 

produkt před oxidací a vzdušnou vlhkostí. 

  2) Formulaci lékové formy - jádra 

Laboranti řeší výběr vhodných pomocných látek, volbu velikosti a 

tvaru tablet z hlediska účinnosti účinné látky. Dále pak zkoumají 

vhodné vlastnosti pro potahování (radiální pevnost a oděr) 

                                      3) Způsobu potahování tablet 

V neformulační fázi pouţívají přírodní nebo syntetické polymery, 

mikronizované pigmenty (barviva). A pozorují jejich vhodnost ve 

zkoumaných léčivech. To pak ovlivňuje vzhled a snadné polykání 

velkých tablet. Snaţí se pouţít enterosolventní potahování pro 

léčiva, která se mohou rozloţit pouze v tlustém střevě. 

4) Druhu blistrování (adjustace) 

Zde řeší hlavní účinky obalů na léčiva. Jak lék ovlivní různé plnění 

do plastových (skleněných) nádob nebo balení do PVC blistrů. 

              

                                    b) SEZNAM POUŢITÝCH PODKLADŮ  

Legislativní poţadavky, které jsou kladeny na jednotlivé druhy 

vyráběných produktů, se řídí především Zákonem o potravinách, 

Zákonem o léčivu a dalšími související vyhláškami ministerstva 

zdravotnictví, ministerstva zemědělství, dále pak poţadavky a vyhlášky 

státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL). 
[31]

 

 

c) POTŘEBA MATERIÁLŮ, SUROVIN A MNOŢSTVÍ    

      VÝROBKŮ  

Je ovlivněna aktuální poptávkou. Řekneme-li, ţe všechny suroviny a 

mnoţství půjde relativně snadno zjistit, tak by bylo moţné ročně 

vyzkoumat 5-10 druhů generických léčiv (výrobků), vzhledem k počtu 

pracovníků ve Farmaceutickém výzkumném ústavu. Suroviny a 

mnoţství jsou vázány na výzkum laboratorních pracovníků 

z preformulační fáze. 
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d) POPIS TECHNOLOGIE VÝROBY 

 Preformulační vývoj: 

V této fázi výzkumu se rozhoduje, jaký druh léčiva se bude vyrábět. 

Postup je takový. Nejdříve se koupí lék, který se bude vyvíjet, od jiné 

firmy. Ten laboranti prozkoumají, respektive pročtou si příbalový leták, 

kde naleznou informace o účinných látkách řešeného léku. Vývojáři 

objednají zjištěné přísady. Poté si stejné suroviny přichystají a zkoušejí 

naváţit a namíchat stejný lék. Vyzkoumá se více verzí, které pak putují 

do tzv. malé výroby, coţ je zkušební výroba zmiňovaného léku.  

 

 Formulační vývoj: 

V této fázi se vyrobí 1 kg experimentální šarţe podle návodu, který byl 

vyzkoumán v preformulační fázi výzkumu. Vytvořená šarţe pak putuje 

k analytikům a ti provedou zkoušky a měření, zda vytvořený lék 

vyhovuje. Pokud zjistí, ţe některá vlastnost léku není dobrá, tak je 

návod vrácen laborantům do preformulační fáze a ti znova hledají 

správné poměry surovin a přísad, aby vytvořili správný lék. Zde také 

probíhá kontrola tzv. inproces. Je zde kontrolní laboratoř a ta zkoumá 

oděr, rozpad, hmotnost tablet, atd. 

 

 Analýza: 

Tato část výzkumu je nejdůleţitější. Analytici zde kontrolují jak 

preformulační vývoj, tak formulační vývoj. Přesněji kontrolují vzniklou 

experimentální šarţi léku, který byl zkoumán, a zjišťují, zda má ty 

správné vlastnosti jako původní vzor, ne-li lepší. Postup je následující: 

1) Příprava vzorku. Tabletu rozdrtí.  

2) Takto rozmělněný lék se vloţí do kapalinového 

chromatografu (HPLC). Tento přístroj zjišťuje obsah 

účinné látky v jedné tabletě (na 1 pracovníka aţ 3 stroje) 

3) Další kontrola léku probíhá tak, ţe celá tableta putuje do 

disolučního přístroje, kterému se říká také ţaludek. To 

z důvodu, ţe napodobuje rozklad tablety v ţaludku. 

4)  Poté se provádí řada různých měření, fyzikální testy na   

         oděr, hmotnost, atd. 
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5)  Jako poslední se provede zkouška trvanlivosti, kde je 

nutné prokázat účinnost látky, která musí být min. 90% 

po dobu 29 měsíců. Tuto zkoušku je moţné provést aţ 

analytici odsouhlasí správnost všech předešlých zkoušek. 

Vyrobí se pro toto měření 3 šarţe, kde kaţdá jde do jiné 

speciální přístroje, kde bude probíhat proces stárnutí 

uloţených stabilitních vzorků;  

1. přístroj: 25°C, 60% vlhkosti; 2. přístroj: 30°C, 65% 

vlhkosti; 3. přístroj: 40°C, 75% vlhkosti 

6) Kdyţ všechny zkoušky a měření vyhoví, tak se vyrobí  

ve formulační fázi šarţe do nemocnici. Tam v laboratoři 

provedou bioekvivalentní zkoušky a podají lék 

dobrovolným pacientům.  

 

Pokud vše vyhovuje normám, atd., tak se vyrobí 100 000 tablet a ty se 

vyexpedují na příslušný úřad, kde se lék po roce schválí (registrace na 

základě průkazu chemické stability a jakosti). Tento lék je pak moţné 

vyrábět sériově pod názvem společnosti jako léčivo generické, coţ 

znamená znovu přetvořené. Není to výzkum od počátku, jak by si 

mnozí mohli myslet. V České republice na takový výzkum nemáme 

odporníky. 

 

e) ZÁKLADNÍ SKLADBA TECHNOLOGICKÉHO ZAŘÍZENÍ     

Při všech činnostech, které souvisejí s výzkumem a přicházejí do 

styku s léčivy jsou pouţívány pomůcky a stroje určené pro styk 

s léčivy a jsou udrţovány v čistotě a v takovém stavu, aby 

nedocházelo k ohroţování jakosti a zdravotní nezávadnosti produktů. 

                                  

                                 Náčiní určené pro styk s léčivy by mělo být jednoznačně např. 

barevně označeno. Stroje a strojní zařízení musí být snadno čistitelné 

a udrţovatelné. 
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                                      Při nákupu nových strojních zařízení je od dodavatele poţadována 

dokumentace zahrnující: písemné prohlášení, ţe jde o zařízení vhodné 

pro výzkum léčiv, návod pouţití, návod k obsluze, návod k čištění a 

mazací plán. 

 

                                 Strojní zařízení pro výzkum léčiv: 

 váţící systém (slouţí k navaţování potřebných mnoţství surovin) 

 oscilační prosévací stroj ( zachycuje nečistoty) 

 granulátor (je to přístroj pro zhutnění namíchaných surovin  do 

 tvaru granulek) 

 kapslovací zařízení (plní léčivou tekutinou obaly-kapsle)  

 potahovací zařízení (potahuje vyrobené léčivo speciální hmotou,   

 která umoţňuje lépe udrţet léčivé účinky v tabletě, a také 

usnadňuje polykání léku) 

 rozplňovačka tablet (přístroj, který dělí tablety po určitých 

počtech   do určených obalů a blistrů) 

 blistrovací zařízení  (balí tablety samostatně do blistrovacích 

plat) 

 vysokotlaký homogenizátor (míchá všechny potřebné suroviny   

léčiv dohromady, aby spolu dostatečně reagovaly a účinkovaly) 

 procesní vakuové zařízení (slouţí ke zvedání těţkých pytlů   

 s farmaceutickým materiálem) 

 balící stroj (balí hotové blistry a PVC obaly pro převoz) 

 systém úpravy vody (přístroj pro úpravu obyčejné vody na vodu 

chemicky čistou, destilovanou) 

 klimatizační jednotka (udrţuje správnou teplotu a tlak v budově) 

 chladící systém ( uchovává chemikálie a vzorky) 

 disoluční přístroj = ţaludek (testovací přístroj pro vyrobené 

léčivo, který zkoumá rozklad tablety v ţaludku) 

 myčka skla (slouţí k usnadnění mytí laboratorního skla) 

 kapalinový chromatograf = HPLC (testovací přístroj, který měří 

obsah účinné látky v tabletě) 
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 Pomůcky 

 chemické a lékárenské pomůcky (skleněné i z PVC) 

 lednička, přístroj pro čištění očí po moţné kontaminaci  

chemikáliemi 

 

f) POPIS SKLADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ A MANIPULACE 

S MATERIÁLEM PŘI VÝROBĚ, POŢADAVKY NA DOPRAVU 

VNITŘNÍ I VNĚJŠÍ 

 

 Jakost materiálu:  Provádí se vstupní kontrola při příjmu surovin, senzorická kontrola při 

výdeji surovin do výroby a výzkumu, průběţná kontrola polotovarů,     

a výstupní kontrola výrobků. Samozřejmostí je i pravidelná kontrola 

výrobních a skladovacích prostor.  

 

          Zásobování:  Vnitřní zásobování probíhá prostřednictvím hlavního skladu. Z něj se 

výtahem přesune potřebný materiál do příručního skladu pro jednotlivé 

výzkumné a vývojové pracoviště. Pro experimentální výrobu je materiál 

zásobován přímo z hlavního skladu. 

 

Vnější zásobování je zajištěno dopravou uvnitř celého průmyslového 

areálu k zadním prostorám objektů. Tento ústav není výjimkou. 

 

          Skladování:  Dovezený materiál se roztřídí na sypký a tekutý artikl, na obalový 

materiál a pomůcky. Chemické a výzkumné látky se skladují podle 

poţadavků farmaceutických norem. Především v suchu a bez přístupu 

světla. Ostatní v příslušných prostorech. 

 

       Manipulace s  

          materiálem:   Pro výzkumný proces jde materiál z hlavního skladu do příručního 

skladu ve 2. NP. Dále do návaţovny pro preformulační fázi, kde si 

výzkumní laboranti odměřují mnoţství látek a zkoumají jejich účinky 

v různých směsích. Volí vhodné metody tvorby generického léčiva.   

Pro představu vyvíjí „recept na lék“. 
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Ve výrobě materiál putuje přímo ze skladu do návaţovny, kde se 

odvaţuje potřebné mnoţství surovin, to se pak vsype do přepravních 

nádob, tzv. binů. Poté materiál projde procesem výroby (homogenizace, 

granulace, tabletce, potahování, atd), kde se zpracovává na zadaný lék 

 

Odpad:      Všechen odpad musí být pravidelně likvidován. 

Odpadkové koše, nádoby nebo pytle na odpad v pracovním prostoru 

musí být:  

- viditelně označeny 

- provozně čisté 

- uzavřené víkem (pytle uzavřeny jinak) 

- uloţeny tak, aby nebyly v kontaktu se surovinami, meziprodukty  

        nebo výrobky 

- vyprazdňovány tak, aby se v nich odpad nehromadil 

 

Zbylé nepouţité suroviny z vývoje léčiv jsou ukládány do označených 

nádob určených pouze k tomuto účelu, poté likvidován dle norem pro 

farmaceutický odpad. Zuţitkovatelný odpad je ukládán do označených 

nádob, určených pouze k tomuto účelu a pravidelně odváţen. 

 

g) VLIV TECHNOLOGIE NA STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 

 Poţadavky na Farmaceutický výzkumný ústav a na potřeby 

technologický strojů jsou sepsány v podkapitole „4.2. Poţadavky 

jednotlivých konstrukcí a místností“ 

 

Technologie má především vliv na správné provozní řešení. Propojení 

výzkumné, výrobní a administrativní části, aby všechny tyto sektory 

spolu patřičně spolupracovaly. 

 

Všechny tyto skutečnosti jsou zakresleny ve výkresové části projektové 

dokumentace pro provádění stavby.  
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h) ÚDAJE O POTŘEBĚ ENERGIÍ, PALIV, VODY A JINÝCH 

MÉDIÍ, VČETNĚ POŢADAVKŮ A MÍST NAPOJENÍ 

             Energie:     K výzkumu a výrobě je důleţitá elektrická energie dodávaná z rozvodné   

městské sítě. Mnoţství se nedá přesně určit, poněvadţ zkušební výroba 

nefunguje kaţdý den a tudíţ jsou potřeby energie proměnlivé. 

 

               Voda:    Při všech činnostech, které souvisejí s výzkumem je pouţívána voda 

vyhovující  ukazatelům a limitům vody chemicky čisté a destilované. 

Voda se připravuje ve speciálních přístrojích. Mnoţství pouţité vody 

během výzkumu je individuální, opět se nedá takto určit.  

Obyčejná voda se pouţívá k osobní  hygieně pracovníků a při úklidu. 

 

         Napojení:    Všechny instalace jsou k objektu vedeny pomocí přípojek (elektrická 

energie, vodovod, plynovod, kanalizace, telekomunikace, atd.). Měřící 

pilíře jsou umístěny u zásobovací komunikace řešeného objektu. 
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                                  6.    ZÁVĚR  
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Touto bakalářskou prací jsem vytvořila návrh výrobního respektive výzkumního 

objektu, kde jsem pouţila všechny mé znalosti získané během studia. 

 

Zvolené téma mi umoţnilo lépe pochopit výrobní stavby z hlediska provozu a 

výstavby. A také jsem měla moţnost obohatit své znalosti z oblasti farmacie. 

 

Předností tohoto návrhu je správné propojení provozů, kde kaţdá plocha výzkumu a 

výroby je efektivně vyuţívána. Vytvořila jsem místo s optimálními podmínkami pro 

farmaceutický výzkum. A neopomenula jsem ani na architektonický pohled dané 

problematiky. Urbanistické i konstrukční řešení bere v úvahu okolní vlivy a je současně 

respektována idea celého návrhu. Navrţený farmaceutický výzkumný ústav ukazuje, ţe 

výrobní objekt můţe být nejenom funkční, ale i esteticky hodnotnou stavbou. Především jsem 

chtěla vyvrátit představu o ocelové hale, kterou má většina lidí v podvědomí, kdyţ se řekne 

výroba. Věřím, ţe se mi to podařilo. 
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                           SEZNAM POUŢITÉHO OZNAČENÍ    
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1.NP             první nadzemní podlaţí 

2.NP             druhé nadzemní podlaţí 

3.NP             třetí nadzemní podlaţí 

2D                dvojrozměrný prostor (rovina) 

3D                trojrozměrný prostor (prostor) 

apod.            a podobně 

atd.               a tak dále 

BOZP           bezpečnost a ochrana zdraví při práci  

BP                bakalářská práce 

BpV             výškový systém baltský po vyrovnání 

C 20/25        označení betonu (concrete), válcová pevnost/ krychelná pevnost  

CYTO          speciální šatny a sprcha v preformulační fázi výzkumu 

č.                  číslo 

ČSN             Československá (Česká) státní norma 

Energie         program pro výpočet energetického štítku budovy 

F2-CG          jíl štěrkovitý, konzistence pevná 

FeZn            pozinkované ţelezo 

g/m
2
             hmotnost - gram na metr čtverečný 

heat mirror   izolační sklo 

HPLC           kapalinový chromatograf 

Kč                koruna česká 

km                kilometr, délková jednotka, 1 kilometr = 1000 metrů 

m                  metr, základní délková jednotka 

M 1:50         měřítko 1:50 

M 1:200       měřítko 1:200 

m. n. m.        metrů nad mořem 

m
2 
                metr čtvercový, plošná míra 

max.             maximálně; maximum 

min.              minimálně; minimum 

např.             například 

PD                projektová dokumentace 

Sb.                sbírka zákonů 

S-JTSK        souřadnicový systém jednotné trigonometrické sítě katastrální   

SO                stavební objekt  
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SÚKL           stavební ústav pro kontrolu léčiv 

tl.                  tloušťka materiálu 

tzv.               tak zvaný (jinak řečeno)  

WC               toaleta 

XPS              extrudovaný polystyren  

ŢB                ţelezobeton, ţelezobetonový 

ŢP                ţivotní prostředí 
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 Příloha 1      Specifikace technického a uţivatelského standardu: překlady, skladby 
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7.  Výkres konstrukce střechy (1:100) 
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10.  Architektonický detail - 20% specializace BP (1:25) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


