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1. ÚVOD 

Náplní mé bakalářské práce bylo vypracování dokumentace pro provedení stavby 

výrobní haly ve Vítkově. V předmětu Ateliérová tvorba III. byla vypracována urbanistická 

studie pozemku průmyslové zóny. A v předmětu Ateliérová tvorba VI. jsem navrhl studie 

objektu na vybrané parcele. Studie objektu bude přiloţena ve formátu A3 k bakalářské práci.  

Bakalářskou práci jsem rozdělil do několika hlavních částí. První část je věnována 

úvodu bakalářské práce. Následuje textová část, která obsahuje průvodní a souhrnnou 

technickou zprávu a je členěná podle vyhlášky Ministerstva pro vnitřní rozvoj 499/2006 Sb. o 

dokumentaci staveb [1]. Zprávy popisují architektonické a stavebně-technické řešení objektu. 

Další součástí práce je výkresová dokumentace. Rozsahem je částečná dokumentace 

pro provádění stavby dle vyhlášky 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb.[1] 

Na výkresovou dokumentaci navazuje závěr, vizualizace objektu budou vloţeny do 

kapsy s výkresy. Seznam pouţitých zdrojů a přílohy uzavírají bakalářskou práci. 
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2. TEXTOVÁ ČÁST 

2.1.  A – Průvodní zpráva 

2.1.1. Identifikační údaje stavby 

Název stavby:      Výrobní hala granulátu Vítkov 

Místo stavby:      Vítkov 

Okres:       Opava 

Kraj:       Moravskoslezský 

Číslo pozemku:     1231 

Stupeň dokumentace:     Dokumentace pro provádění stavby 

Klient:       VŠB – TU OSTRAVA  

       FAKULTA STAVEBNÍ 

       Ludvíka Podéště 1875 

       708 33 Ostrava – Poruba 

Projektant:      Zdeněk Kindl 

 

Charakteristika stavby a její účel: 

Stavba se skládá ze tří částí uţívání. Výrobní část, administrativní část a skladovací 

část. Výrobní část stavby má tři podlaţí, kde probíhá počáteční výroba, skladování a konečný 

export produktu. Administrativní část firmy je v 1. NP situována na jiţní straně. V 1. NP 

zastavěné plochy je vstup a prostor pro zaměstnance a také vstup pro zákazníky do uvítací 

místnosti firmy. Ve 2. NP a 3. NP probíhá technologický postup výroby. Výroba granulátu je 

určena pro zemědělský dobytek. 

Způsob provedení stavby: 

Dodavatelský na základě výběrového řízení. 
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2.1.2. Vymezení rozsahu, podklady 

V projektu je řešena výrobní hala, která má fungovat z hlediska funkčnosti provozu a 

splňovat problematiku stavby architektonickou, stavebně-technickou a konstrukční. Město 

Vítkov poskytlo stávající územní plán pozemku, který měl v budoucnu slouţit jako zástavba 

pro průmyslovou zónu a rozvoj města ve prospěch nových pracovních míst. Fotodokumentace 

stávajícího pozemku a podklady města Vítkov poslouţily k návrhu objektu. 

 

2.1.3. Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o 

majetkových vztazích 

Pozemek se nachází na okraji města Vítkov ohraničen ulicí Dělnickou na východní 

straně a ulicí zemědělskou na severní. V současné době je na území rekonstruovaný kravín, 

vyuţívaný v podobě sportovní prodejny, ale v budoucnu se plánuje vyuţít pozemek, jako 

průmyslovou zónu. Pozemek prošel úvodním urbanistickým návrhem rozdělení na parcely, 

s respektováním stávajícího objektu, které by slouţily k individuální výrobě příslušné firmy. 

Na pozemku byla, také navrţena komunikace, která splňuje poţadavky pro průjezd 

nákladních vozidel a je účelně napojena na hlavní příjezd do Vítkova, ze směru Ostrava. 

Pozemek je ve vlastnictví města Vítkov. 

 

2.1.4. Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou 

infrastrukturu 

 Podklady k projektu: 

- Katastrální mapa 

- Územní plán pozemku 

- Výškové a polohopisné body 

- Zákony a normativní předpisy na výstavbu 

 Byla provedena vlastní vizuální prohlídka pozemku a příslušné parcely 1231 a 

fotodokumentace. Na pozemku nebyl proveden geologický ani inţenýrský průzkum. Měření 
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objemové aktivity radonu a hydrogeologický průzkum nutno dodatečně provést. Na základě 

průzkumu pozemku bude provedena ochrana stavby proti případným účinkům radonu. 

Vzhledem k mírně svaţitému pozemku, se opatření proti zvýšení hladiny podzemní 

vody nemusí provádět. Ani jiné zvláštní zásahy z hlediska nestability půdy. Pro návrh 

projektu předpokládám základové podmínky I. geotechnice kategorie. 

Pozemek bude napojen na nově navrţenou dopravní infrastrukturu průmyslového 

areálu. Před objektem je situováno parkoviště, oddělené zeleným pásem od příjezdové 

komunikace. Kolem objektu je provedena asfaltová cesta, pro přívoz materiálů a odvoz 

hotových výrobků. Pozemek je oplocen plotem vysokým 1,5m. Komunikace jsou široké 8m, 

pro dostatečnou manipulaci s nákladními vozy. Rovnoběţně s příjezdovou komunikací 

povede ochranné pásmo vodovodu, plynovodu, kanalizace a elektrického vedení.  

Napojení na vodovod: Přípojka vody pro provozní budovu bude napojena na 

vodovodní řád, který povede podél projektované stavby. 

 Napojení na elektrickou energii: Energie bude přivedena ze stávajícího rozvaděče 

podzemním vedením do objektu na západní straně budovy. Rozvody elektrické energie včetně 

přípojky řeší samostatný projekt. Po dobu realizace stavby, bude elektrická energie odebírána 

z dočasného, staveništního rozvaděče. 

 Vytápění objektu bude řešeno plynovým kotlem a to jen administrativní část a zázemí 

zaměstnanců. Výrobu není potřeba vytápět. 

Napojení na jednotnou kanalizaci. Přípojka jednotné kanalizace pro provozní budovu 

bude napojena do nově realizované stoky jednotné kanalizace, do revizní šachtice, umístěné 

na pozemku firmy. 

 

2.1.5.  Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 

 Stavba splňuje obecné poţadavky na výstavbu dle vyhlášky č. 268/2009 Sb. o 

technických poţadavcích na stavby a normativní předpisy závaţné dle této vyhlášky.[2] 

Projekt výrobní haly je v souladu s územně plánovací dokumentací. 
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2.1.6. Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 

 Návrh projektu plně vyhovuje všem poţadavkům, které uvádí zákon č. 183/2006 Sb. o 

územním plánování a stavebním řádu.[3] 

 

2.1.7. Údaje splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, popřípadě 

územně plánovací informace u staveb dle § 104 odstavce 1 stavebního zákona 

 Projekt bakalářské práce je v souladu s regulativy území a územním plánem města 

Vítkov. 

 

2.1.8. Věcná a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření 

v dotčeném území 

Projekt výstavby na okraji obce za účelem vytvoření průmyslové zóny. Výstavba 

výrobní haly začne po zpevnění komunikačních ploch. Přístup na staveniště bude z nově 

zrealizované příjezdové komunikace. Po dobu realizace stavby, bude elektrická energie 

odebírána z dočasného, staveništního rozvaděče. A vodovod bude napojen na nový řád 

vodovodu a pomocí provizorních přípojek bude zásobovat stavbu. 

 

2.1.9. Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby 

Předpokládaná lhůta výstavby je 18 měsíců od data předání a převzetí staveniště. 

Termín zahájení stavby a termín dokončení stavby bude upřesněn ve smlouvě. Provádění 

prací bude koordinovat stavbyvedoucí. Uvaţuje-li se s více dodavateli na stavbě, bude tedy 

ustanoven koordinátor bezpečnosti práce. Dle harmonogramu stavebních prací a pouţitých 

technologií bude prováděn postup výstavby. 
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2.1.10. Statistické údaje 

Výměra pozemku:   7920,0 m
2
     

 

Zastavěná plocha objektu:  875,0 m
2
 

Uţitná plocha 1. NP:   495,0 m
2
 

Uţitná plocha 2. NP:   331,0 m
2
    

Obestavěný prostor:   10500 m
3 

Zpevněná plocha pro automobily: 2500 m
2 

Zatravněné plocha:   2950 m
2 

Celkové náklady:    32 000 000,- Kč 
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2.2.  B – Souhrnná technická zpráva 

 

2.2.1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 

 

Identifikační údaje stavby 

Název stavby:      Výrobní hala granulátu Vítkov 

Místo stavby:      Vítkov 

Okres:       Opava 

Kraj:       Moravskoslezský 

Číslo pozemku:     1231 

Stupeň dokumentace:     Dokumentace pro provádění stavby 

Klient:       VŠB – TU OSTRAVA  

       FAKULTA STAVEBNÍ 

       Ludvíka Podéště 1875 

       708 33 Ostrava – Poruba 

Projektant:      Zdeněk Kindl 

 

Účel objektu 

Stavba bude slouţit k výrobě granulátu pro zemědělský dobytek. Objekt se skládá ze 

tří částí uţívání. Výrobní část, administrativní část a skladovací část. Výrobní část stavby má 

tři podlaţí, kde probíhá počáteční výroba, skladování a konečný export produktu. 

Administrativní část je v 1. NP, odkud bude řízen provoz firmy. 1. NP zastavěné plochy je 

vstup a prostor pro zaměstnance a také vstup pro zákazníky do uvítací místnosti firmy. Ve 

2.NP a 3.NP probíhá technologický postup výroby. 
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 a) Zhodnocení staveniště, vyhodnocení současného stavu 

Pozemek se nachází na okraji města Vítkov ohraničen ulicí Dělnickou na východní 

straně a ulicí zemědělskou na severní. V současné době je na území rekonstruovaný kravín, 

vyuţívaný v podobě sportovní prodejny, ale v budoucnu se plánuje vyuţít pozemek, jako 

průmyslovou zónu. Staveniště bude zpřístupněno z nově navrţené komunikace, která splňuje 

poţadavky pro průjezd nákladních vozidel. Hranice pozemku budou vyznačeny v terénu 

polními značkami. Parcela je mírně svaţitého charakteru. Provede se sejmutí ornice a vyrovná 

se terén pozemku. Ornice bude ponechána na staveništi a pouţita k zásypům. Parcela se 

nenachází v památkové zóně ani v památkové rezervaci. 

 

b) Urbanistické a architektonické řešení 

Parcela projektované stavby je situována na jiţním konci pozemku. V současné době 

je na území rekonstruovaný kravín, vyuţívaný v podobě sportovní prodejny, ale v budoucnu 

se plánuje vyuţít pozemek, jako průmyslovou zónu. Pozemek prošel úvodním urbanistickým 

návrhem rozdělení na parcely, s respektováním stávajícího objektu, které by slouţily 

k individuální výrobě příslušné firmy. Návrh urbanistické zástavby průmyslové zóny 

zohlednil především, propojení s příjezdem do Vítkova a propojení se samostatným městem. 

A dopravní infrastrukturu, která musí splňovat potřebné provozní poţadavky. Pozemek byl 

z větší části funkčně rozdělen na parcely budoucích firem. A severozápadní cíp průmyslové 

zóny bude slouţit jako nové centrum Vítkova. 

Při tvorbě hmoty objektu jsem vycházel ze základního tvaru obdélníka o rozměrech 

55m na délku a 21m na šířku. A výřezem části hmoty v prostoru vstupu zaměstnanců a 

zákazníku jsem dospěl konečného tvaru objektu. Objekt se skládá ze tří částí uţívání. Výrobní 

část, administrativní část a skladovací část. Výrobní část má tři podlaţí a dosahuje výšky 

12,4m po okraj atiky a skladovací část dosahuje výšky 16,4 m. Objekt je zastřešený plochou 

střechou odvodněný uvnitř dispozice.  

Objekt má dva hlavní vstupy, které jsou umístěny na jiţní straně stavby. Jeden pro 

zaměstnance firmy a druhý pro zákazníky a hosty. A dva vedlejší vstupy z východní a severní 

strany pro zaměstnance. Před hlavními vstupy na jiţní straně objektu, je rovněţ parkoviště pro 
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20 parkovacích stání, které je rovnoběţně s nově zřízenou příjezdovou komunikaci. Stavba 

má hlavní funkci výrobní. 

1. NP objektu zahrnuje tyto části provozu, výrobní, administrativní a také zázemí 

zaměstnanců. Prostor vymezený pro zaměstnance obsahuje šatny spojené se sprchami. 

Naproti přes chodbu je umístěné WC jen pro zaměstnance a také výdejna jídel. Další část 

1.NP obsahuje výrobní provoz, který zahrnuje prostor pro manipulaci s výrobky a jejich 

přípravu na export. Je zde ještě umístěna technická místnost, kotelna, a výtah pro přepravu 

osob a materiálu. Na východní straně budovy je vrátnice, která kontroluje dovoz materiálu na 

výrobu a odvoz výrobků. Prosklená část přízemí je vymezena hlavně pro administrativní a 

uvítací prostory. Obsahuje uvítací prostor a čekárnu a WC pro zákazníky, kancelář, denní 

místnost pro zaměstnance, laboratoř. Vše je orientováno na jiţní stranu.  

2. NP a 3. NP je dispozičně řešeno stejně. Většina plochy je vyhrazena pro výrobu a 

manipulaci s materiálem. Přístup je zajištěn dvěma způsoby, schodištěm a výtahem. Nachází 

se zde dále technická a řídící místnost pro provoz strojů, umývárna a WC.  

 

  c) Stavebně – technické řešení 

Objekt je tvořen z části ţelezobetonovým skeletem a z části je navrţen jako zděná 

stavba z POROTHERMU s monolitickými stropy. Stavba je zaloţena na ţelezobetonových 

patkách a základových pásech z prostého betonu. Vnější povrch je ze sendvičového 

obvodového pláště z trapézového plechu a skleněné fasády. Byla zohledněná orientace na 

světové strany. Prosklená část je orientovaná na jiţní stranu. 

Příprava území a zemní práce 

Parcela je mírně svaţitého charakteru. Po vytyčení obrysu objektu bude provedeno 

sejmutí ornice z povrchu terénu v místě stavby ornice do hloubky 30 cm. Ornice bude 

ponechána na staveništi a pouţita k zásypům. Před zahájením výkopových prací nutno 

zaznačit polohu inţenýrských sítí. Výkopy budou vyhloubeny na úroveň základové spáry. 

Základové pásy zaloţeny v hloubce 1 100 mm, dle výkresu základů, hloubka zaloţení patek 

v hloubce 1 100 mm dle výkresu základů pod úrovní terénu. Na pozemku nebyl proveden 

geologický ani inţenýrský průzkum. Pro návrh projektu předpokládám základové podmínky I. 

geotechnice kategorie. 
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Základy a podkladní betony 

Základy objektu budou tvořeny dvěma způsoby. Základové pasy provedeny z prostého 

betonu C 25/30 a ţelezobetonové patky z betonu C 25/30. U základových patek bude 

provedeno bednění. Základová spára bude v hloubce 1100 mm pod úrovní terénu. Podlaha na 

terénu bude zateplena vrstvou polystyrenu v tloušťce 10 cm. Podkladní hydroizolační vrstva 

bude tvořena asfaltovými modifikovanými pásy, ţelezobetonová mazanina tloušťky 25 cm. 

Hladina spodní vody nebyla zjištěna, neovlivní základy. Po obvodu základů je do základové 

spáry zabetonován zemnící pásek FeZn. V základech jsou vynechány prostupy dle poţadavků. 

Svislé nosné konstrukce 

Nosný systém objektu je tvořen rastrem vnitřních ţelezobetonových sloupů o 

rozměrech 400x400 mm a vnější řadou ţelezobetonových sloupů o rozměrech 300x300 mm. 

Sloupy jsou vetknuté do základových patek i do průběţných průvlaků ve stropních deskách. 

Ţelezobetonové sloupy jsou provedeny z betonu C 25/30. Část objektu je vyzděna z nosného 

zdiva tloušťky 400 mm z tvárnic POROTHERM 40 P+D. Veškeré zdivo je vyzděno na MVC 

o max. tloušťce loţných spár 1,5 mm.  

Stropní konstrukce 

Nosná stropní konstrukce je tvořena ţelezobetonovou deskou o tloušťce 150 mm, 

která je uloţena na sloupech o rozměrech 400x400 mm a 300x300 mm a na průvlacích o 

průřezu 200x400 mm. Byla pouţita pevnostní třída betonu C 25/30. Stropní desku tvoří 

monolitická obousměrně vyztuţená deska. Kubatura a rozměry monolitických desek je 

zaznamenána ve výkrese stropů. Ţelezobetonová deska je pouţita na rozsah celého 

půdorysného rozměru. Bude potřeba provést návrh a posudek výztuţe, který bude doloţen při 

předání staveniště. Ve vyznačených místech budou zhotoveny otvory pro rozvody a 

odvodnění střechy. Ţelezobetonová deska bude po okraji slouţit, jako nosný prvek pro 

uchycení obvodového pláště. Provedena tepelná izolace podle potřeby zabránění tepelných 

mostů. 

Schodiště a výtah 

Schodiště je dvouramenné s mezipodestou. Šířka schodišťového ramene je 1200 mm. 

Schodišťový stupeň je monolitický s povrchovou úpravou. Rozměry stupně jsou 296mm na 

šířku a 167mm na výšku. Schodiště je podepřeny z jedné strany na ţelezobetonové sloupky a 
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na druhé straně vetknuty do zdi. Nástupní stupeň schodiště je kotven k ţelezobetonové desce, 

která je vyztuţena kari sítí KD 05 150x150 /5x5 mm. Zábradlí je hliníkové vysoké 950 mm. 

Výtahová šachta je obezděná nosnou zdí tloušťky 400 mm z tvárnic POROTHERM 40 P+D. 

Instalaci výtahu bude provádět firma STROS.[5] 

Střecha 

Střecha objektu je navrţena jako plochá jednoplášťová. Nosná konstrukce střechy je 

zajištěna monolitickou, ţelezobetonovou deskou o celkové tloušťce 200 mm. Odvodnění 

střech je vedeno uvnitř dispozice objektu. Střecha má tři vodorovné vtoky o průměru 150 mm, 

na které jsou osazeny ochranné koše. Střešní roviny mají předepsaný sklon k vpustem. Rovina 

střechy je olemována atikou, tvořenou z obvodového pláště. Podél atiky je proveden spádový 

klín o 45
o
. Podrobná skladba střešního pláště a detailů napojení na vpust a atiku je zobrazeno 

na výkresech detailů. 

Příčky 

U stavby byly pouţity příčky systému POROTHERM a YTONG.  Keramické cihelné 

příčkovky POROTHERM 19 AKU na MVC 2,5 tloušťky zdi 200 mm a příčkovky YTONG 

P2-500 tloušťky zdi 100 mm na tenkovrstvou zdící maltu. 

Podhledy a opláštění 

Opláštění objektu je tvořeno z kovového obvodového pláště budov - systém KI-KP. 

Kazety jsou v horizontálním pouţití samonosné aţ do vzdálenosti sloupů 8m. Jde o 

bezpaţdíkový systém, kdy i výztuhy u oken a dveří jsou integrovány do kazet, čímţ je docílen 

čistý interiér haly, nerušený paţdíky a výztuhami. Kazetová stěna umoţňuje variabilní vnější 

opláštění vlnitými nebo trapézovými profily. Kazetová stěna umoţňuje rychlé uzavření 

velkých objektů namontováním jen stěnových kazet v prvním kroku, coţ umoţní instalaci 

vnitřních technologií jiţ v průběhu stavby. Spojovací a doplňkový materiál pouţitý u systému 

KI-KP. Spojení kazet a upevnění pásu Nobasil je provedeno samovrtnými, pozinkovanými 

šrouby 4,8 × 19. K upevnění trapézového plechu do nosů kazet je pouţito nerezových 

samovrtných šroubů o průměru 6,5 mm a svěrné délce min. 60 mm (procházejí přes pásy 

Nobasil i přes zavěšenou druhou vrstvu izolace). Podhledy nejsou u objektu realizovány.[2] 
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Podlahy 

Podlahy budou provedeny podle výpisu skladby podlah. V administrativní části 

objektu, ve sprchách zaměstnanců a na WC jsou podlahy s keramickou dlaţbou a musí 

splňovat hygienické poţadavky. Ve výrobních prostorech bude podlaha provedena na nosnou 

konstrukci stropu v 2. NP nebo na podkladní beton v 1. NP z betonové mazaniny o tloušťce 

100 mm. Po řádném zavadnutí mazaniny budou odstraněny všechny nečistoty a nanese se 

vyrovnávací vrstva podlahy. Ve výrobě není potřeba speciálních úprav podlahy. Při realizaci 

podlahy je třeba zohlednit instalaci rozvodu a prostupy konstrukcí.  

Hydroizolace, parozábrany a geotextílie 

Izolace proti zemní vlhkosti je navrţena z asfaltových SBS modifikovaný pásů o 

tloušťce 4 mm s nosnou vloţkou ze skleněné tkaniny typu BITU-FLEX GG. Izolace bude 

vyvedena nad upravený terén v minimální délce 300 mm. Povrch podkladky musí být 

penetrován asfaltovým lakem. V podlahách s mokrým provozem, jako jsou sprchy, WC a 

umývárny se pouţije elastická, hydroizolační stěrka, kterou je třeba vytáhnout 150 mm na 

stěny.  

Střešní izolace objektu byla pouţita hydroizolační fólie FATRAFOL 810. V ploše a v místech 

přechodů musí být fólie vhodným způsobem upevněna ke stabilní části střešního pláště 

pomocí speciálních kotvících prvků. Způsob kotvení musí být navrţen tak, aby byla fólie 

zajištěna proti rozměrovým změnám a sání větru. Fólii lze vzájemně spojovat svařováním 

horkým vzduchem nebo topným klínem (jednostopý svar). Pokládání a spojování lze provádět 

za teplot nad -5 °C. Vrchní vrstva fólie slouţí k ochraně tepelné izolace vůči promokání. 

Druhá vrstva slouţí jako parozábrana vůči navlhnutí tepelné izolace z interiéru. Pokládání 

FATRAFOLU 810 na stavbách mohou provádět pouze specializované a k tomu účelu 

vyškolené firmy.[7] 

 

Tepelná, zvuková a kročejová izolace 

Tepelná izolace pouţitá, jako výplň obvodového pláště je od firmy Knauf Insulation.  

Typy pouţité izolace:- Izolace Knauf Insulation TP 116 v deskách 600 × 1350 mm vloţená do 

   kazet.   
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-Izolace Knauf Insulation Classic 040 v rolích šíře 1200 mm jako 

přídavná vrstva. 

-Pásy z Izolace Knauf Insulation Nobasil jako přerušení tepelného 

mostu a jako distanční a kotevní prvek. 

Stěna v tomto systému dosahuje při tloušťce izolace 120 + 50 mm součinitele prostupu 

tepla U = 0,20 W/(m
2
.K). V této skladbě je tedy splněna doporučená hodnota podle           

ČSN 73 0540-2 a tím je zajištěna vysoká energetická úspornost realizované stavby.[2] 

Spádování ploché střechy je tvořeno tepelně izolačními deskami systému 

ROCKFALL. Vodorovná konstrukce střechy je opatřenou parozábranou. Vytvoření tepelné 

izolace střechy dosáhneme pouţitím střešních desek Monrock MAX E. Na tento podklad 

klademe spádové desky ROCKFALL. S výškou spádových desek je nutné počítat, aby součet 

spádových vrstev a základní izolace nepřevýšil atiky a jiné svislé konstrukce.[4] 

Omítky 

Na všech zděných stěnách bude pouţita omítka dvouvrstvá, štuková BAUMIT. 

Všechny omítky budou provedeny v odstínech bílé barvy. Ochrana vnějšího dřevěného 

obkladu bude provedena impregnačním nátěrem. 

Obklady 

Obklady jsou navrţeny v místnostech sociálního zařízení ve výdejně jídla a šatnách 

zaměstnanců do výšky 1800 mm. Barevné řešení a typ obkladů bude upřesněno po domluvě 

s investorem objektu. 

Truhlářské, zámečnické a ostatní doplňkové výrobky 

Okna a vstupní dveře jsou tvořena celistvým hliníkovým rámem se skelnou výplní 

v odstínu zelené barvy s vakuovým dvojsklem. Okna pevně zasklená s ventilačními otvory. 

Vnitřní dveřní křídla budou dřevěná, bez prosklení, v ocelových zárubních. Přesný popis a typ 

bude uveden v příslušných výpisech. 
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Klempířské výrobky 

Na klempířské výrobky bude pouţit titanzinek. Bude provedeno oplechování atiky, 

výlezu na střechu a plechové parapety oken. Bliţší informace viz. výpis klempířských 

výrobků.  

Větrání místnosti 

Objekt bude větrán přirozeně ve výrobních prostorech. V místnostech jsou pevně 

zasklená okna s ventilačním otvorem. WC pro zaměstnance a zákazníky bude větráno pomocí 

ventilace. 

Venkovní úpravy 

U objektu bude proveden chodník z betonové dlaţby. Okolo objektu bude vybudovaná 

cesta pro zásobování a parkoviště s celkovým počtem 20 parkovacích míst včetně 4 

bezbariérových míst.  

 

d)e) Napojení staveb na dopravní a technickou infrastrukturu 

Parcela pozemku bude zpřístupněna vybudováním nové komunikace, která bude 

napojena na ulici zemědělskou. Také inţenýrské sítě budou napojeny přípojkami na nové 

rozvody vody, energie a plyn. Nové inţenýrské sítě vedou rovnoběţně s komunikací. Přípojka 

kanalizace pro provozní budovu bude napojena do nově realizované stoky jednotné 

kanalizace. 

 

f) Vliv stavby na životní prostředí 

Stavba sama, ani svým provozem nebude mít negativní vliv na ţivotní prostředí. 

Pouţité technologie nebudou ohroţovat ţivotní prostředí a okolí stavby.  Likvidace odpadu 

bude probíhat v souladu se zákonem 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších 

předpisů.[4]  

Ochranná pásma 

Do zástavby pozemku nezasahuje ţádné ochranné pásmo. 
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g) Průzkumy 

Na pozemku nebyl proveden geologický ani inţenýrský průzkum. Měření objemové 

aktivity radonu a hydrogeologický průzkum nutno dodatečně provést. Na základě průzkumu 

pozemku bude provedena ochrana stavby proti případným účinkům radonu. 

 

h) Údaje o podkladech 

Vytyčení stavby bude provedeno oprávněným geodetem. Polohově je stavba zaměřena 

od hranic pozemku.  

 

i) Členění stavby 

Stavba je brána jako celek. Provoz stavby je rozdělen do výrobní části, skladovací a 

administrativní.  

 

j) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby 

Stavba a provoz nezasahují do okolních pozemků, ale sousední objekty sdílí 

s navrţenou stavbou nově realizované inţenýrské sítě.  

 

k) Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků 

Na stavbě a při uţívání stavby je třeba dodrţovat veškeré bezpečnostní předpisy, 

zejména: 

- zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění 

zákona č. 575/1990 Sb., zákona č. 159/1992 Sb., (úplné znění zákona č. 396/1992Sb.), 

ve znění zákona č. 47/1994 Sb.[7] 

- zákon č. 22/1997 Sb. o technických poţadavcích na výrobky a o změně a doplnění 

některých zákonů a na něj navazující nařízení vlády.[8] 
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- vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní poţadavky k zajištění 

bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích ve znění vyhlášky 

č.601/2006 Sb., vyhlášky č. 207/1991 Sb. a 352/2000 Sb.[9] 

- vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 20/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení 

a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky 

č.553/1990 Sb. a č. 352/2000 Sb. a 159/2002 Sb.[10] 

Bezpečnost bude splněna při stavbě oplocením pozemku a všichni účastníci stavby 

budou poučeni. 

  

2.2.2. Mechanická odolnost a stabilita 

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

nemělo za následek zřícení stavby nebo její části. Všechny konstrukce jsou navrţeny 

v souladu s normovými předpisy a poţadavky. 

 

2.2.3. Požární bezpečnost 

Projektová dokumentace v bakalářské práci neřeší poţární bezpečnost. 

 

2.2.4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

Stavba je navrţena tak, aby neohroţovala ţivot, zdraví a ţivotní podmínky jejich 

uţivatelů ani uţivatelů okolních staveb a aby neohroţovala ţivotní prostředí. Stavba nebude 

uvolňovat ţádné látky nebezpečné pro zdraví a ţivoty osob a zvířat. Bude splňovat nařízení 

vlády č. 163/2002 Sb. 

 

2.2.5. Bezpečnost při užívání 

Prováděné práce na stavbě budou podle pokynů stavbyvedoucího. Budou dodrţeny 

správné postupy při realizaci příslušných prací. Zajištění revizí technologických 

zařízení průběhu uţívání stavby. 
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2.2.6. Ochrana proti hluku 

V průmyslové zástavbě pozemků, nejsou nutná opatření pro šíření nadměrného hluku. 

 

2.2.7. Úspora energie a tepla 

Navrţený objekt splňuje poţadavky na úsporu energie a ochranu tepla podle platných 

norem. Bliţší posouzení není součástí bakalářské práce. 

 

2.2.8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a 

orientace 

Objekt má snadný přístup pro osoby s omezenou schopností. Parkoviště má vyhrazeno 

4 parkovací místa pro invalidy. Veškeré místnosti jsou řešeny bez prahů. 

 

2.2.9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 

Není zapotřebí speciální ochrany před škodlivými vlivy. 

 

2.2.10. ochrana obyvatelstva 

Parcela pozemku bude oplocena. Objekt nevyţaduje jiné speciální úpravy. 

 

2.2.11. Inženýrské stavby 

Napojení na vodovod: Přípojka vody pro provozní budovu bude napojena na 

vodovodní řád, který povede podél projektované stavby. 

 Napojení na elektrickou energii: Energie bude přivedena ze stávajícího rozvaděče 

podzemním vedením do objektu na západní straně budovy. Rozvody elektrické energie včetně 

přípojky řeší samostatný projekt. Po dobu realizace stavby, bude elektrická energie odebírána 

z dočasného, staveništního rozvaděče. 
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Vytápění objektu bude řešeno plynovým kotlem a to jen administrativní část a zázemí 

zaměstnanců. Výrobu není potřeba vytápět. 

Napojení na jednotnou kanalizaci: Přípojka jednotné kanalizace pro provozní budovu 

bude napojena do nově realizované stoky jednotné kanalizace, do revizní šachtice, umístěné 

na pozemku firmy. 

 

2.2.12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení 

a) účel, funkce, kapacita a hlavní technické parametry technologického zařízení 

Objekt se specializuje na výrobu granulátu pro zemědělský dobytek. Výrobní zařízení 

jsou umístěna uvnitř výrobní haly. Tyto zařízení jsou pevně umístěné přístroje, které jsou 

vyuţívány k výrobě. 

b) popis technologické výroby 

Dovezený materiál se skladuje v silech. Dále prochází postupným zpracováním 

(drcení, míchaní, atd.). Na konec se produkty pytlují a chystají k exportu. 

c) údaje o počtu pracovníků 

Celkový provoz firmy si vystačí s 15 aţ 20 pracovníky. 

d) údaje o spotřebě energie 

 - není znám 

e) bilance surovin, materiálu a odpadu 

 - hlavní surovinou je premix k tvorbě granulátu. Dále obiloviny a jiné přírodní 

materiály. 

 - vzniká zanedbatelné mnoţství odpadu 

f) vodní hospodářství 

 - není známo 

g) řešení technologické dopravy 

 - dovezené suroviny se skladuje v silech, dále prochází výrobou. 

 - hotové výrobky se skladují v 1. NP, kde jsou připraveny k odvozu.  

h) ochrana ţivotního a pracovního prostředí 

 - výroba neohroţuje ţivotní prostředí a zdraví pracovníků 
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2.3.  D – Dokladová část 

 

2.3.1. Informace z KN, informace o parcele 

Podklady z katastru nemovitostí není moţné poskytnout, protoţe daná oblast nebyla 

dosud rozparcelována. Majetkoprávní vztahy jsou popsány v kapitole 2.1.3. V předmětu 

Ateliérová tvorba III. byla navrţena urbanistická studie pozemku. Pro vypracování bakalářské 

práce, byla zvolena jedna z moţných parcel. 
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2.4.  E – Zásady organizace výstavby 

Tato část není náplní mé bakalářské práce. 
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3. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE 

3.1.  C – Situace stavby 

C – 01 Koordinační situace M 1:500 

C – 02 Zastavovací situace M 1:500 

C – 03 Vytyčovací plán M 1:500 

3.2.  F – Dokumentace stavby 

F – 1 Technická zpráva 

F – 01 Základy M 1:50 

F – 02 1. Nadzemní podlaţí M 1:50 

F – 03 2. Nadzemní podlaţí M 1:50 

F – 04 Řez A – A´ M 1:50 

F – 05 Výkres konstrukce stropu M 1:50 

F – 06 Výkres konstrukce střechy M 1:50 

F – 07 Pohledy severní a jiţní M 1:100 

F – 08 Pohledy východní a západní M 1:100 

F – 09 Specifikace technického a uţivatelského standardu objektu: 

Truhlářské konstrukce 

Výplně otvorů  

Obvodový fasádní plášť 

Klempířské konstrukce 

Zámečnické konstrukce 

Skladby podlah 

   F – 10 Specializace – Architektonický detail 
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F – 1 Technická zpráva 

a) účel a popis objektu 

Stavba bude slouţit k výrobě granulátu pro zemědělský dobytek. Objekt se skládá ze 

tří částí uţívání. Výrobní část, administrativní část a skladovací část. Výrobní část stavby má 

tři podlaţí, kde probíhá počáteční výroba, skladování a konečný export produktu. 

Administrativní část je v 1. NP, odkud bude řízen provoz firmy. 1. NP zastavěné plochy je 

vstup a prostor pro zaměstnance a také vstup pro zákazníky do uvítací místnosti firmy. Ve 2. 

NP a 3. NP probíhá technologický postup výroby. 

b) architektonické, funkční, dispoziční a urbanistické řešení 

Parcela projektované stavby je situována na jiţním konci pozemku. V současné době 

je na území rekonstruovaný kravín, vyuţívaný v podobě sportovní prodejny, ale v budoucnu 

se plánuje vyuţít pozemek, jako průmyslovou zónu. Pozemek prošel úvodním urbanistickým 

návrhem rozdělení na parcely, s respektováním stávajícího objektu, které by slouţily 

k individuální výrobě příslušné firmy. Návrh urbanistické zástavby průmyslové zóny 

zohlednil především, propojení s příjezdem do Vítkova a propojení se samostatným městem. 

A dopravní infrastrukturu, která musí splňovat potřebné provozní poţadavky. Pozemek byl 

z větší části funkčně rozdělen na parcely budoucích firem. A severozápadní cíp průmyslové 

zóny bude slouţit jako nové centrum Vítkova. 

Při tvorbě hmoty objektu jsem vycházel ze základního tvaru obdélníka o rozměrech 

55m na délku a 21m na šířku. A výřezem části hmoty v prostoru vstupu zaměstnanců a 

zákazníku jsem dospěl konečného tvaru objektu. Objekt se skládá ze tří částí uţívání. Výrobní 

část, administrativní část a skladovací část. Výrobní část má tři podlaţí a dosahuje výšky 

12,4m po okraj atiky a skladovací část dosahuje výšky 16,4 m. Objekt je zastřešený plochou 

střechou odvodněný uvnitř dispozice.  

Objekt má dva hlavní vstupy, které jsou umístěny na jiţní straně stavby. Jeden pro 

zaměstnance firmy a druhý pro zákazníky a hosty. A dva vedlejší vstupy z východní a severní 

strany pro zaměstnance. Před hlavními vstupy na jiţní straně objektu, je rovněţ parkoviště pro 

20 parkovacích stání, které je rovnoběţně s nově zřízenou příjezdovou komunikaci. Stavba 

má hlavní funkci výrobní. 
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1. NP objektu zahrnuje tyto části provozu, výrobní, administrativní a také zázemí 

zaměstnanců. Prostor vymezený pro zaměstnance obsahuje šatny spojené se sprchami. 

Naproti přes chodbu je umístěné WC jen pro zaměstnance a také výdejna jídel. Další část 1. 

NP obsahuje výrobní provoz, který zahrnuje prostor pro manipulaci s výrobky a jejich 

přípravu na export. Je zde ještě umístěna technická místnost, kotelna, a výtah pro přepravu 

osob a materiálu. Na východní straně budovy je vrátnice, která kontroluje dovoz materiálu na 

výrobu a odvoz výrobků. Prosklená část přízemí je vymezena hlavně pro administrativní a 

uvítací prostory. Obsahuje uvítací prostor a čekárnu a WC pro zákazníky, kancelář, denní 

místnost pro zaměstnance, laboratoř. Vše je orientováno na jiţní stranu.  

2. NP a 3. NP je dispozičně řešeno stejně. Většina plochy je vyhrazena pro výrobu a 

manipulaci s materiálem. Přístup je zajištěn dvěma způsoby, schodištěm a výtahem. Nachází 

se zde dále technická a řídící místnost pro provoz strojů, umývárna a WC. 

c) orientační a statistické údaje o stavbě 

Výměra pozemku:   7920,0 m
2
     

 

Zastavěná plocha objektu:  875,0 m
2
 

Uţitná plocha 1. NP:   495,0 m
2
 

Uţitná plocha 2. NP:   331,0 m
2
    

Obestavěný prostor:   10500 m
3 

Zpevněná plocha pro automobily: 2500 m
2 

Zatravněné plocha:   2950 m
2 

d) technické a konstrukční řešení 

Objekt je tvořen z části ţelezobetonovým skeletem a z části je navrţen jako zděná 

stavba z POROTHERMU s monolitickými stropy. Stavba je zaloţena na ţelezobetonových 

patkách a základových pásech z prostého betonu. Vnější povrch je ze sendvičového 

obvodového pláště z trapézového plechu a skleněné fasády. Byla zohledněná orientace na 

světové strany. Prosklená část je orientovaná na jiţní stranu. 
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d.1) příprava území a zemní práce 

Parcela je mírně svaţitého charakteru. Po vytyčení obrysu objektu bude provedeno 

sejmutí ornice z povrchu terénu v místě stavby ornice do hloubky 30 cm. Ornice bude 

ponechána na staveništi a pouţita k zásypům. Před zahájením výkopových prací nutno 

zaznačit polohu inţenýrských sítí. Výkopy budou vyhloubeny na úroveň základové spáry. 

Základové pásy zaloţeny v hloubce 1 100 mm, dle výkresu základů, hloubka zaloţení patek 

v hloubce 1 100 mm dle výkresu základů pod úrovní terénu. Na pozemku nebyl proveden 

geologický ani inţenýrský průzkum. Pro návrh projektu předpokládám základové podmínky I. 

geotechnice kategorie. 

d.2) základové konstrukce 

Základy objektu budou tvořeny dvěma způsoby. Základové pasy provedeny z prostého 

betonu C 25/30 a ţelezobetonové patky z betonu C 25/30. U základových patek bude 

provedeno bednění. Základová spára bude v hloubce 1100 mm pod úrovní terénu. Podlaha na 

terénu bude zateplena vrstvou polystyrenu v tloušťce 10 cm. Podkladní hydroizolační vrstva 

bude tvořena asfaltovými modifikovanými pásy, ţelezobetonová mazanina tloušťky 25 cm. 

Hladina spodní vody nebyla zjištěna, neovlivní základy. Po obvodu základů je do základové 

spáry zabetonován zemnící pásek FeZn. V základech jsou vynechány prostupy dle poţadavků. 

d.3) svislé nosné konstrukce 

Nosný systém objektu je tvořen rastrem vnitřních ţelezobetonových sloupů o 

rozměrech 400x400 mm a vnější řadou ţelezobetonových sloupů o rozměrech 300x300 mm. 

Sloupy jsou vetknuté do základových patek i do průběţných průvlaků ve stropních deskách. 

Ţelezobetonové sloupy jsou provedeny z betonu C 25/30. Část objektu je vyzděna z nosného 

zdiva tloušťky 400 mm z tvárnic POROTHERM 40 P+D. Veškeré zdivo je vyzděno na MVC 

o max. tloušťce loţných spár 1,5 mm.  

d.4) vodorovné nosné konstrukce 

Nosná stropní konstrukce je tvořena ţelezobetonovou deskou o tloušťce 150 mm, 

která je uloţena na sloupech o rozměrech 400x400 mm a 300x300 mm a na průvlacích o 

průřezu 200x400 mm. Byla pouţita pevnostní třída betonu C 25/30. Stropní desku tvoří 

monolitická obousměrně vyztuţená deska. Kubatura a rozměry monolitických desek je 

zaznamenána ve výkrese stropů. Ţelezobetonová deska je pouţita na rozsah celého 
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půdorysného rozměru. Bude potřeba provést návrh a posudek výztuţe, který bude doloţen při 

předání staveniště. Ve vyznačených místech budou zhotoveny otvory pro rozvody a 

odvodnění střechy. Ţelezobetonová deska bude po okraji slouţit, jako nosný prvek pro 

uchycení obvodového pláště. Provedena tepelná izolace podle potřeby zabránění tepelných 

mostů. 

d.5) schodiště 

Schodiště je dvouramenné s mezipodestou. Šířka schodišťového ramene je 1200 mm. 

Schodišťový stupeň je monolitický s povrchovou úpravou. Rozměry stupně jsou 296mm na 

šířku a 167mm na výšku. Schodiště je podepřeny z jedné strany na ţelezobetonové sloupky a 

na druhé straně vetknuty do zdi. Nástupní stupeň schodiště je kotven k ţelezobetonové desce, 

která je vyztuţena kari sítí KD 05 150x150 /5x5 mm. Zábradlí je hliníkové vysoké 950 mm. 

d.6) střecha 

Střecha objektu je navrţena jako plochá jednoplášťová. Nosná konstrukce střechy je 

zajištěna monolitickou, ţelezobetonovou deskou o celkové tloušťce 200 mm. Odvodnění 

střech je vedeno uvnitř dispozice objektu. Střecha má tři vodorovné vtoky o průměru 150 mm, 

na které jsou osazeny ochranné koše. Střešní roviny mají předepsaný sklon k vpustem. Rovina 

střechy je olemována atikou, tvořenou z obvodového pláště. Podél atiky je proveden spádový 

klín o 45
o
. Podrobná skladba střešního pláště a detailů napojení na vpust a atiku je zobrazeno 

na výkresech detailů. 

d.7) podkroví 

 Podkroví není řešeno v bakalářské práci. 

 d.8) komín 

 Komín se v objektu nenachází. 

  d.9) příčky 

U stavby byly pouţity příčky systému POROTHERM a YTONG.  Keramické cihelné 

příčkovky POROTHERM 19 AKU na MVC 2,5 tloušťky zdi 200 mm a příčkovky YTONG 

P2-500 tloušťky zdi 100 mm na tenkovrstvou zdící maltu. 
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d.10) překlady 

Ve vyzděné části objektu jsou pouţity překlady 4x Porotherm překlad 23,8 + tepelná 

izolace z polystyrenu tl. 80 mm. Ve zbytku objektu jsou provedeny monolitické průvlaky. 

d.11) podhledy a opláštění 

Opláštění objektu je tvořeno z kovového obvodového pláště budov - systém KI-KP. 

Kazety jsou v horizontálním pouţití samonosné aţ do vzdálenosti sloupů 8m. Jde o 

bezpaţdíkový systém, kdy i výztuhy u oken a dveří jsou integrovány do kazet, čímţ je docílen 

čistý interiér haly, nerušený paţdíky a výztuhami. Kazetová stěna umoţňuje variabilní vnější 

opláštění vlnitými nebo trapézovými profily. Kazetová stěna umoţňuje rychlé uzavření 

velkých objektů namontováním jen stěnových kazet v prvním kroku, coţ umoţní instalaci 

vnitřních technologií jiţ v průběhu stavby. Spojovací a doplňkový materiál pouţitý u systému 

KI-KP. Spojení kazet a upevnění pásu Nobasil je provedeno samovrtnými, pozinkovanými 

šrouby 4,8 × 19. K upevnění trapézového plechu do nosů kazet je pouţito nerezových 

samovrtných šroubů o průměru 6,5 mm a svěrné délce min. 60 mm (procházejí přes pásy 

Nobasil i přes zavěšenou druhou vrstvu izolace). Podhledy nejsou u objektu realizovány.[2] 

d.12) podlahy 

Podlahy budou provedeny podle výpisu skladby podlah. V administrativní části 

objektu, ve sprchách zaměstnanců a na WC jsou podlahy s keramickou dlaţbou a musí 

splňovat hygienické poţadavky. Ve výrobních prostorech bude podlaha provedena na nosnou 

konstrukci stropu v 2. NP nebo na podkladní beton v 1. NP z betonové mazaniny o tloušťce 

100 mm. Po řádném zavadnutí mazaniny budou odstraněny všechny nečistoty a nanese se 

vyrovnávací vrstva podlahy. Ve výrobě není potřeba speciálních úprav podlahy. Při realizaci 

podlahy je třeba zohlednit instalaci rozvodu a prostupy konstrukcí.  

d.14) hydroizolace, parozábrana 

Izolace proti zemní vlhkosti je navrţena z asfaltových SBS modifikovaný pásů o 

tloušťce 4 mm s nosnou vloţkou ze skleněné tkaniny typu BITU-FLEX GG. Izolace bude 

vyvedena nad upravený terén v minimální délce 300 mm. Povrch podkladky musí být 

penetrován asfaltovým lakem. V podlahách s mokrým provozem, jako jsou sprchy, WC a 

umývárny se pouţije elastická, hydroizolační stěrka, kterou je třeba vytáhnout 150 mm na 

stěny.  
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Střešní izolace objektu byla pouţita hydroizolační fólie FATRAFOL 810. V ploše a v místech 

přechodů musí být fólie vhodným způsobem upevněna ke stabilní části střešního pláště 

pomocí speciálních kotvících prvků. Způsob kotvení musí být navrţen tak, aby byla fólie 

zajištěna proti rozměrovým změnám a sání větru. Fólii lze vzájemně spojovat svařováním 

horkým vzduchem nebo topným klínem (jednostopý svar). Pokládání a spojování lze provádět 

za teplot nad -5 °C. Vrchní vrstva fólie slouţí k ochraně tepelné izolace vůči promokání. 

Druhá vrstva slouţí jako parozábrana vůči navlhnutí tepelné izolace z interiéru. Pokládání 

FATRAFOLU 810 na stavbách mohou provádět pouze specializované a k tomu účelu 

vyškolené firmy.[7] 

d.15) tepelné, zvukové a kročejové izolace 

Tepelná izolace pouţitá, jako výplň obvodového pláště je od firmy Knauf Insulation.  

Typy pouţité izolace:- Izolace Knauf Insulation TP 116 v deskách 600 × 1350 mm vloţená do 

   kazet.   

-Izolace Knauf Insulation Classic 040 v rolích šíře 1200 mm jako 

přídavná vrstva. 

-Pásy z Izolace Knauf Insulation Nobasil jako přerušení tepelného 

mostu a jako distanční a kotevní prvek. 

Stěna v tomto systému dosahuje při tloušťce izolace 120 + 50 mm součinitele prostupu 

tepla U = 0,20 W/(m
2
.K). V této skladbě je tedy splněna doporučená hodnota podle           

ČSN 73 0540-2 a tím je zajištěna vysoká energetická úspornost realizované stavby.[2] 

Spádování ploché střechy je tvořeno tepelně izolačními deskami systému 

ROCKFALL. Vodorovná konstrukce střechy je opatřenou parozábranou. Vytvoření tepelné 

izolace střechy dosáhneme pouţitím střešních desek Monrock MAX E. Na tento podklad 

klademe spádové desky ROCKFALL. S výškou spádových desek je nutné počítat, aby součet 

spádových vrstev a základní izolace nepřevýšil atiky a jiné svislé konstrukce.[4] 

d.16) omítky 

Na všech zděných stěnách bude pouţita omítka dvouvrstvá, štuková BAUMIT. 

Všechny omítky budou provedeny v odstínech bílé barvy. Ochrana vnějšího dřevěného 

obkladu bude provedena impregnačním nátěrem. 
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d.17) obklady a dlažby 

Obklady jsou navrţeny v místnostech sociálního zařízení ve výdejně jídla a šatnách 

zaměstnanců do výšky 1800 mm. Barevné řešení a typ obkladů bude upřesněno po domluvě 

s investorem objektu. 

d.18) truhlářské a zámečnické výrobky 

Okna a vstupní dveře jsou tvořena celistvým hliníkovým rámem se skelnou výplní 

v odstínu zelené barvy s vakuovým dvojsklem. Okna pevně zasklená s ventilačními otvory. 

Vnitřní dveřní křídla budou dřevěná, bez prosklení, v ocelových zárubních. Přesný popis a typ 

bude uveden v příslušných výpisech. 

d.19) klempířské výrobky 

Na klempířské výrobky bude pouţit titanzinek. Bude provedeno oplechování atiky, 

výlezu na střechu a plechové parapety oken. Bliţší informace viz. výpis klempířských 

výrobků. 

d.20) malby a nátěry  

Malby jsou ve všech místnostech nanášeny na štukovou omítku. Počet nátěrů dle 

zvoleného typu barvy. 

d.21) větrání místnosti 

Objekt bude větrán přirozeně ve výrobních prostorech. V místnostech jsou pevně 

zasklená okna s ventilačním otvorem. WC pro zaměstnance a zákazníky bude větráno pomocí 

ventilace. 

d.22) venkovní úpravy 

U objektu bude proveden chodník z betonové dlaţby. Okolo objektu bude vybudovaná 

cesta pro zásobování a parkoviště s celkovým počtem 20 parkovacích míst včetně                   

4 bezbariérových míst. 

e) způsob založení objektu 

Objekt bude zaloţen na základové pásy z prostého betonu a ţelezobetonové patky. 

Základy budou provedeny do nezamrzné hloubky. 
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f) vliv stavby na životní prostředí 

Stavba sama, ani svým provozem nebude mít negativní vliv na ţivotní prostředí. 

Pouţité technologie nebudou ohroţovat ţivotní prostředí a okolí stavby.  Likvidace odpadu 

bude probíhat v souladu se zákonem 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších 

předpisů.[4]  

g) dopravní řešení 

Parcela pozemku bude zpřístupněna vybudováním nové komunikace, která bude 

napojena na ulici zemědělskou. 

h) ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 

Není zapotřebí speciální ochrany před škodlivými vlivy. 

i) obecné požadavky na výstavbu 

Výrobní hala je navrţena tak, aby splňovala obecné poţadavky na výstavbu, vyhláška 

č.137/1998 Sb. O obecných technických poţadavcích na výstavbu.[5] 
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5. ZÁVĚR 

Předmětem mé bakalářské práce je vypracování dokumentace pro provedení 

výrobního objektu. K realizaci návrhu mně pomohla návštěva firmy na výrobu granulátu. 

K vypracování bakalářské práce byla pouţita studie objektu. Studie zahrnuje architektonické a 

stavebně-technické řešení navrţené stavby. Práce byla vypracována v souladu se všemi 

uvedenými normami.    
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7. PŘÍLOHY 

 7.1. Studie objektu pouţité z předmětu Ateliérová tvorba IV. 
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