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Předmětem bakalářské práce je řešení průmyslového objektu – výrobní hala biopotravin. 

Tento objekt je v okrajové části města Vítkov. Stavba se nachází v plánované průmyslové 

zóně. Pokusil jsem se vytvořit architektonickou formu, která má jasně určovat objekt 

jednadvacátého století a zároveň musí splňovat nároky na funkci, bezpečnost a uţívání celého 

díla. 

Práce obsahuje teoretický úvod, stavebně technický projekt pro realizaci stavby, 

architektonickou část zaměřenou na detail uchycení fasádních prvků k nosné konstrukci, 

jejich konstrukční řešení a přílohy. 

 

Anotation 

Tomas Linhart, organic food production hall Vitkov, thesis, supervisor: Ing. Architect Jan 

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

Architecture, 2011 

Subject of this thesis is the solution of an industrial building - organic food production 

facility. This object is in the outskirts of the city Vitkov. The building is located in a planned 

industrial zone. I tried to create an architectural form, which is clearly the object, while the 

twenty-first century must meet the requirements for the performance, safety and use of the 

whole work. 

The work includes a theoretical introduction, a technical project for building construction, 

architectural attention to detail of the facade elements to fit the structure, their design and 

notes. 
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1. ÚVOD 

Cílem mojí bakalářské práce bylo navrhnout výrobní objekt do průmyslové zóny ve Vítkově. 

V Ateliérové tvorbě VI. jsem provedl návrh stavby a vytvořil jsem studii tohoto objektu, který 

byl semestrální prací. V Ateliérové tvorbě Va jsem pro tento navrţený objekt vytvořil část 

dokumentace pro stavební povolení, ten byl rovněţ semestrální prací.  

Práci jsem rozdělil do několika částí. První je Úvod, po té Textová část. V ní je obsaţena 

průvodní a souhrnná technická zpráva je členěná podle vyhlášky Ministerstva pro vnitřní 

rozvoj 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. [1] Tyto zprávy objasňují architektonické a 

stavebně-technické řešení. 

V další části práce je Výkresová dokumentace. Rozsahem je částečná dokumentace pro 

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

Poslední částí práce je závěr, vizualizace objektu, seznam pouţitých zdrojů a přílohy. 
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2. TEXTOVÁ ČÁST 

2.1. A – Průvodní zpráva 

 

2.1.1. Identifikační údaje stavby 

Název stavby:    Výrobní hala biopotravin 

Místo stavby:    Vítkov, ulice Zemědělská 

Okres:     Opava 

Kraj:     Moravskoslezský 

Číslo pozemku:   3124/2 

Stupeň PD:    Projektová dokumentace pro provedení stavby 

Investor:    VŠB – TU OSTRAVA, FAKULTA STAVEBNÍ 

     Ludvíka Podéště 1875 

     708 33 Ostrava – Poruba 

Projektant:    Tomáš Linhart 

Základní charakteristika stavby a její účel: 

Jedná se o podlouhlou stavbu o rozměrech 117,3 x 18,6 m, která slouţí k výrobě biopotravin a 

z části k administrativním účelům. Z východní strany v první třetině zastavěné plochy je 

stavba dvoupodlaţní, kde je soustředěna administrativa a vstup pro zaměstnance nebo 

zákazníky. Ve zbylých dvou třetinách se nachází jednopodlaţní výrobní prostory a prostory 

pro skladování. Forma má jasně určovat objekt jednadvacátého století a zároveň musí 

splňovat nároky na funkci, bezpečnost a uţívání celého díla. 

Způsob provedení: 

Dodavatel bude vybrán na základě výběrového řízení. 
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2.1.2. Vymezení rozsahu podklady 

Město Vítkov poskytlo regulační plán územního rozvoje, kde se má nacházet řešený objekt. 

Dále poskytlo stávající územně plánovací dokumentaci, která má být během následujících 

dvou let změněna na podnikatelskou a průmyslovou zástavbu. Dle regulativů funkčního a 

prostorového uspořádání v této zóně vymezených k vyhláškám o závazných částech územního 

plánu obce Vítkov vyplývá, ţe navrhovaná stavba patří mezi funkční vyuţití vhodné k výrobě, 

prodeji, servisu atd. V navrţeném průmyslovém objektu se řeší architektonická, stavebně-

technická a konstrukční problematika stavby. Pořídila se fotodokumentace stávajícího stavu 

ve vztahu k širšímu okolí. 

 

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

majetkoprávních vztazích   

Celá nově navrţená podnikatelská a průmyslová zóna má rozlohu 250 000m² a nachází se na 

okraji severovýchodní části obce Vítkov. Ze západní části je lemována ulicí Dělnická a ze 

severní ulicí Zemědělská, která je silnicí 3. třídy. První třetina severní části zóny, kde se 

nachází řešený pozemek s objektem, je rovinná a rozlohu 18 782m². Zbývající jiţní část je ze 

dvou třetin mírně svaţitá. Záměrem města a součástí nového územního plánu je 

rozparcelování nezastavěné plochy města na jednotlivé stavební pozemky určení 

k průmyslové a podnikatelské zástavbě. Vlastníky pozemků této průmyslové zóny je město 

Vítkov, které bude tyto pozemky rozprodávat investorům. V současné době je budoucí nově 

navrţená zóna v katastru nemovitostí vedená jako orná půda. 

 

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

infrastrukturu 

Byla provedena prohlídka pozemku a dále pořízena fotodokumentace. Je nutné dodatečně 

provést měření objemové aktivity radonu a hydrogeologických průzkumů. Podle výsledků 

měření bude preventivně provedena ochrana proti pronikajícímu radonu. V mé bakalářské 

práci budu uvaţovat základové podmínky 1. geotechnice kategorie. 

Pozemek bude napojen na veřejnou komunikaci, napojení vyhovuje bezpečnostním 

opatřením. Celá průmyslová zóna je ohraničená ze západní strany ulicí Dělnická a ze severní 
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strany ulicí Zemědělská. Zbývající část průmyslové zóny bude doplněna novou technickou a 

dopravní infrastrukturou. Řešený pozemek s objektem je ze severní části ohraničen ulicí 

Zemědělská, která je silnicí 3. třídy. Z jiţní části pozemku bude vybudována nová dopravní a 

technická infrastruktura, odtud bude provedeno napojení pozemku k objektu. Příjezdové cesty 

na pozemek budou dvě, obě z jiţní strany. Příjezdová cesta k objektu včetně parkovacích míst 

bude z asfaltového betonu, ta bude ohraničena betonovými obrubníky s převýšením 5 cm. 

Cesta na pozemku je široká 6 m a rádius pro nákladní automobily je 5 m. Pozemek je oplocen 

ocelovým plotem do výšky 2 m. 

Sítě technické infrastruktury budou plyn, kanalizace, voda, telefon a jsou přivedeny do 

objektu do pomocí  přípojek. Splašková odpadní voda bude odvedena, přes revizní šachtu 

umístěnou na pozemku, do jednotné kanalizace. Dešťová voda bude odvedena vpustí ze 

střešní roviny na ploché střeše do jednotné kanalizace. Zásobování pitnou vodou bude 

připojeno v západní části pozemku na hlavní vodovodní řád, podle podmínek správců 

vodovodního řádu v místě. Vodovodní přípojka k objektu je řešena samostatnou dokumentací. 

Elektrická energie bude zajištěna z vedení nízkého napětí, které bude nově vybudované podél 

příjezdové cesty z jiţní strany pozemku. Z nejbliţšího sloupu bude připojena ze dvou míst 

podzemním vedením aţ do technické místnosti na západní a východní straně objektu. 

V oplocení bude vybudován elektro pilíř s rozvaděčem. V technické místnosti bude umístěna 

rozvodná skříň s podruţným měřením odběru a s vyhovujícím jističem. Veškeré rozvody 

elektrické energie i přípojky se řeší v samostatném projektu, který vyhotoví dodavatel 

kompletní zabezpečovací techniky. Po dobu provádění stavby bude odběr elektrické energie 

realizován z dočasného připojení prostřednictvím staveništního rozvaděče nebo stejně jako 

voda ze sousedního pozemku (č.p. 2693/1). Napojení bude probíhat dle podmínek správce 

vedení NN (skupina ČEZ a.s.) dle sazby pro danou lokalitu a tarif.  

  

2.1.5. Informace o splnění poţadavků dotčených orgánů 

Stavba bude provedena v souladu s poţadavky investora a orgánů státní správy. Veškeré 

poţadavky dotčených orgánů (vodovody, plynárny, elektrárny, kanalizace) byly splněny a 

jsou obsaţené v projektové dokumentaci pro provedení stavby a v dokumentaci pro stavební 

povolení. Dle regulativů funkčního a prostorového uspořádání v této zóně vymezených 

k vyhláškám o závazných částech územního plánu obce Vítkov vyplývá, ţe navrhovaná 

stavba patří mezi funkční vyuţití vhodné k výrobě, prodeji, servisu atd. 
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2.1.6. Informace o dodrţení obecných poţadavků na výstavbu 

Navrţený projekt vyhovuje všem poţadavkům, které uvádí zákon č. 183/2006 Sb. O územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon). [3] 

 

2.1.7. Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územní rozhodnutí, popřípadě územně 

plánovací informace u staveb dle § 104 odst. 1 stavebního zákona 

Navrţený objekt v průmyslové zóně splňuje regulativa územního rozvoje a vychází z územně 

plánovací dokumentace města Vítkov. 

 

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

v dotčeném území 

Výstavba mého řešeného objektu má časovou vazbu na dokončení dopravní a technické 

infrastruktury v celé průmyslové zóně, následně dojde ke zpřístupnění jednotlivých stavenišť. 

Výstavba mého řešeného objektu nebude nijak časově omezovat okolní provoz ani výstavbu 

v okolí. 

 

2.1.9. Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby 

Předpokládaná doba výstavby je 18 měsíců od data předání a převzetí staveniště. Udělá se 

výběrové řízení, kde se určí dodavatel, ten bude stavbu provádět. Stavba se bude provádět 

podle obecných zásad a postupů. Při větším počtu dodavatelů a subdodavatelů bude dohlíţet 

na výstavbu pověřený stavbyvedoucí, který zodpovídá za včasné dokončení stavby. Jednotlivé 

práce na sebe musí navazovat podle časového harmonogramu. 

 

2.1.10. Statistické údaje 

Plocha pozemku         18 782 m² 

Zastavěná plocha objektu           2 182 m² 
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Užitná plocha 1.NP            2 131 m² 

Užitná plocha              2 380 m² 

Obestavěný prostor          10 260 m³ 

Zpevněná plocha pro automobily         1 328 m² 

Zatravněná plocha          16 993 m² 

Chodníky                          286 m² 

Předběţná orientační cena            55 000 000,-Kč 
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2.2. B – Souhrnná technická zpráva 

 

2.2.1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 

Identifikační údaje: 

Název stavby:     Výrobní hala biopotravin 

Místo stavby:     Vítkov, ulice Zemědělská 

Okres:      Opava 

Kraj:      Moravskoslezský 

Číslo pozemku:    3124/2 

Stupeň PD:     Projektová dokumentace pro provedení stavby 

Investor:     VŠB – TU OSTRAVA, FAKULTA STAVEBNÍ 

      Ludvíka Podéště 1875 

      708 33 Ostrava – Poruba 

Projektant:     Tomáš Linhart 

Účel objektu: 

Jedná se o obdelníkovou stavbu o rozměrech 117,3 x 18,6 m, která slouţí k výrobě 

biopotravin a z části k administrativním účelům. Z východní strany v první třetině zastavěné 

plochy je stavba dvoupodlaţní, kde je soustředěna administrativa a vstup pro zaměstnance 

nebo zákazníky. Ve zbylých dvou třetinách se nachází jednopodlaţní výrobní prostory a 

prostory pro skladování. Forma má jasně určovat objekt jednadvacátého století a zároveň 

musí splňovat nároky na funkci, bezpečnost a uţívání celého díla. Účelem navrţeného objektu 

je slouţit po celou dobu ţivotního cyklu stavby. 

a) Zhodnocení staveniště, vyhodnocení současného stavu: 

V současné době je budoucí nově navrţená zóna v katastru nemovitostí vedená jako orná 

půda. Celá nově navrţená podnikatelská a průmyslová zóna má rozlohu 250 000m² a nachází 

se na okraji severovýchodní části obce Vítkov. Ze západní části je lemována ulicí Dělnická a 

ze severní strany ulicí Zemědělská, která je silnicí 3. třídy. V první třetině severní části zóny 
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se nachází rozparcelovaný pozemek s řešeným objektem. Tento pozemek má rozlohu 

18 782m² a je rovinný. Nenachází se zde ţádná zeleň. Po dokončení technické a dopravní 

infrastruktury v celé zóně bude příjezd k objektu z jiţní strany pozemku. Zbývající jiţní část 

zóny je ze dvou třetin mírně svaţitá. 

 

b) Urbanistické a architektonické řešení 

Při navrhování objektu jsem vycházel ze širších vztahů. Celá nově navrţená podnikatelská a 

průmyslová zóna se nachází na okraji severovýchodní části města Vítkov, kde se moje řešená 

parcela nachází. Protáhlý objekt je situován podél ulice Zemědělská. Při vjezdu do Vítkova 

má forma upozornit na novou vybudovanou lokalitu a oţivení města Vítkov.  Zároveň má 

protáhlá hmota ustupovat při výhledu na nově vybudované sousedící centrum. Stavba bude 

provedena v souladu s poţadavky investora a orgánů státní správy. 

Hmota domu má půdorysný tvar 117,3 x 18,6 m. Objekt je dvoupodlaţní a nepodsklepený. 

Konstrukční výška jednotlivých podlaţí je 4 metry a světlá výška je 3 metry. Druhé nadzemní 

podlaţí má uţitnou plochu jedné třetiny a hmota pozvolna přechází do niţší výškové úrovně. 

Forma má jasně určovat objekt jednadvacátého století. Návrh fasády se odráţí v postupu 

výroby jednotlivých bio produktů. Výška objektu je 8,6 m a respektuje místní regulativy. 

Vstup do objektu je z jiţní strany. Vstupní hala rozděluje dva hlavní pochůzí směry. Prvním 

směrem se dostaneme k točitému schodiště, které nás vtáhne do druhého nadzemného podlaţí. 

Tam se nachází administrativní budova se třemi kancelářemi, kuchyňkou pro zaměstnance, 

wc- muţi, wc- ţeny, konferenční místnost, technická místnost, ředitelna, wc-ředitele, 

kuchyňka ředitele. Druhým směrem procházíme za schodištěm do prostorů personálu výroby. 

Zde se nachází sklad výrobků, sklad manipulačních prostředků, toalety ţeny, toalety muţi, 

šatny  pro personál s hygienickou smyčkou, denní místnost, kancelář mistra, technická 

místnost. Dále následuje samostatný prostor - výroba, ta jiţ není předmětem řešení bakalářské 

práce. 

c) stavebně technické řešení 

Hlavní nosnou konstrukcí je ocelový skelet. Sloupy jsou tvořené ocelovými HEB profily a 

nosné průvlaky tvoří ocelové profily IPE. Strop je z ţelezobetonové desky oboustranně 

vyztuţené. Ta je tvořená samonosným trapézovým plechem a betonovou vrstvou vyztuţenou 

karisít. Opláštění konstrukce je tvořeno tepelně-izolačními panely s pur pěnou. Prosklená 
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fasáda z hliníkových profilů je uchycena na nosných ocelových sloupech. Vnitřní příčky jsou 

z tvárnic POROTHERM. 

Příprava území a zemní práce 

Neţ začnou výkopové práce, musí se sejmout ornice ve výšce 250mm. Rozloha této ornice 

bude cca 50% z celkové plochy pozemku. Sejmutá ornice bude umístěna na pozemku a 

později bude vyuţita k drobným terénním úpravám. Po dokončení stavby bude zbytek sejmuté 

ornice odvezen. Před zahájením výkopu je potřeba označit polohu stávajících inţenýrských 

sítí. Hlavní výkopová jáma pod patkami a základovými pásy má hloubku 1,35m. Nebyl 

proveden geologický průzkum, předpokládáme 1.geotechnickou kategorii tj. pro zakládání 

jednoduché a nenáročné. 

Základy a podkladní beton 

Ocelový skelet s HEB sloupy je uloţen na rastru ţelezobetonových patek z betonu třídy C 

25/30. Zbývající střední nosné zdivo je uloţeno na ţelezobetonových základových pásech ze 

stejného betonu. Ve vstupní hale pod točitým schodištěm bude proveden taktéţ 

ţelezobetonový základový pás. Vytyčení tohoto kruhového pásu bude provedeno geodeticky a 

bude řádně označeno. Hloubka patek i základových pásů je v hloubce 1,15m od úrovně 

upraveného terénu. Pro betonáţ vyuţít betonovou směs konzistence zavlhlé aţ měkké a směs 

při ukládání zhutnit ponornými vibrátory. Pod základy se provede cca 150mm zhutněný 

štěrkopískový podsyp tj. začištění základové spáry. Betonová mazanina základové desky je 

navrţena z betonu třídy C 25/30 tl. 150mm a je vyztuţená karisítí KY 50 150x150/8x8. Pod 

nenosnými příčkami bude provedeno v místě desky zesílení karysítí KY 50 150x150/8x8 na 

kaţdou stranu 500mm. Do výkopu základů se uloţí zemnící pásek FeZn. Před betonáţí 

základových konstrukcí provést prostupy pro průchody sítí technického vybavení domu 

(voda, plyn, kanalizace). Kanalizace vedená v zemi bude uloţena do pískového hutněného 

podsypu a bude obsypána pískem, který se bude ručně hutnit a následně dosypávat tříděným 

zásypovým materiálem. Kanalizace nesmí být v prostorách a dráţkách zabetonována. 

Kanalizace vedená volně v objektu bude ve spádu 3%. Kanalizační potrubí vně objektu bude 

uloţeno min 800mm pod terénem v nezamrzné hloubce. U základových patek bude 

provedeno bednění. Po odbednění základových patek se zasype a zhutní uvolněný prostor 

hlínou s příměsí štěrku. 
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Svislé nosné konstrukce  

Svislou nosnou konstrukci celého objektu tvoří ocelový skelet. Ten je tvořený průběţným 

ocelovými sloupy profilu HEB 400. Nosné sloupy jsou vetknuté do ţelezobetonové patky. 

Nosné průvlaky jsou k nim připojené svarem. Průvlaky jsou z ocelových profilů IPE 450. 

Tyto ocelové profily budou na stavbu dodávány jako prefabrikáty. Jejich výroba se řídí 

konkrétními výrobními výkresy dodavatele celého systému. Střední nosné zdi jsou ze zdiva tl. 

300mm z tvárnic POROTHERM 30 P+D na maltu vápenocemenotovu 2,5. Střední nosnou 

zeď v hlavní vstupní hale, která nese ocelové stupně schodiště je prostého betonu třídy C 

25/30. Střední nosné zdi jsou do výšky 3 900mm aţ do výšky podhledu ztraceného bednění 

ţelezobetonové desky. 

Stropní konstrukce 

Strop je tvořen samonosným trapézovým plechem TR 150/280 délky 6m, výšky 153mm a 

skladebné šířky 840mm. Trapézový plech je tenkostěnný plech tvarovaný za studena tl. 1,25 

mm. Nad trapézovým plechem bude karisíť KY 50 150x150/8x8. Vše bude zalito betonem C 

25/30 výšky 70mm nad úroveň horní roviny trapézového plechu. Vytvoří se tak kříţem 

vyztuţená ţelezobetonová deska, která bude tvořit ztracené bednění. Ta bude uloţena na 

průvlaku z ocelových válcovaných profilů IPE 450. Trapézový plech bude zpřaţen 

přivařenými ocelovými trny. Vyznačené otvory a prostupy budou opatřeny bedněním. Směr 

pokládání trapézového plechu je označeno na výkrese (F – 04 Výkres konstrukce stropu M 

1:50). 

Schodiště 

Hlavní zakřivené schodiště je umístěno ve vstupní hale. Je tvořeno ze subtilní konstrukce. 

Toto zakřivené schodiště podle kruţnice má poloměr 2 800mm. Její ocelové stupně jsou 

vetknuté do zakřivené stěny. Poloměr zakřivené stěny je 4 050 mm. Délka vyčnívajícího 

stupně je 1 250mmm uloţení stupně do stěny je 300mm. Vetknuté stupně působí jako 

konzoly. Stupně i zábradlí budou dodávány na stavbu jako prefabrikáty. Jejich výroba se řídí 

konkrétními výrobními výkresy dodavatele. 

Vedlejší schodiště slouţí jako únikové. Jedná se o ocelovou konstrukci. Nosnou konstrukcí 

nástupního a výstupního ramene je ocelový profil I 130. I profil v nástupním rameni je v dolní 

části přivařen k profilu I 300, který je zabetonovaný v základovém pásu pro nástupní rameno. 

V horní části nástupního ramene je I 130 přivařen k profilu I 300. Tento profil I 300 nese 
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podestu a oba nosné prvky nástupního a výstupního ramene. Nosný profil výstupního ramene 

je přivařen k podestovému nosníku I 300 a v horní části k nosnému průvlaku IPE 450. Na 

podestovém nosníku I 300 je poloţen trapézový plech, který je uloţen do vysekaných nik ve 

zdivu okolo schodišťového prostoru. Nášlapná vrstva na podestě je z ocelových desek tl. 20 

mm, které jsou navařené na podestu. Stupně jsou také z ocelových desek tl. 20 mm a jsou 

navařené na nosné I profily nástupního a výstupního ramene. Vetknuté stupně působí jako 

konzoly. Stupně i zábradlí budou dodávány na stavbu jako prefabrikáty. Jejich výroba se řídí 

konkrétními výrobními výkresy dodavatele. 

Střecha 

Skladba jednoplášťové střechy je navrţena takto: 

Hydroizolační fólie FATRAFOL 810, [a]             tl. 2 m 

barva světle šedá č. 2761 

Tepelná izolace ROCKWOOL MONROCK MAX E [f]       200 mm 

Parotěsná PE – fólie 

Penetrační nátěr 

Spádová vrstva z lehčeného betonu, dilatace 3 x 3 m            0 – 335 mm 

Betonová mazanina C 25/30 + karisíť KY 150x150/8x8                     150 + 70 mm 

Trapézový plech TR 150/280                      150 mm 

Podhled pro vedení technického zařízení                   450 mm 

Stropní závěsný systém typ: USG DONN DX 24,                    50 mm 

barva bílá 10 (W), 1200 x 600) 

 

Navrţená střecha je jednoplášťová, nepochůzí s odvodněním uvnitř dispozice. Nejvrchnější 

vrstvu tvoří  fólie FATRAFOL 810 na bázi PVC-P vyztuţená polyesterovou mříţkou. 

Odolává UV záření, můţe být vystavena přímým povětrnostním vlivům a má poţární 

odolnost B ROOF T3. Je určena především k provádění jednovrstvých povlakových krytin 
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plochých střech, mechanicky kotvených k podkladu. Pod touto mechanicky kotvenou fólií se 

nachází spádové klíny v rozích atiky po celém obvodu pod úhlem 45°. Klíny budou uloţeny 

podle schématu pro ukládání, které vyhotoví dodavatel. Mezi atikou z tvárnic Porotherm 30 

P+D a spádovou vrstvou bude vloţena izolace ISOVER EPS 70 F. Pod fólií bude tepelná 

izolace Rockwool manrock max o tloušťce 200 mm. Aby se oddělil mokrý proces mezi 

izolací a spádovou vrstvou z lehčeného betonu, provede se penetrační nátěr a na něj se dá 

parotěsná Pe-fólie. Střešní vpusť je připojená k PVC potrubí tl. DN 140 mm. Spádová vrstva 

vychází z výšky 0 mm od střešní vpustě a postupuje k atice, kde dosáhne výšky 335 mm. 

Plochá střech je navrţená tak, ţe nedojde ke zborceným plochám. Střecha je odvodněná do 

dvou střešních vpustí. Montáţ a postupy se řídí technickými postupy dodavatele. Na střeše 

jsou také dva odvětrávací komínky. Vpusť i odvětrávací komínky budou součástí dodávky. 

Příčky 

Svislé nenosné konstrukce budou tvořeny zděnými příčkami ze systému POROTHERM. 

Bude provedena příčka tl. 150mm z tvárnic POROTHERM 14 P+D na maltu 

vápenocementovou 2,5, a dále příčka tl. 100 z tvárnic POROTHERM 8 P+D na maltu 

vápenocementovou 2,5. Všechny zděné příčky budou vyzděné do výšky 3 900mm aţ do 

výšky podhledu ztraceného bednění ţelezobetonové desky. Dále budou v objektu montované 

příčky systému Space Tech 98 tl. 50mm, duté hliníkové profily, jednoduché zasklení, 

celoprosklené kouřové, v modulu 800mm. Výška montovaných příček je 3000 mm. Montáţ 

se řídí technickými postupy dodavatele. 

Podhledy a opláštění 

Prosklená fasáda bude připojena šroubovým spojem k navařeným nosným úchytům, které 

jsou navařeny k nosným sloupům. Fasáda je prosklená z hliníkových profilů systému 

Reynaers CS, typ: Concept systém 86HI. Povrch bude hladký, tmavě šedý nástřik. Zasklení je 

dvojitým izolačním sklem. Sklo bude kouřové. Je nutno vytvořit výrobní výkres, to jiţ není 

náplní mé bakalářské práce.  

Sendvičové tepelně-izolační panely s pur pěnou, ELCOM typ TPG/C-ST. [e] Tloušťka panelů 

je 100 mm a délka je 6 m. Pur panely budou přichyceny závitořeznými šrouby k nosným 

sloupům HEB 400. Závitořeznými šrouby se upevňují různé profily do ocelových konstrukcí 

tl. aţ 12 mm, nutno předvrtat. Závitořezné šrouby GTX B, rozměr 6,3 x 50 mm, nerezová 

podloţka 16 mm s EPDM těsněním. Horizontální spoje panelů budou do sebe zapadat do 
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dráţek. Vertikální spoje panelů budou zakryty proti povětrnostním a nepříznivým vlivům 

krycí lištou s těsněním, která bude součásti dodávky fasádního systému. Krycí lišta bude 

lakovaná, barva světle šedá. Krycí lišta s těsněním bude uchycena závitořezným šroubem 

GTA, rozměr 6,5 x 25 mm, nerezová podloţka 16 mm s EPDM těsněním. 

Podhledy bude tvořit stropní závěsný systém typ: USG DONN DX24, barva bílá (w), 1200 x 

600 mm. Podhled bude zavěšen na ţelezobetonové kříţem vyztuţené desce. 

Podlahy 

Nášlapné vrstvy podlah a jejich přiřazení k jednotlivým místnostem jsou uvedené v tabulce 

legenda místností ve výkrese ( F – 02 1. Nadzemní podlaţí M 1:50 ). Nášlapné vrstvy jsou 

keramická dlaţba nebo syntetická bezespárá podlaha. Konstrukce podlahy s jednotlivými 

vrstavami je uvedená v (F – 09 Specifikace technického a uţivatelského standardu objektu/ 

skladby podlah) nebo také v (F – 03 Řez A-A’ M 1:50 ). Skladby jsou označené S1 – S9. U 

keramické dlaţby je navrţen ve všech místnostech keramický obklad výšky 3 000 mm mimo 

místnost č.1.07, tam je keramický obklad do výšky 100 mm. U bezespárých syntetických 

podlah jsou dilatační spáry, které navrhne dodavatel podle přesných technologických postupů. 

Přesná barevná specifikace bude zvolena po domluvě s investorem. Hodnota součinitele 

prostupu tepla se dodrţela dle ČSN 73 05 40 – 2. Neţ se začnou provádět podlahy, je nutné 

osadit navrţené instalace dle projektu jednotlivých profesí.  

Skladba S1 bude pouţita v místnosti 1.01, 1.02, 1.03, 1.04, 1.05, 1.06, 1.13, 1.14, 1.18, 1.21, 

1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26. 

Skladba S2 bude pouţita v místnosti 1.07, 1.12, 1.15, 1.17, 1.19, 1.20, 1.27, 1.28. 

Skladba S3 bude pouţita v konstrukční kapse bez přístupu. Není označena jako místnost. 

Prostor je umístěn v těsné blízkosti výtahu. 

Skladba S4 bude pouţita v místnosti 2.01, 2.05, 2.11, 2.13, 2.17. 

Skladba S5 bude pouţita v místnosti 2.06, 2.07, 2.08, 2.09, 2.10, 2.14, 2.15, 2.16. 

Skladba S6 bude pouţita v konstrukční kapse bez přístupu. Není označena jako místnost. 

Prostor je umístěn v těsné blízkosti výtahu. 

Skladba S7 není označována jako místnost, jedná se o uzavřený nepřístupný prostor pod 

zešikmením střechy. 
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Skladba S8 je specifikace vrstev ploché střechy nad 2.NP. 

Skladba S9 je specifikace vrstev ploché střechy nad zešikmením. 

Hydroizolace, parozábrany a geotextilie 

Hydroizolace FATRAFOL 803, tl. 2 mm. [a]  

Hydroizolační fólie FATRAFOL 803 je vzhledem k výborné chemické odolnosti vůči 

převáţné většině anorganických kyselin, zásad a jejich solí, určena především k izolacím 

pozemních a podzemních částí staveb proti agresivní tlakové a prosakující vodě a dále jako 

izolační vrstva izolačních systémů proti pronikání kapalin a výluhů do spodních vod. S 

ohledem na velmi nízkou propustnost fólie pro radon a moţnost zhotovení dokonale 

plynotěsných spojů i detailů, vytváří izolační povlak a zároveň proti radonovou bariéru. 

Hydroizolační fólie FATRAFOL 803 je  vhodná k izolacím vodních staveb, tunelů, zemních 

nádrţí, jímek, zemědělských staveb a úloţišť průmyslových produktů, jejichţ chemické 

působení odpovídá odolnosti fólie garantované výrobcem. Fólii je moţno vzájemně spojovat 

svařováním horkým vzduchem, topným klínem nebo lepením tetrahydrofuranem. Pojištění 

těsnosti spojů můţe být provedeno zálivkovou hmotou. Manipulaci, pokládání a spojování 

fólie lze provádět za teplot od -5 °C. Proti mechanickému poškození se fólie oboustranně 

chrání netkanou textilií ze syntetických vláken. Postup pokládky bude proveden dle 

doporučené technologie výrobce. Bude pouţita ve skladbě S1 – S6. [a] 

Parozábrana JUTAFOL REFLEX N 150 g [b]  

JUTAFOL REFLEX N 150 g je vysoce parotěsná fólie s reflexní vrstvou na polyesterové fólii 

s výztuţnou mříţkou. Je určena pro vytváření parotěsných zábran na vnitřní straně tepelně 

izolačních vrstev podstřešních prostor. Zadrţuje teplo v interiérech a představuje účinnou 

obranu proti pronikání páry. Parozábrana JUTAFOL REFLEX N 150 g také zabraňuje 

kondenzaci vody v izolačních vrstvách a přispívá tak k zachování dlouhodobé funkce tepelné 

izolace. Způsob pokládání: Parotěsná fólie JUTAFOL REFLEX N 150 g se instaluje 

horizontálně nebo vertikálně na vnitřní straně tepelných izolací reflexní vrstvou směrem do 

vnitřního prostoru objektu. Pro zachování její funkce zvýšeného tepelného odporu sálavého 

tepla, je nutno dodrţet 4 – 6 cm odstup mezi folií a podhledem (např. sádrokartonem). Bude 

pouţita ve skladbě střechy S8 a S9. [b] 
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Tepelná, zvuková a kročejová izolace [c] [e] [f] [h]  

Ve skladbě S1 a S2 se nachází tepelná izolace z pěnového polystyrenu EPS 100 S tloušťky 

120 mm. Tepelně izolační deska z pěnového polystyrenu pro středně a málo tlakově 

namáhané tepelné izolace. Polystyren EPS 100 S je stabilizovaný pěnový polystyren pro 

izolaci podlah a střech s běţným zatíţením. Jako fasádní tepelná izolace jsou pouţité stěnové 

panely ELCOM typ TPG/C-ST tl. 100mm. Tyto panely mají při tloušťce 100 mm součinitele 

tepelné vodivosti 0,21 W/m
2
.K. Tloušťka panelů je 100 mm a délka je 6 m. Pur panely budou 

přichyceny závitořeznými šrouby k nosným sloupům HEB 400. Závitořeznými šrouby se 

upevňují různé profily do ocelových konstrukcí tl. aţ 12 mm, nutno předvrtat. Závitořezné 

šrouby GTX B, rozměr 6,3 x 50 mm, nerezová podloţka 16 mm s EPDM těsněním. Ve 

skladbě S8 a S9 bude uloţená tepelná izolace ROCKWOOL MONROCK MAX E. Je to tuhá 

těţká dvouvrstvá izolační deska pro ploché střechy. Deska můţe být mechanicky zatíţena, 

horní tuhá vrstva tvoří pevný podklad pro podloţky kotevních prvků. Horní tuhá vrstva 

splňuje všechny poţadavky na stlačitelnost. Deska je mechanicky kotvená ke stavební 

konstrukci. [e] [f] [h] 

Ve skladbě S4 a S5 je kročejová izolace Styrofloor. Styrofloor T4 je vyráběn pro podlahové 

konstrukce se zatíţením max. 3,5 kN/m
3
. Pěnový polystyren Styrofloor je izolace 

podlahových konstrukcí z elastifikovaného pěnového polystyrénu s útlumem kročejového 

hluku. Součinitel tepelné vodivosti 0,045 W/m
2
.K. [c] 

Omítky [g]  

Na vnitřní cihelné zdivo bude pouţita omítka POROTHERM Ti. Minerální vápenocementová 

malta s dlouhou dobou zpracovatelnosti určená pro zdivo z cihelných bloků POROTHERM 

Profi Ti s celoplošně pokrytými tenkými loţnými spárami. Malta je určena pro ruční 

zpracování. Pevnost v tlaku je 10 N/mm². Malby a nátěry budou upřesněny po dohodě 

s investorem. Tloušťka omítky bude 10 mm. [g] 

Obklady 

Výšky obkladů a jejich přiřazení k jednotlivým místnostem jsou uvedené v tabulce legenda 

místností ve výkrese ( F – 02 1. Nadzemní podlaţí M 1:50 ). Obklady budou v místnostech 

1.08 – 1.12, 1.15 – 1.17, 1.19, 1.20, 1.27, 1.28 do výšky 3000 mm. V místnosti 1.07 bude 
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výška obkladu 100 mm. Typ obkladu a barevné řešení bude upřesněno po dohodě 

s investorem. 

Truhlářské, zámečnické a ostatní doplňkové výrobky 

Do truhlářských výrobků patří celkem 6 typů dveří. Jednokřídlové dveře budou 700mm pravé/ 

levé, 800mm pravé/levé, 900 levé a dvoukřídlové 900 mm. Celkový počet dveří je přiřazen 

k místnostem ve výkrese (F – 09 Specifikace technického a uţivatelského standardu objektu / 

truhlářské výrobky). Dveře jsou zvoleny SAPELI vnitřní, typ: NORMA M 10, rám 

z masivního smrkového dřeva, hrana s hliníkovým profilem, bez prosklení. Povrch dveří 

hladký, výplň: ztuţená papírová voština, svislý dekor CPL laminát, barva šedá, perličková 

struktura. Ocelové zárubně jsou zvolené HSE typ ,,U´´ s polodráţkou tpe těsnění 3 dveřní 

závěsy V-810 ústí ( hloubka ) 100 mm. Nástřik matný, barva šedá. Přímé zazdívání zárubně. 

Podlahové zapuštění 30 mm. Dále je nutno vytvořit výrobní výkres na dva typy ocelových 

zábradlí se skleněnou výplní, to jiţ není náplní mé bakalářské práce. Zde je nutná přesnost 

stavebního procesu a koordinace mezi dodavateli. Nástřik bude matná a barva tmavě šedá. 

Sekční průmyslová vrata TRIDO s pohonem, sekce vysoká 500 mm, sendvič sekce 40 mm, 

ocelový plášť 0,5mm, uvnitř polyuretanová pěna. Rozměr vrat je š.3200/v.3000 mm. Povrch 

sekce z ocelového pláště, nástřik - barva bílá. Prosklená fasáda bude připojena šroubovým 

spojem k navařeným nosným úchytům, které jsou navařeny k nosným sloupům. Fasáda je 

prosklená z hliníkových profilů systému Reynaers CS, typ: Concept systém 86HI. Povrch 

bude hladký, tmavě šedý nástřik. Zasklení je dvojitým izolačním sklem. Sklo bude kouřové. 

Na prosklenou fasádu je také nutno vytvořit výrobní výkres, který není náplní mé práce. 

Specifikace vstupních dveří 

Vstupní dveře jsou součástí prosklené fasády z hliníkových profilů systému Reynaers CS, typ: 

Concept systém 86HI. Ta je podrobně popsána výše ( pohledy a opláštění ). 

 

Klempířské výrobky 

Klempířské výrobky budou vyrobeny z plechu titanzinzinku tl. 0,7 mm. Klempířské výrobky 

jsou popsány ve výkrese (F – 09 Specifikace technického a uţivatelského standardu objektu / 

klempířské výrobky). Budou pouţity na oplechování atiky, olištování okolo fasádního 

proskleného pláště a jako krycí letovaný límec pro odvětrání na ploché střeše. 
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Větrání místností 

V objektu není navrţeno přirozené větrání. Objekt je vybaven vzduchotechnikou, ta je vedena 

podhledem do kaţdé místnosti. Technická místnost pro vzduchotechniku je označena 2.10 ( 

ve 2.NP ). Z ní je přiváděn vzduch v podhledu do všech místností v administrativní budově. 

 

Venkovní úpravy 

Sejmutá ornice bude po dokončení stavby vyuţita k drobným terénním úpravám. Po 

dokončení bude zbytek sejmuté ornice odvezen. Příjezdové cesty na pozemek budou dvě, obě 

z jiţní strany. Příjezdová cesta k objektu včetně parkovacích míst bude z asfaltového betonu, 

ta bude ohraničena betonovými obrubníky s převýšením 5 cm. Cesta na pozemku je široká 6 

m a rádius pro nákladní automobily je 5 m. Cesty pro automobily jsou poloţené do zhutněné 

štěrkodrtě frakce 16 – 32 mm. Pozemek je oplocen ocelovým plotem do výšky 2 m. Chodníky 

pro chodce na pozemku budou provedeny ze zámkové dlaţby a skladba pod ní bude stejná 

jako u cesty. Terénní a zahradní úpravy nejsou v mé bakalářce podrobně popsány. Je 

proveden koncept provozu, parkování a pochůzích cest, které jsou schématicky zobrazeny ve 

výkrese ( C – 01 Koordinační situace M 1:500 ). Na celém pozemku se udělá trávník bez 

keřů, stromů a jiných porostů. 

 

d),e) Napojení stavby na technickou a dopravní infrastruktur: 

Pozemek bude napojen na veřejnou komunikaci, napojení vyhovuje bezpečnostním 

opatřením. Celá průmyslová zóna je ohraničená ze západní strany ulicí Dělnická a ze severní 

strany ulicí Zemědělská. Zbývající část průmyslové zóny bude doplněna novou technickou a 

dopravní infrastrukturou. Řešený pozemek s objektem je ze severní části ohraničen ulicí 

Zemědělská, která je silnicí 3. třídy. Z jiţní části pozemku bude vybudována nová dopravní a 

technická infrastruktura, odtud bude provedeno napojení pozemku k objektu. Příjezdové cesty 

na pozemek budou dvě, obě z jiţní strany. Příjezdová cesta k objektu včetně parkovacích míst 

bude z asfaltového betonu, ta bude ohraničena betonovými obrubníky s převýšením 5 cm. 

Cesta na pozemku je široká 6 m a rádius pro nákladní automobily je 5 m. Pozemek je oplocen 

ocelovým plotem do výšky 2 m. 

Technická infrastruktura bude jako plyn, kanalizace, voda a telefon je pomocí přípojek nebo 

sítě. Splašková odpadní voda bude odvedena, přes revizní šachtu umístěnou na pozemku, do 

jednotné kanalizace. Dešťová voda bude odvedena vpustí ze střešní roviny na ploché střeše. 

Zásobování pitnou vodou bude připojeno v západní části pozemku na hlavní vodovodní řád, 

podle podmínek správců vodovodního řádu v místě. Vodovodní přípojka k objektu je řešena 
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samostatnou dokumentací. Elektrická energie bude zajištěna z vedení nízkého napětí, které 

bude nově vybudované podél příjezdové cesty z jiţní strany pozemku. Z nejbliţšího sloupu 

bude připojena ze dvou míst podzemním vedením aţ do technické místnosti na západní a 

východní straně objektu. V oplocení bude vybudován elektro pilíř s rozvaděčem. V technické 

místnosti bude umístěna rozvodná skříň s podruţným měřením odběru a s vyhovujícím 

jističem. Veškeré rozvody elektrické energie i přípojky se řeší v samostatném projektu, který 

vyhotoví dodavatel kompletní zabezpečovací techniky. Po dobu provádění stavby bude odběr 

elektrické energie realizován z dočasného připojení prostřednictvím staveništního rozvaděče 

nebo stejně jako voda ze sousedního pozemku (č.p. 2693/1). Napojení bude probíhat dle 

podmínek správce vedení NN (skupina ČEZ a.s.) dle sazby pro danou lokalitu a tarif. 

  

f) Vliv stavby na ţivotní prostředí a řešení jeho ochrany: 

Stavba nemá vliv na ţivotní prostředí ani na okolní pozemky. Stavba při svém provozu 

nebude produkovat ţádný nebezpečný odpad. Splaškové odpady budou sváděny do splaškové 

kanalizace a odpadky budou vynášeny do přilehlých kontejnerů a vyváţeny na skládku. 

Přechodný hluk vzniklý při realizaci stavebních prací vzniká z pouţitých stavebních strojů a 

zařízení a bude omezen na minimum. Práce nebudou prováděny v době nočního klidu od 22h. 

do 6.h. 

Zásady pro nakládání s odpady: 

- minimalizovat vznikání odpadů 

- separovat jednotlivé druhy odpadů 

- uplatňovat zásady maximální recyklace 

- minimalizovat odpady k přímému skladování 

Ochranné pásmo: 

Na okraji mého řešeného pozemku prochází ochranné pásmo. Předepsaný odstup objektu od 

ochranného pásma je dodrţen. Je dodrţeno také ochranné pásmo inţenýrských sítí, pro které 

platí ustanovení předmětných norem. 

 

g) Řešení bezbariérového uţívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací 

Bezbariérový přístup je řešen jiţ od vstupu. Všechny dveře jsou bez prahů. V objektu se 

nachází výtah, který umoţní přepravu osob se sníţenou schopností pohybu a orientace. 
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h) Průzkumy a měření 

Měření bylo provedeno pomocí JTSK a zaznamenáno. Pomocí sond byl zjištěn typ půdy a 

následně určen typ výkopových prací. Výkopy budou prováděny strojově, bez paţení. Hladina 

spodní vody nebyla zjištěna, neovlivní základy. Není třeba odvodňovat. Hydrogeologický 

průzkum nebyl zpracován, jelikoţ nebudou prováděny ţádné stavby podléhající zákonu o 

vodách. 

 

i) Údaje o podkladech pro vytyčení stavby 

Vytyčení stavby se provede podle vytyčovacího plánu s ohledem na stávající nivelační body. 

Vytyčení stavby bude provádět oprávněný geodet. Polohově je stavba zaměřena od hranic 

pozemku. 

 

j) Členění stavby na jednotlivé stavební a inţenýrské objekty a technologické provozní 

soubory 

S001 objekt – výrobní hala 

S002 parkoviště 

S003 chodník 

S004 cesta 

S005 vodovod 

S006 plynovod 

S007 elektrika 

S008 kanalizace 

S009 revizní šachta 

S010 paţená rýha 

S011 zaloţení trávníku 

S012 oplocení pozemku 

 

k) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby 

Stavební úpravy nebudou mít na okolí podstatný vliv – viz bod f) 

 

l) Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 

Během výstavby i při vyuţívání objektu je nutno dodrţovat veškeré zákonné bezpečnostní 

předpisy, zejména: 
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- zákon číslo 174/1968 Sb., o ostatním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění 

zákona č. 575/1990 Sb., zákon číslo 158/1992 Sb., (úplné znění zákona č. 396/1992 Sb.), ve 

znění zákona číslo 47/1994 Sb. [7] 

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

některých zákonů a na něj navazující nařízení vlády [8] 

- 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. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví 

některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášek č. 97/1982 Sb., č. 

551/1990 Sb. a č. 352/2000 Sb. a 118/2003 Sb. [11] 

- vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a 

stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 552/1990 Sb. a 

č. 352/2000 Sb. [12] 

- 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] 

- nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bliţší poţadavky na bezpečný provoz a 

pouţívání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. [13] 

 

Při výstavbě budou prováděny práce stavební, montáţní, elektro a potrubních rozvodů. 

Dodavatel musí vytvořit bezpečnostní opatření, který zajistí bezpečný výkon práce a 

bezpečný provoz. Pokud by došlo v průběhu výstavby k nějakým nedopatřením týkajících se 

bezpečnosti práce, určí dodavatel příslušná opatření. Dodavatel musí seznámit všechny 

pracovníky s bezpečností práce. Po té, co se provedou veškeré zkoušky, kontroly a revize, 

bude zařízení uvedeno do provozu. Technický popis, návody k montáţi, obsluze, provozu a 

bezpečnostní předpis pro příslušné zařízení uvedené v dokumentech výrobce musí být 

respektovány. Kromě bezpečnostních předpisů je nutné dodrţovat platné normy. 

 

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, větší stupeň nepřípustného přetvoření, poškození 

jiných částí stavby nebo technických zařízení a nebo instalovaného vybavení výsledku většího 

přetvoření nosné konstrukce. Byl vypracován přibliţný výpočet stropního průvlaku a jeho 
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svárového spoje, avšak není součástí bakalářské práce. Posouzený průvlak vyhověl na mezní 

stav únosnosti. Zbylé výpočty je třeba posoudit a doloţit do stavebního deníku. 

 

2.2.3 Poţární bezpečnost 

Projektová dokumentace neřeší poţární bezpečnost. 

 

2.2.4 Hygiena, ochrana zdraví a ţivotního prostředí 

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

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

ţádné látky nebezpečné pro zdraví a ţivot osob a zvířat. Stavba bude z materiálu, které jsou 

netoxické. Při výstavbě je nutné dodrţovat pravidla hygieny práce. Splaškové odpady budou 

odváděny do splaškové kanalizace a odpadky budou vynášeny do přilehlých kontejnerů a 

vyváţeny na skládku.  

 

2.2.5 Bezpečnost při uţívání 

Bezpečnost bude splněna při uţívání stavby, jejich technických zařízení a všichni účastníci 

budou poučeni. 

 

2.2.6 Ochrana proti hluku 

Technická zařízení pouţívaná uvnitř výroby nevyvozují ţádný hluk, který by narušoval okolí. 

Stavbu není třeba speciálně odhlučnit. 

 

2.2.7 Úspora energie a ochrana tepla 

Stavba splňuje poţadavky na úsporu energie a ochranu tepla podle zákona o hospodaření 

s energiemi a vyhláškou. 

 

2.2.8  Řešení přístupu a uţívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

Bezbariérový přístup je řešen jiţ od vstupu. Všechny dveře jsou bez prahů. V objektu se 

nachází výtah, který umoţní přepravu osob se sníţenou schopností pohybu a orientace. 

 

2.2.9 Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 

Parcela bude oplocena, dobře osvětlena. Hluk, prach a různé další věci nebudou obtěţovat ani 

ohroţovat obyvatele. Stavba se nenachází v poddolovém území. Průzkum proti radonu nebyl 

proveden. Seismicita nebyla posuzována. 
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2.2.10 Ochrana obyvatelstva 

Parcela bude oplocena, osvětlena a nic nebude ohroţovat obyvatele. 

 

2.2.11 Inţenýrské stavby 

a) odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod 

 - kanalizační přípojka, revizní šachta a vnější potrubí 

b) zásobování vodou 

 - vodovodní přípojka, vodoměrná šachtice a vnější potrubí 

c) zásobování energiemi 

 - přípojka NN na hranici pozemek 

d) řešení dopravy 

 - Budou vybudovány 2 parkoviště, s celkovým počtem 55 parkovacích míst včetně 7 

 bezbariérových, dále budou vybudovány chodníky pro pěší  

 - Z jiţní části pozemku bude vybudována nová dopravní a technická infrastruktura, 

 odtud bude provedeno napojení pozemku k objektu. Příjezdové cesty na pozemek 

 budou dvě, obě z jiţní strany. Příjezdová cesta k objektu včetně parkovacích míst bude 

 z asfaltového betonu, ta bude ohraničena betonovými obrubníky s převýšením 5 cm. 

 Cesta na pozemku je široká 6 m a rádius pro nákladní automobily je 5 m.  

e) povrchové úpravy 

 - nejsou předmětem řešení projektové dokumentace stavby. Viz ( 2.2.1 urbanistické, 

 architektonické a stavebně technické řešení / terénní úpravy ). 

f) elektrické komunikace 

 - elektrická energie bude zajištěna z vedení nízkého napětí, které bude nově 

 vybudované podél příjezdové cesty z jiţní strany pozemku. Z nejbliţšího sloupu bude 

 připojena ze dvou míst podzemním vedením aţ do technické místnosti na západní a 

 východní straně objektu. V oplocení bude vybudován elektro pilíř s rozvaděčem. 

 V technické místnosti bude umístěna rozvodná skříň s podruţným měřením odběru a 

 s vyhovujícím jističem. Veškeré rozvody elektrické energie i přípojky se řeší 

 v samostatném projektu, který vyhotoví dodavatel kompletní zabezpečovací techniky. 

 Po dobu provádění stavby bude odběr elektrické energie realizován z dočasného 

 připojení prostřednictvím staveništního rozvaděče nebo stejně jako voda ze 
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 sousedního pozemku (č.p. 2693/1). Napojení bude probíhat dle podmínek správce 

 vedení NN (skupina ČEZ a.s.) dle sazby pro danou lokalitu a tarif.  

2.2.12 Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb 

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

 - objekt slouţí k výrobě biopotravin, produkty budou vyráběny na výrobních linkách 

 cca 10m dlouhých 

 - výrobní linku tvoří pojízdné plechové přístroje, ty mají kaţdý svoji funkci, ty se 

 k sobě  postupně připojí 

 - kaţdá linka můţe vyrábět jiný produkt, výrobní linky budou 4, moţno doplnit 2 

 navíc 

b) popis technologické výroby 

 - nejprve se vsype do linky dovezená surovina, ta se suší, praţí, míchá, lepí s pojivem, 

 lisuje a balí do obalů 

c) údaje o počtu pracovníků 

 - kaţdou linku obsluhuje cca 10 pracovníků, počítá s maximálně dvěma linkami 

 v provozu na jedné směně 

 - maximální počet pracovníků na směně je 20 

d) údaje o spotřebě energie 

 - není známo 

e) bilance surovin, materiálu a odpadu 

 - suroviny jsou obiloviny, sušené ovoce, med atd. 

 - vzniká zanedbatelné mnoţství odpadu 

f) vodní hospodářství 

 - není známo 

g) řešení technologické dopravy 

 - dovezená surovina se skladuje ve skladu, poté jde do výroby 

 - hotové produkty se převezou na vozících do skladu pro expedici  

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 

Informace z katastru nemovitostí nelze poskytnout, protoţe daná oblast nebyla dosud 

rozparcelována. Majetkoprávní vztahy jsou popsány v kapitole 2.1.3. Urbanistická studie a 

rozparcelování bylo provedeno v rámci školního předmětu Ateliérová tvorba III. ( 3.ročník ). 
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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, C – 02, C – 03 je součástí příloh této bakalářské práce. 

 

C – 01 Koordinační situace M 1:500 

C – 02 Zastavovací situace M 1:1000 

C – 03 Vytyčovací plán M 1:1000 

 

3.2 F – Dokumentace stavby 

F – 01 aţ F – 10 je součástí příloh této bakalářské práce. 

 

F – 1 Technická zpráva 

F – 01 Základy M 1:50 

F – 02 1. Nadzemní podlaţí M 1:50 

F – 03 Řez A-A’ M 1:50 

F – 04 Výkres konstrukce stropu M 1:50 

F – 05 Výkres konstrukce střechy M 1:50 

F – 06 Pohled severní a jiţní M 1:50 

F – 07 Pohled východní M 1:50 

F – 08 Pohled západní M 1:50 

F – 09 Specifikace technického a uţivatelského standardu objektu 

 Truhlářské konstrukce 

 Skladby podlah 

 Střešní konstrukce 

 Výplně otvorů 

 Obvodový fasádní plášť 

 Klempířské konstrukce 

 Zámečnické konstrukce 

F – 10 Specifikace – architektonický detail 
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F – 1 Technická zpráva 

a)  účel a popis objektu 

Jedná se o obdelníkovou stavbu o rozměrech 117,3 x 18,6 m, která slouţí k výrobě 

biopotravin a z části k administrativním účelům. Z východní strany v první třetině zastavěné 

plochy je stavba dvoupodlaţní, kde je soustředěna administrativa a vstup pro zaměstnance 

nebo zákazníky. Ve zbylých dvou třetinách se nachází jednopodlaţní výrobní prostory a 

prostory pro skladování. Forma má jasně určovat objekt jednadvacátého století a zároveň 

musí splňovat nároky na funkci, bezpečnost a uţívání celého díla. Účelem navrţeného objektu 

je slouţit po celou dobu ţivotního cyklu stavby. 

b)  architektonické, funkční, dispoziční a urbanistické řešení 

Při navrhování objektu jsem vycházel ze širších vztahů. Celá nově navrţená podnikatelská a 

průmyslová zóna se nachází na okraji severovýchodní části města Vítkov, kde se moje řešená 

parcela nachází. Protáhlý objekt je situován podél ulice Zemědělská. Při vjezdu do Vítkova 

má forma upozornit na novou vybudovanou lokalitu a oţivení města Vítkov.  Zároveň má 

protáhlá hmota ustupovat při výhledu na nově vybudované sousedící centrum. Stavba bude 

provedena v souladu s poţadavky investora a orgánů státní správy. 

Hmota domu má půdorysný tvar 117,3 x 18,6 m. Objekt je dvoupodlaţní a nepodsklepený. 

Konstrukční výška jednotlivého podlaţí je 4 metry a světlá výška je 3 metry. Druhé nadzemní 

podlaţí má uţitnou plochu jedné třetiny a hmota pozvolna přechází do niţší výškové úrovně. 

Forma má jasně určovat objekt jednadvacátého století. Návrh fasády se odráţí v postupu 

výroby jednotlivých bio produktů. Výška objektu je 8,6 m a respektuje místní regulativy. 

Vstup do objektu je z jiţní strany. Vstupní hala rozděluje dva hlavní pochůzí směry. Prvním 

směrem se dostaneme k točitému schodiště, které nás vtáhne do druhého nadzemného podlaţí. 

Tam se nachází administrativní budova se třemi kancelářemi, kuchyňkou pro zaměstnance, 

wc- muţi, wc- ţeny, konferenční místnost, technická místnost, ředitelna, wc-ředitele, 

kuchyňka ředitele. Druhým směrem procházíme za schodištěm do prostorů personálu výroby. 

Zde se nachází sklad výrobků, sklad manipulačních prostředků, toalety ţeny, toalety muţi, 

šatny  pro personál s hygienickou smyčkou, denní místnost, kancelář mistra, technická 

místnost. Dále následuje samostatný prostor - výroba, ta jiţ není předmětem řešení bakalářské 

práce.  
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c)  orientační a statistické údaje o stavbě 

Plocha pozemku         18 782 m² 

Zastavěná plocha objektu           2 182 m² 

Užitná plocha 1.NP            2 131 m² 

Užitná plocha              2 380 m² 

Obestavěný prostor          10 260 m³ 

Zpevněná plocha pro automobily         1 328 m² 

Zatravněná plocha          16 993 m² 

Chodníky                          286 m² 

d)  technické a konstrukční řešení 

( viz. 2.2.1. architektonické, urbanistické a stavebně technické řešení / c) stavebně technické 

řešení ) 

 d.1) příprava území a zemní práce 

 ( viz. 2.2.1. architektonické, urbanistické a stavebně technické řešení / c) stavebně 

 technické řešení / příprava území a zemní práce) 

 d.2) základové konstrukce 

 ( viz. 2.2.1. architektonické, urbanistické a stavebně technické řešení / c) stavebně 

 technické řešení / základové konstrukce) 

 d.3) svislé nosné konstrukce 

 ( viz. 2.2.1. architektonické, urbanistické a stavebně technické řešení / c) stavebně 

 technické řešení / svislé nosné konstrukce) 

 d.4) vodorovné nosné konstrukce 

 ( viz. 2.2.1. architektonické, urbanistické a stavebně technické řešení / c) stavebně 

 technické řešení / vodorovné nosné konstrukce) 
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 d.5) schodiště 

 ( viz. 2.2.1. architektonické, urbanistické a stavebně technické řešení / c) stavebně 

 technické řešení / schodiště) 

 d.6) střecha 

 ( viz. 2.2.1. architektonické, urbanistické a stavebně technické řešení / c) stavebně 

 technické řešení / střecha), viz výkres ( F – 09 Specifikace technického a 

 uţivatelského standardu objektu / skladba střechy) 

 d.7) podkroví 

 projektová dokumentace neřeší podkroví, podkroví na objektu není navrţeno 

 d.8) komín 

 Objekt nemá komín. 

 d.9) příčky 

 ( viz. 2.2.1. architektonické, urbanistické a stavebně technické řešení / c) stavebně 

 technické řešení / příčky) 

 d.10) překlady 

 Nad zděnými příčkami bude provedeno zesílení ocelovým profilem U. V objektu si 

 jinak překlady nevyskytují. 

 d.11) podhledy a opláštění 

 ( viz. 2.2.1. architektonické, urbanistické a stavebně technické řešení / c) stavebně 

 technické řešení / podhledy a opláštění), viz výkres ( F – 09 Specifikace technického a 

 uţivatelského standardu objektu / konstrukce fasádního pláště) 

 d.12) podlahy 

 ( viz. 2.2.1. architektonické, urbanistické a stavebně technické řešení / c) stavebně 

 technické řešení / podlahy), viz výkres ( F – 09 Specifikace technického a 

 uţivatelského standardu objektu / skladby podlah a konstrukcí) 

 d.14) hydroizolace, parozábrana 
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 ( viz. 2.2.1. architektonické, urbanistické a stavebně technické řešení / c) stavebně 

 technické řešení / hydroizolace, parozábrana), viz výkres ( F – 09  Specifikace 

 technického a uţivatelského standardu objektu / skladby podlah a konstrukce střechy) 

 d.15) tepelné, zvukové a kročejové izolace 

 ( viz. 2.2.1. architektonické, urbanistické a stavebně technické řešení / c) stavebně 

 technické řešení / tepelné, zvukové a kročejové izolace), viz výkres ( F – 09 

 Specifikace technického a uţivatelského standardu objektu / skladby podlah a 

 konstrukce střechy) 

 d.16) omítky 

 ( viz. 2.2.1. architektonické, urbanistické a stavebně technické řešení / c) stavebně 

 technické řešení / omítky) 

 d.17) obklady a dlaţby 

 ( viz. 2.2.1. architektonické, urbanistické a stavebně technické řešení / c) stavebně 

 technické řešení / obklady a dlaţby) 

 d.18) truhlářské a zámečnické výrobky 

 ( viz. 2.2.1. architektonické, urbanistické a stavebně technické řešení / c) stavebně 

 technické řešení / truhlářské výrobky/ zámečnické výrobky), viz výkres ( F – 09 

 Specifikace technického a uţivatelského standardu objektu / truhlářské a zámečnické 

 výrobky) 

 d.19) klempířské výrobky 

 ( viz. 2.2.1. architektonické, urbanistické a stavebně technické řešení / c) stavebně 

 technické řešení / truhlářské výrobky/ zámečnické výrobky), viz výkres ( F – 09 

 Specifikace technického a uţivatelského standardu objektu/ klempířské výrobky) 

 d.20) malby a nátěry 

 ( viz. 2.2.1. architektonické, urbanistické a stavebně technické řešení / c) stavebně 

 technické řešení / truhlářské výrobky/ malby a nátěry) 

 d.21) větrání místnosti 
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 ( viz. 2.2.1. architektonické, urbanistické a stavebně technické řešení / c) stavebně 

 technické řešení / truhlářské výrobky/ větrání místnosti) 

 d.22) venkovní úpravy 

 ( viz. 2.2.1. architektonické, urbanistické a stavebně technické řešení / c) stavebně 

 technické řešení / truhlářské výrobky/ venkovní úpravy) 

e)  způsob zaloţení objektu 

Podle terénu průzkumu byly navrţeny patky a základové pásy z prostého betonu. Základy 

budou provedeny do nezamrzné hloubky. 

f)  vliv stavby na ţivotní prostředí 

( viz. 2.2.1. architektonické, urbanistické a stavebně technické řešení / f) vliv stavby na 

ţivotní prostředí) 

g)  dopravní řešení 

( viz. 2.2.1. architektonické, urbanistické a stavebně technické řešení / d),e) Napojení stavby 

na technickou a dopravní infrastruktur ) 

h)  ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 

(viz. 2.2.9 Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí ) 

 

i)  obecné poţadavky na výstavbu 

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

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

 

Cílem mojí bakalářské práce bylo navrhnout výrobní objekt do průmyslové zóny ve Vítkově. 

V Ateliérové tvorbě VI. jsem provedl návrh stavby a vytvořil jsem studii tohoto objektu, který 

byl semestrální prací. V Ateliérové tvorbě Va jsem pro tento navrţený objekt vytvořil část 

dokumentace pro stavební povolení, ten byl rovněţ semestrální prací.  

Při volbě materiálu na navrţené skeletové konstrukci jsem nebyl ničím omezován. Objekt je 

určen k průmyslové výrobě a je vypracován podle vyhlášky 398/2009 Sb. o obecných 

technických poţadavcích. Při návrhu dispozičním a provozním jsem se snaţil dodrţovat 

vyhlášku č.361/2007 Sb. , které stanoví  podmínky ochrany zdraví při práci. [14] Bakalářská 

práce je vypracována podle vyhlášky Ministerstva pro vnitřní rozvoj 499/2006 Sb. o 

dokumentaci staveb. [1] 

V mé bakalářské práci jsem musel vyřešit řadu atypických konstrukčních detailů, opláštění a 

technologií na ocelové skeletové konstrukci. V tomto směru byla pro mě tato práce velkým 

přínosem. 
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7. PŘÍLOHA 

Přílohu tvoří studie celého objektu z předmětu Ateliérová tvorba IV. (semestrální práce) 


