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1. Úvod 

První zmínka o Hradci Králové pochází z roku 1225. M�sto vznikalo od konce 9. století 

u soutoku �ek Labe a Orlice. Veškerý stavební rozvoj m�sta sm��oval p�edevším 

k typu ve�ejných budov, staveb pro bydlení, rozvoji technické a dopravní infrastruktury.  

Mezi významné pr�myslové závody m�sta pat�í p�edevším továrna na výrobu klavír�

Petrof (1864) p�i Brn�nské ulici na Moravském P�edm�stí a strojírna ZVU (1869) 

v m�stské �ásti Kukleny. Dalšími, nemén� d�ležitými závody jsou v sou�asnosti areál 

�KD, areál MONTAS a FOMA BOHEMIA. [1] 

Lokalita s navrhovanou stavbou montážní haly se nachází v m�stské �ásti Pražské 

P�edm�stí, v pr�myslové zástavb� vymezené p�ibližn� ulicemi „U Fotochemy“, 

„Kydlinovská“ a „Bohuslava Martin�“. Funk�ní plochy vymezené sou�asným územním 

plánem jsou v omezené mí�e plochami nov� navrhovanými. Rovn�ž navrhovaná stavba 

využívá stávajícího potenciálu daného území a nepodmi�uje vznik nových funk�ních ploch 

výroby a skladování. Okolí navrhované stavby odpovídá funk�nímu využití, které je 

vymezeno územním plánem a více mén� nebrání dalšímu rozvoji stavební �innosti 

v zájmovém území. 

1.1 Cíl bakalá�ské práce 

Cílem této bakalá�ské práce je v dané lokalit� navrhnout stavební objekt montážní haly 

s administrativou, v�etn� vy�ešení p�ípojek na sít� technické infrastruktury a umíst�ní 

pot�ebného po�tu parkovacích míst �áste�n� pod objekty, s posouzením jejich po�tu podle 

p�íslušných �SN. Jako lokalita pro umíst�ní montážní haly byla zvolena m�stská �ást 

Hradce Králové, Pražské P�edm�stí. 

Bakalá�ská práce je zpracována v grafické úrovni studie, která se zabývá 

architektonickým ztvárn�ním nových stavebních objekt� a jejich dispozi�ním, 

materiálovým a konstruk�ním uspo�ádáním. Sou�ástí studie je rovn�ž za�len�ní p�vodních 

staveb vyskytujících se na pozemku v�etn� vymezení staveb podmi�ujících a návrh úprav, 

p�ípadn� dopln�ní stávající vzrostlé zelen�.  

Záv�rem bakalá�ské práce bude doložena ekonomická náro�nost stavby pro jednu 

vybranou variantu dispozi�ního �ešení. 
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1.2 P�edm�t bakalá�ské práce 

P�edm�tem bakalá�ské práce je jasné vymezení stavebního pozemku pro navrhovanou 

stavbu, ov��ení souladu zamýšleného zám�ru s Územním plánem m�sta Hradce Králové, 

vy�ešení limit� v dot�eném území, za�len�ní podmi�ujících staveb v rámci navrhované 

výstavby, �ešení dopravy v klidu a napojení stavby na sít� technické infrastruktury 

(vodovodní p�ípojka, kanaliza�ní p�ípojka a plynovodní p�ípojka).  

Návrh konstruk�ního �ešení je uveden ve dvou variantách v�etn� založení stavby. 

Varianty jsou zpracovány rovn�ž pro dispozi�ní uspo�ádání a umíst�ní stavby do území 

s napojením na sít� technické infrastruktury a umíst�ním pot�ebných parkovacích stání dle 

požadavk� p�íslušných �SN (povrchové i podpovrchové). 

Významnými limity v �ešeném území jsou podzemní vedení sítí technické 

infrastruktury, zejména splašková kanalizace, která protíná stavební pozemek v jeho 

st�edu. Sou�ástí studie je vytý�ení nové trasy p�eložky této kanalizace. Ostatní sít�

technické infrastruktury v�etn� jejich ochranných pásem nejsou v kolizi s navrženou 

stavbou. 

Plochy výrobního závodu jsou zpevn�ny krytem z asfaltového betonu a betonovou 

zámkovou dlažbou, jejíž sou�ástí budou bodové a liniové odvod�ovací prvky, kterými 

dochází k odvád�ní srážkových vod do vsakovacích podzemních blok� s p�epadem do 

ve�ejné kanalizace.  

Zele� v areálu z�stává v co nejvyšší možné mí�e zachována. Navrženou stavbou 

dochází pouze k nejnutn�jším zásah�m do této zelen� a dopln�ní o novou výsadbu 

místního charakteru.  

1.3 Podklady pro zpracování bakalá�ské práce 

� Závazná �ást Územního plánu m�sta Hradec Králové   (formát DOC) 

� Zm�na Územního plánu m�sta Hradec Králové �. 127   (formát PDF) 

� Grafické p�ílohy Územního plánu m�sta Hradec Králové  (formát PDF) 

� Technická mapa �ešeného území v elektronickém formátu   (formát DWG) 

� Polohopis a výškopis �ešeného území v elektronickém formátu  (formát DWG)

� Fotodokumentace sou�asného stavu území    (formát JPEG) 
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2. Rekapitulace teoretických východisek 

2.1 Výb�r staveništ�

Pro rozhodnutí o umíst�ní stavby na pozemku je zapot�ebí informace o území a informace 

o nárocích na stavební pozemek. Jsou to požadavky charakterizující uvažovanou stavbu 

z hledisek ekonomických, stavebn� technických, z hlediska ochrany životního 

a pracovního prost�edí a v nárocích na provád�ní stavby.  

2.2 Navrhování pr�myslového závodu 

Zásadní význam pro kvalitu pr�myslové výstavby má p�edevším zpracování zastavovacího 

plánu pr�myslového závodu.  

Zastavovací plán pr�myslového závodu p�edstavuje souborné prostorové uspo�ádání 

budov, technologického za�ízení, komunikací, zpevn�ných a ozelen�ných ploch 

a inženýrských sítí. [2] 

2.3 Typologický p�ehled výrobních objekt�

Výrobním objektem rozumíme prostorov� ucelenou nebo alespo� technicky samostatnou 

�ást stavby ur�enou pro realizaci výrobního procesu, tzn. pro rozmíst�ní technologického 

za�ízení a zajišt�ní jeho funkce, ale sou�asn� sloužící k vytvo�ení pracovních míst pro 

obsluhu stroj� a za�ízení.  

V t�chto objektech se uskute��uje nejen hlavní výrobní proces, ale zpravidla také další 

p�ípravné a servisní aktivity, které zajiš�ují plynulý chod hlavní výroby. 

Výrobní objekty, které p�edstavují velmi �lenitou škálu typ�, jsou �azeny do n�kolika 

možných skupin. Jsou to zejména skupiny objekt� víceú�elových a jednoú�elových 

a skupiny volných aparatur.  

Víceú�elové objekty jsou dále �len�ny na jednopodlažní, dvoupodlažní a vícepodlažní. 

Volné aparatury jsou vlastn� zvláštním p�ípadem jednoú�elových objekt�. [2] 

�
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2.4 Navrhování výrobního objektu 

V p�ípravné fázi plánování stavby pr�myslového objektu je nutné zohlednit zejména tyto 

požadavky na koncepci výrobního závodu: 

� Hospodárnost �ešení 

� Technologické podklady 

� Legislativní a normativní požadavky 

� Požadavky na pracovní prost�edí a realiza�ní podmínky 

� Architektonický zám�r [2] 

2.5 Volba konstruk�ního systému 

P�i výb�ru typu nosné konstrukce jsou d�ležitá zejména tato hlediska: 

� Hospodárnost konstrukce (spot�eba materiálu a pracnost) 

� Využití typových prvk� a konstruk�ních soustav 

� Volba konstrukcí s vhodnými stavebn� fyzikálními vlastnostmi 

� Životnost konstrukcí 

� Preferování kompletizovaných stavebnicových soustav

� Skladebné možnosti a variabilita funk�ního využití 

� P�ípadná demontáž [2] 

�

2.6 Pr�myslový interiér 

�

Pr�myslové pracovní prost�edí je vytvá�eno pracovním prostorem, stroji a za�ízením, 

pracovním ná�adím, dopravními prost�edky, sv�telnými, tepelnými a zvukovými 

podmínkami, ale i barevným �ešením. 

O kvalit� pracovního prost�edí se rozhoduje v pr�b�hu celého projektového procesu, 

jak na úrovni územního plánování, tak p�i vytvá�ení koncepce pr�myslových závod�

a objekt�.  

Zajistit optimální pracovní prost�edí musí být úkolem projektové p�ípravy nejen p�i 

tvorb� nových pr�myslových závod�, ale i p�i rekonstrukcích stávajících. [2] 
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2.7 Doprava a skladování v pr�myslovém závod�

�

Vn�jší doprava zajiš�uje navázání závodu na ve�ejné dopravní systémy a je reprezentována 

závodovou vle�kou, silni�ním napojením, pop�. dopravou pásovou, potrubní nebo lanovou. 

V územích, která mají pro to p�edpoklady, se používá propojení na vodní dopravu. Vnit�ní 

doprava v závodu se d�lí na meziobjektovou a vnitroobjektovou.  

Meziobjektovou dopravu zajiš�ují zpravidla automobily, vle�ka, pásové a potrubní 

systémy a dopravní vozíky r�zných typ�. Ve vnitroobjektové doprav� se uplat�ují r�zné 

druhy dopravník�, vozík� a je�áb�, dále hydraulická a pneumatická doprava výtahy, 

zakláda�e a manipulátory. 

Nezbytnou sou�ást pr�myslových závod� tvo�í sklady, které p�edstavují prostory pro 

ukládání surovin, polotovar� a hotových výrobk�. Cílem je zabezpe�ení plynulosti 

výrobního procesu i dodávky hotových výrobk� do distribu�ní sít�. [2] 

2.8 Inženýrské sít�

Významným faktorem ovliv�ujícím skladbu zastavovacího plánu pr�myslového závodu je 

soubor inženýrských sítí zásobujících závod všemi pot�ebnými druhy energií a médií. 

V pr�myslových závodech r�zných sektor� se obvykle vyskytují tyto hlavní druhy 

vedení inženýrských sítí: 

� Podzemní (ekonomicky nejmén� náro�né, trubní nebo kabelová vedení – slaboproudé 

a silnoproudé kabely, vodovod, parovod, plynovod, kanalizace) 

� Pozemní (vedena t�sn� nad terénem – trasování parovod�, plynovod� a cirkula�ní 

vody) 

� Nadzemní (použití v pr�myslových závodech s rozsáhlými a složitými systémy 

inženýrských sítí – potrubní mosty).  

Návrh rozmíst�ní inženýrských sítí dle �SN 73 6005 – Prostorové uspo�ádání sítí 

technického vybavení, �SN 73 7505 - Sdružené trasy m�stských vedení technického 

vybavení. Ochranná pásma jsou stanovená zákonem �. 458/2000 Sb., o podmínkách 

podnikání a o výkonu státní správy v energetických odv�tvích a o zm�n� n�kterých zákon�

(energetický zákon). 
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2.9 Zele� v pr�myslové výstavb�

Vysazování zelen� v pr�myslovém závod� plní �adu významných funkcí. 

K nejd�ležit�jším z nich pat�í psychofyziologická, prostorotvorná a estetická funkce, jimiž 

se zele� v pr�myslové výstavb� významn� podílí na vytvá�ení kvalitního pracovního 

prost�edí. Dalšími funkcemi jsou ochrana proti kou�i, plynu a prachu, �išt�ní a zvlh�ování 

vzduchu, snižování teploty, zasti�ování pr��elí vystavených slune�nímu zá�ení, odd�lování 

dopravních pruh� a zlepšení prost�edí v exteriéru a interiéru. [2] 

�

Tab. 1 - Vzdálenosti vegetace od stavebních objekt� [2]   

Druh staveb a za�ízení Vzdálenost (m) 

 ke strom�m ke k�ovinám 

budovy 
3/2 výšky stromu, alespo�  

5 m 
2,00 

oplocení vysoké 2 m a více 4,00 2,00 

oplocení do 2 m 1,00 0,75 

okraje silnic a cest 1,00 0,50 

okraje chodník� 0,75 0,50 

kanály teplovod�
a plynovody 

2,00 1,50 

elektrické kabely 2,00 1,00 

vodovody a kanalizace 2,00 2,00 

�

2.10 Výtvarné dílo v pr�myslovém závod�

Za�len�ním um�leckých prvk� (tvorby) do prost�edí pr�myslového areálu dochází 

k umocn�ní architektonického p�sobení výrobních objekt�. Tato um�lecká tvorba se stává 

harmonizujícím �initelem ve vztahu k p�evážn� technickým prvk�m, které �lov�ka ve 

výrob� obklopují. [2] 

�



7 

�

3. Typologická pravidla 

3.1 Technika pracovního prost�edí 

3.1.1 Osv�tlení pracovišt�

K osv�tlení pracovišt� v�etn� spojovacích cest se užívá denní, um�lé nebo sdružené 

osv�tlení. Osv�tlení pracovišt� a spojovacích cest mezi jednotlivými pracovišti denním, 

um�lým nebo sdruženým osv�tlením musí odpovídat náro�nosti vykonávané práce na 

zrakovou �innost a ochranu zdraví v souladu s normovými hodnotami a požadavky. [9]  

Tab. 2 - Parametry denního osv�tlení [16] 

Místnost Plocha oken  Um�lé osv�tlení 

Sklady 
1/10 
podlahové 
plochy 

Velmi malé 25÷100 lx

Hrubá výroba 1/8 Malé  100÷250 lx

St�ední výroba 1/6-1/7 Ø nároky 250÷600 lx

Jemná práce 1/5 Vysoké nároky 600÷2000 lx

P�esná práce,  
velmi jemná práce 

1/3 Velmi vysoké 2000÷5000 lx

Extrémn� p�esná  1/3 Nároky velmi vysoké, mimo�ádné >5000 lx

Obytné místnosti 1/5-1/6 Ø nároky 

3.1.2 V�trání pracovišt�

Na pracovišti musí být k ochran� zdraví zam�stnance zajišt�na dostate�ná vým�na 

vzduchu p�irozeným nebo nuceným v�tráním. Množství vym��ovaného vzduchu se ur�uje 

s ohledem na vykovávanou práci a její fyzickou náro�nost tak, aby byly zajišt�ny 

vyhovující mikroklimatické podmínky již od po�átku sm�ny. [9] 

3.1.3 Hluk  

Pokud se m��ením hluku na pracovišti a vyhodnocením nam��ených hodnot prokáže, že 

p�es uplatn�ná opat�ení k odstran�ní nebo minimalizaci hluku p�ekra�ují ekvivalentní 

hladiny hluku stanovené pro osmihodinovou sm�nu p�ípustný limit 80 dB, nebo že 

pr�m�rná hodnota špi�kového akustického tlaku je v�tší než 112 Pa, musí zam�stnavatel 

poskytnout zam�stnanc�m osobní ochranné pracovní prost�edky k ochran� sluchu. [10] 



8 

�

3.1.4 Tepelná zát�ž 

P�i práci na pracovišti v�etn� pracovišt� vyžadujícího zvláštní tepelné podmínky 

a pracovišt�, na n�mž nelze technickými prost�edky odstranit tepelnou zát�ž z technologie, 

musí být zajišt�no dodržení hodnot dlouhodob� a krátkodob� únosné doby práce podle 

p�ílohy �. 1, vyhlášky �. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví p�i 

práci. [9] 

3.1.5 Sv�tlá výška prostor ur�ených pro práci 

Sv�tlá výška pracovního prostoru ur�eného pro trvalou práci musí být p�i podlahové ploše 

� do 20 m2 nejmén� 2,50 m; 

� do 50 m2 nejmén� 2,60 m; 

� od 51 m2 do 100 m2 nejmén� 2,70 m; 

� od 101 m2 do 2000 m2 nejmén� 3,00 m; 

� více než 2000 m2 nejmén� 3,25 m. [9] 

3.1.6 Objemový prostor 

Objemový prostor ur�ený pro práci musí být pro jednoho zam�stnance 

� 12 m3 p�i práci za�azené do t�íd I nebo IIa (dle p�ílohy �. 1, vyhlášky �. 361/2007 Sb., 

kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví p�i práci) 

� 15 m3 p�i práci za�azené do t�íd IIb, IIIa nebo IIIb (dle p�ílohy �. 1, vyhlášky 

�. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví p�i práci) 

� 18 m3 p�i práci za�azené do t�íd IVa, IVb nebo V (dle p�ílohy �. 1, vyhlášky 

�. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví p�i práci). [9] 

�

3.2 Hygiena pracovního prost�edí 

3.2.1 Šatny  

Šatna je místnost ur�ená k p�evlékání a p�echodnému odkládání od�v�, obuvi a jiných 

p�edm�t�. Po�et míst v šatn� musí odpovídat celkovému po�tu uživatel� s 10% rezervou. 

Na pracovištích s vícesm�nným provozem nesm�jí jedno šatní místo používat dva 

pracovníci, i když pracují v r�zných sm�nách. [15] 

�
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Tab. 3 - Požadavky na šatny [16] 

m2 / osobu
Od�v ob�anský 
a pracovní 

provozy 

1,1÷1,7 a Spolu 
Kancelá�e, jemná mechanická práce, konfekce, 
elektronika 

1,1÷1,7 b D�lená sk�í�ka 
Studené válcovny, obráb�cí dílny, tkalcovny, 
p�ádelny, stavebnictví 

1,5÷2,2 c Jiná místnost 
Uhelné a rudné doly, cementárny, ocelárny, 
vysoké pece, slévárny, výroba laminát�
a chemie, gumárny, zem�d�lství 

1,5÷2,2 d 

Jiná místnost 
a pr�chozí sprchy 
(Sprchy umíst�né 
mezi šatnami, 
omyvatelné st�ny do 
výšky 1,8 m) 

Výroba s Cr, Cl, Pb, pesticidy, radioaktivními 
látkami, potravinami - mlé�né a d�tské diety, 
injek�ní sou�ásti, mikrobiologické laborato�e, 
(OHS) kafilérie, �ist�ní stok 

3.2.2 Umývárny  

Umývárny se navrhují pro �áste�nou nebo celkovou o�istu. Zpravidla se umís�ují vedle 

šaten, se kterými jsou spojeny dve�mi. Umývárny musí být odd�lené pro muže a ženy. 

Velikost umýváren, jejich uspo�ádání a vybavení za�izovacími p�edm�ty se ur�uje 

podle po�tu osob a rozsahu t�lesné o�isty. Sou�ástí vybavení jsou za�ízení pro odkládání 

mycích pot�eb, ru�ník� a prádla.  

Umývárny pro �áste�nou o�istu se vybavují umývadly, umývacími žlaby, pop�. 

umývacími fontánkami a vani�kami na mytí nohou. Umývárny pro celkovou t�lesnou 

o�istu se vybavují sprchami, sprchovými mísami, výjime�n� vanami, umývadly 

a vani�kami na mytí nohou. [15] 

Tab. 4 - Požadavky na umývárny [16] 

Typ 
práce

Na 1 
umývadlo

Na 1 
sprchu

Na 1 
vani�ku na 

nohy - Základní stavební parametry jako umývárny 
- Obklad st�n do výšky 2,0 m 
- Samostatná armatura pro mycí hadici 
- Okna i sklobeton + kovové v�trací 
  sklopné okénko 
- Pro ženy spíše kabinové sprchy 
- Samostatn� umývadla p�ímo v provozech 
  (prach, potraviná�ská výroba aj.) 

a 10 25 20-50 
dle pot�eby 
(gumová 
obuv, 
zne�išt�né 
nohy) 

b 10 15 

c 10 10 

d 5 5 
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3.2.3 Záchody 

Umís�ují se v rozsáhlých výrobních halách zpravidla ve spojení s dalšími hygienickými 

za�ízeními s ak�ním dosahem 75 až 120 m. Z provozních a technických d�vod� se 

umís�ují záchody v blízkosti hlavních komunikací, u schodiš�, výtah� a dopravních uzl�, 

p�i vstupech do závodu apod. Kapacita se stanoví vždy na nejpo�etn�jší sm�nu.  

�

Tab. 5 - Požadavky na záchody [16] 

Po�et 
mís 

1 2 3 4 víc Další podmínky 
Další 

podmínka 

Ženy 10 11-30 31-50 51-80 +30 

Vždy 
s uzavíratelnou 
nádobou na 
odkládání vložek 

Pro práce  
c) a d) 
v p�edsíni 
vždy TUV 

Muži 10 11-50 51-100 101-151 +50 
Na 1 mísu také 1 
pisoár 

Tab. 6 - Nejmenší p�dorysné rozm�ry záchodové kabiny (rozm�ry v mm) [15] 

Záchodové kabiny Záchodová mísax) 

 dve�e otvíravé ven dve�e otvíravé dovnit�

Neve�ejné 800 x 1100 800 x 1400 

Pro ve�ejnost   

a) bez svrchního od�vu 900 x 1100 900 x 1500 

b) se svrchním 
od�vemxx) 1100 x 1600 

Pro t�lesn� postižené 1800 x 2150 
x)   Pro záchodovou mísu kombinovanou a záchodovou mísu s nízko nebo st�edn�    

položenou splachovací nádrží se délkový rozm�r zv�tší o 150 mm. 
xx) Platí i pro záchodové kabiny pro zam�stnance s t�í a více vrstvým od�vem. 

�

3.3 Bezpe�nost práce a ochrana pracovního prost�edí 

3.3.1 Bezpe�nost práce  

Zam�stnavatel je povinen zajistit, aby pracovišt� byla prostorov� a konstruk�n�

uspo�ádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro zam�stnance z hlediska 

bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci odpovídaly bezpe�nostním a hygienickým 

požadavk�m na pracovní prost�edí a pracovišt�. [4] 
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3.3.2 Požární ochrana 

Stavba musí být umíst�na a navržena tak, aby podle druhu spl�ovala technické podmínky 

požární ochrany na  

� odstupové vzdálenosti a požárn� nebezpe�ný prostor,  

� zdroje požární vody a jiného hasiva,  

� vybavení stavby vyhrazeným požárn� bezpe�nostním za�ízením,  

� p�ístupové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku,  

� zabezpe�ení stavby �i území jednotkami požární ochrany. [8] 

3.4 P�ístup osob se sníženou schopností pohybu a orientace 

P�ístup osob se sníženou schopností pohybu a orientace, je v p�ípad� pr�myslových areál�

a zvlášt� pr�myslové výroby zna�n� problematickou záležitostí. Tento druh pracovních 

�inností ve výše uvedeném prost�edí je zna�n� nevhodný pro osoby s tímto zdravotním 

omezením.  

Problematikou staveb a �ešení infrastruktury pro užívání osob se sníženou schopností 

pohybu a orientace se zabývá vyhláška �. 398/2009 Sb., o obecných technických 

požadavcích zabezpe�ujících bezbariérové užívání staveb.  Mezi jasn� stanovenými 

p�ípady, kdy je nutné podle této vyhlášky postupovat p�i zpracování projektové 

dokumentace, jsou návrhy staveb ur�ené pro výkon práce celkov� 25 a více osob, pokud 

provoz v t�chto stavbách tyto osoby zam�stnávat umož�uje.  

V p�ípad�, že výrobní podniky umožní zam�stnávání osob se sníženou schopností 

pohybu, p�edpokládá se bezbariérové �ešení ve�ejného prostranství v�etn� komunikací, 

parkování a p�edevším také komunika�ní a vnit�ní vybavení stavby ur�ené jako pracovní 

prost�edí pro tyto osoby. 

Vyhláška o bezbariérovém užívání staveb stanoví zejména základní prvky 

bezbariérového užívání (výškové rozdíly pochozích ploch, povrchy pochozích ploch, 

manipula�ní prostory, podjezdné profily, pr�chodné ší�ky, ovládací prvky), definuje 

požadavky na schodišt� a vyrovnávací stupn�, výtahy, zdvihací plošiny, pohyblivé schody 

a chodníky, komunikace pro chodce a vyhrazená stání, p�echody pro chodce, místa pro 

p�echázení a koridory pro p�echázení tramvajového pásu, nástupišt� ve�ejné dopravy 

a v neposlední �ad� výkopy a staveništ�. [5] 
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4. Popis a hodnocení sou�asného stavu okolí 

Pro stavbu montážní haly s administrativním objektem byl vybrán pozemek v intravilánu 

m�sta Hradce Králové, v pr�myslové zástavb� vymezené p�ibližn� ulicemi 

„U Fotochemy“, „Kydlinovská“ a „Bohuslava Martin�“.   Prostor je prakticky rovinatý, 

s pr�m�rnou nadmo�skou výškou 231 m n. m.�  Lokalita s výše navrhovanou stavbou se 

nachází v katastrálním území Pražské P�edm�stí, p�i výjezdu z m�stského Go�árova 

okruhu sm�rem na Jarom�� a Ji�ín. Dopravní napojení je na ulici „U Fotochemy“ p�i 

severovýchodní hranici pozemku. 

Okolí navrhované stavby odpovídá funk�nímu využití, které je vymezeno územním 

plánem a více mén� nebrání dalšímu rozvoji stavební �innosti v zájmovém území. Rovn�ž 

nová stavba montážní haly akceptuje své okolí a je navržena tak, aby co nejmén� toto okolí 

narušovala a to jak výrobní a montážní �inností, tak i dopravou materiálu a výrobk�. 

Stávající zele� na pozemku bude v co možná nejvyšší mí�e zachována a dopln�na o zele�

novou.  

Žádné významné neobnovitelné p�írodní zdroje se zde ani v blízkém okolí 

nenacházejí. Na pozemku stavby nejsou ani obnovitelné p�írodní zdroje, s výjimkou 

n�kolika strom� a ke��. 

Zájmové území stavby není v generelu regionálního systému ekologické stability 

zahrnuto do stávajícího ani navrhovaného systému biocenter a biokoridor�. V širším okolí 

stavby se nachází jeden regionální vodní biokoridor. Stávající regionální biokoridor 

probíhající podél �eky Labe je situován cca 500 m východn� od zám�ru. Další biokoridory 

a biocentra místního a regionálního významu jsou již ve v�tší vzdálenosti.  

Zvlášt� chrán�né �ásti p�írody ve smyslu zákona �. 114/1992 Sb., p�írodní parky 

a významné krajinné prvky se na stavebním pozemku nevyskytují.  

4.1 Údaje o souladu s územn� plánovací dokumentací

Dle platného Územního plánu m�sta Hradec Králové, který byl schválen v Zastupitelstvu 

m�sta Hradec Králové dne 21. 1. 2000, je lokalita zahrnující pozemky s navrženou stavbou 

�ešena ve funk�ní ploše „plochy výroby a služeb bez negativního vlivu na okolí“. 

V závazné �ásti ÚPm HK, která byla vyhlášena obecn� závaznou vyhláškou m�sta Hradec 
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Králové �. 1/2002, o závazné �ásti ÚPm HK, kapitole 1.11.3 Limity využití území 

vyjád�ené v regulativech, je tato funk�ní plocha charakterizována jako území sloužící pro 

umíst�ní staveb pr�myslové výroby, stavební výroby a skladových areál�, které mají 

zna�né nároky na p�epravu zboží a surovin a rušivé ú�inky jejich �inností zpravidla 

p�esahují hranice p�íslušných areál�.  

Z hlediska limit� využití území vyjád�ených v regulativech lze v takto definovaných 

funk�ních plochách umís�ovat stavby pro výrobu jako p�ípustné využití hlavní a stavby pro 

administrativu, jako sou�ást areál� a staveb hlavních a stavby pro technickou vybavenost 

jako p�ípustné využití území dopl�kové. [5]  

4.2 Údaje o pozemku

Stavební pozemek má rovinatý charakter s relativn� stálou nadmo�skou výškou 231,000 m 

n. m. Je p�dorysn� obdélníkového tvaru a v sou�asné dob� jsou jeho hranice vymezeny 

plotem z drát�ného pletiva výšky 2,0 m a plotem s betonovou podezdívkou. Dle 

povod�ového plánu Královéhradeckého kraje není pozemek sou�ástí žádného záplavového 

území. V severovýchodní �ásti pozemku je stávající sjezd na místní komunikaci              

III. kategorie v ulici „U Fotochemy“.  

Pozemek byl v minulosti sou�ástí areálu pr�myslové výroby firmy                      

FOMA BOHEMIA a. s. P�i severozápadní hranici je lemován vícepodlažními stavbami, 

které mají charakter budov výrobních a administrativních. Na pozemku jsou stávající 

zpevn�né plochy, které tvo�í železobetonové prefabrikované panely a dále jsou to 

zpevn�né plochy živi�ným krytem. V západní �ásti pozemku je stávající objekt skladové 

haly. Hala je jednopodlažní, zast�ešená sedlovou st�echou. Konstrukce haly je ocelová 

s lehkým oplášt�ním sendvi�ovými panely (KINGSPAN) v kombinaci s cihelnými 

vyzdívkami. Další stavbou v severní �ásti pozemku je zd�ný jednopodlažní dílenský objekt 

zast�ešený sedlovou st�echou.  Ostatními stavbami na pozemku jsou stavby drobné, ur�ené 

pro skladování. Jedná se o typové stavby konstruk�ního systému prostorové prefabrikace. 

V�tší �ást pozemku je zatravn�na. V severní, východní a jižní �ásti pozemku je 

zastoupena rovn�ž vzrostlá zele�. Druhov� se jedná o tyto d�eviny: dub, vrby a topoly. 

Tento druh zelen� se jeví jako zanedbaný a léta neudržovaný. V rámci navrhované 

výstavby bude provedena pouze nejnutn�jší asanace s navržením nové zelen�. 
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Obr. 1 - Stavební pozemek 

�

�

�

�

�

Obr. 2 - Pohled do ulice „U Fotochemy“ 
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5. Vazby stavby na sít� technické a dopravní infrastruktury 

Stavební pozemek s uvažovanou stavbou montážní haly s administrativou je v sou�asné 

dob� napojen na stávající sít� technické a dopravní infrastruktury.  

Veškeré podzemní sít� technické infrastruktury byly zajišt�ny v rámci p�edprojektové 

p�ípravy z technické mapy m�sta Hradec Králové, která byla p�edána zástupcem m�sta 

v digitální form�.  

5.1 Technická infrastruktura 

5.1.1 Vodovod 

P�i severovýchodní hranici areálu je veden podzemní vodovodní �ad LT DN 250. 

Ochranné pásmo tohoto vodovodu �iní 1,5 m od líce potrubí, na ob� strany. Vodovodní �ad 

probíhá soub�žn� s ulicí „U Fotochemy“. 

5.1.2 Kanalizace 

Nap�í� stavebním pozemkem probíhá stávající podzemní jednotná kanalizace DN 1500. 

Stoka spojuje východní a západní cíp pozemku a pokra�uje jihozápadním sm�rem do 

centra m�sta.  P�i severovýchodní hranici areálu probíhá podzemní jednotná kanalizace  

DN 300.  

5.1.3 Plynovod 

Trasa stávajícího plynovodu STL OC DN 300 je umíst�na p�i severovýchodní hranici 

pozemku a vede z �ásti i p�es tento pozemek.  

5.1.4 Elektrická energie 

V zájmovém území bylo dle podklad� technické mapy zajišt�no stávající podzemní 

kabelové vedení vysokého a nízkého nap�tí v majetku �EZ Distribuce a. s.  

5.1.5 Sd�lovací kabelové vedení 

Podzemní kabelové sd�lovací vedení spojové se nachází v ulici „U Fotochemy“ a ulici 

„Kydlinovská“. P�i jihovýchodní hranici zájmového území probíhá podzemní komunika�ní 

kabelové vedení �EZ ICT Services, a.s. 
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5.2 Dopravní infrastruktura 

Napojení stávajícího oploceného areálu s navrženou výstavbou montážní haly na dopravní 

infrastrukturu je v sou�asné dob� realizováno stávajícím sjezdem z místní komunikace

v ulici „U Fotochemy“. 

Jedná se o ve�ejn� p�ístupnou pozemní komunikaci, která slouží p�evážn� místní 

doprav�. Je to místní komunikace III. t�ídy, kterou je obslužná komunikace umož�ující 

dopravní obsluhu jednotlivých objekt�. Ší�ka komunikace je 6 m. Kryt komunikace je 

tvo�en asfaltovým kobercem v kombinaci s žulovou dlažbou. 

P�i východním cípu zájmového území je stávající k�ížení místních komunikací formou 

vidlicové k�ižovatky. Dochází zde ke k�ížení ulic „U Fotochemy“ a „Kydlinovské“. Ve 

vzdálenosti 50 m od této k�ižovatky jižním sm�rem je umíst�na zastávka m�stské 

hromadné dopravy. Od této zastávky je vedeno stávající chodníkové t�leso ší�ky 2 m, 

sm�rem do ulice „U Fotochemy“.  

Navrhovaný výrobní areál bude dopravn� napojen na místní komunikaci v ulici        

„U Fotochemy“ novým sjezdem. Nový sjezd je situován v severním cípu areálu výrobního 

závodu. Sjezd má parametry nárožních oblouk� R 12,0 m a celková ší�ka sjezdu je       

31,00 m. Jedná se o místní komunikaci III. t�ídy. Nejvyšší dovolená rychlost je 50 km/h. 

Úsek místní komunikace v zájmovém území je v p�ímé a ulice je obousm�rná. Rozhledová 

pole se stanoví dle �SN 73 6110 Projektování místních komunikací. V tomto konkrétním 

projektovém �ešení do rozhledových polí nezasahuje žádná pevná p�ekážka bránící 

v rozhledu. 

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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6. Návrh �ešení stavby 

�

6.1 D�lení stavby na stavební a inženýrské objekty, provozní soubory 

6.1.1 Stavební objekty 

SO 01 - Montážní hala 

SO 02 - Administrativní objekt 

6.1.2 Inženýrské objekty 

IO 01 - Zpevn�né plochy 

IO 02 - Vodovodní p�ípojka 

IO 03 - Areálový rozvod požární vody 

IO 04 - Kanaliza�ní p�ípojka 

IO 05 - Likvidace srážkových vod 

IO 06 - Plynovodní p�ípojka 

IO 07 - P�ípojka NN 

IO 08 - Areálové osv�tlení 

IO 09  - Oplocení   

IO 10 - Sadové úpravy 

6.1.3 Provozní soubory 

PO 01 - Strojní za�ízení 

PO 02 - Je�áby 

6.2 Výrobní program, po�et pracovník�, technologie výroby 

6.2.1 Výrobní program 

Základním uvažovaným typem pr�myslové výroby v tomto areálu je strojírenská 

kovovýroba a záme�nická výroba.  

Hlavním p�edm�tem �innosti je výroba díl� z r�zných druh� kovových materiál�, 

úprava plech� a válcovaných profil�, výroba regál� a stavebních stojan�, ocelových dve�í 

a vrat, zábradlí, ocelových nádrží a p�edevším výroba stavebních ocelových konstrukcí. 
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Sou�ástí nabízených služeb je vlastní realizace a také montáž (p�edpoklad vytvo�ení 

montážních �et).  

6.2.2 Po�et pracovník�

SO 01 Montážní hala 

� Montážní d�lníci   25 osob / sm�nu   (2 sm�ny) 

� Skladníci    2 osoba / sm�nu   (2 sm�ny) 

� Montážní �ety   8 osob / sm�nu  (1 sm�na) 

SO 02 Administrativa 

� Mist�i    2 osoby / sm�nu   (2 sm�ny) 

� Administrativní pracovníci  12 osob / sm�nu  (1 sm�na) 

� Vrátný    1 osoba / sm�nu  (3 sm�ny) 

6.3 Varianta �ešení – “A“ 

Cílem této varianty je návrh objektu montážní haly a objektu administrativy jako dvou 

stavebních objekt� navzájem funk�n� i provozn� propojených. Montážní hala tvo�í jeden 

stavební objekt (SO 01) sestávající z p�ípravny materiál� a vlastní haly montáží. Sou�ástí 

montážní haly je administrativní t�ípodlažní budova (SO 02).  

6.3.1 Dispozi�ní uspo�ádání 

SO 01 - Montážní hala 

Stavba montážní haly je jednopodlažní, jednolodní objekt, p�dorysn� obdélníkového tvaru, 

zast�ešený plochou st�echou. Montážní hala sestává ze dvou navzájem funk�n�

propojených prostor, a to p�ípravy materiálu a vlastní haly montáží.  

P�ístup do místnosti p�ípravy materiálu je ze severozápadní a jihozápadní fasády 

lamelovými rolovacími vraty rozm�ru 4,5 x 5,0 m. P�eprava materiálu a manipulace s ním 

se p�edpokládá zdvižnými vozíky, uvnit� objektu pomocí mostových je�áb�.  

SO 02 - Administrativní objekt 

Stavba administrativního objektu je t�ípodlažní, p�dorysn� obdélníkového tvaru, zast�ešená 

plochou st�echou. Administrativní objekt nep�evyšuje svou výškou objekt montážní haly.  
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Vstup do objektu je ze severovýchodní fasády vstupními dvouk�ídlovými dve�mi, p�es 

zádve�í do vstupní haly. Ve vstupní hale je umíst�no dvouramenné schodišt� do dalšího 

podlaží, úklidová místnost, bezbariérové WC, vrátnice, technická místnost (kotelna), 

kancelá� skladník� a sklad výroby.  Samostatnou �ástí prvního podlaží je komunika�ní 

trasa pracovník� z haly montáží do druhého podlaží, a to do prostor denní místnosti 

a šaten. Zde je situováno dvouramenné schodišt�, hygiena s úklidovou místností 

a technická místnost (rozvodna NN). 

Ve druhém podlaží je umíst�na denní místnost pro maximáln� 32 osob, šatna 

s kapacitou 72 sk�ín�k, umývárna s úklidovou místností, sprchy a záchody. Druhé podlaží 

je p�ístupné dv�ma dvouramennými schodišti.  Schodišt� p�i severozápadní fasád� je 

ur�eno pro tzv. „�istý“ vstup do šatny. Po provedené vým�n� oble�ení jsou šatny 

opoušt�ny druhým schodišt�m „špinavým“, p�i jihovýchodní fasád�, p�ímo do výroby. Po 

skon�ení sm�ny je sled obrácený: schodišt� „špinavé“, šatna, hygiena, schodišt� „�isté“ 

a východ z objektu. 

Ve t�etím podlaží je umíst�na velkoprostorová kancelá�, hygienické zázemí, kancelá�

pro sekretá�ku a kancelá� �editele.  

Bezbariérové užívání stavby 

Nutnost vytvo�ení pracovních pozic pro osoby se zdravotním omezením udává vyhláška   

�. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpe�ujících bezbariérové 

užívání staveb. Podle této vyhlášky se postupuje p�i návrhu staveb ur�ených pro výkon 

práce celkov� 25 a více osob, pokud provoz v t�chto stavbách umož�uje zam�stnávat 

osoby se zdravotním omezením. [7] 

Pro osoby se zdravotním omezením p�ipadá v úvahu 16 pracovních míst, a z tohoto 

d�vodu není nutné posuzovat tento objekt podle výše uvedeného p�edpisu pro bezbariérové 

užívání staveb. 

6.3.2 Konstruk�ní �ešení 

Dle charakteru navrhované stavby je navržena tato varianta konstruk�ního systému stavby: 

a) Podle druhu svislých prvk�    - sloupový 

b) Podle použitého konstruk�ního materiálu  - betonový �i železobetonový 

c) Podle orientace svislých prvk� v��i osám budovy - systém p�í�ný 

d) Podle zp�sobu zhotovení    - prefabrikovaný 
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6.3.3 �ešení parkování 

Výpo�et pot�eb pro dopravu v klidu byl proveden dle �l. 14.1 Odstavné a parkovací plochy 

�SN 73 6110 Projektování místních komunikací. Výpo�tem byla prokázána pot�eba 

38 parkovacích stání, z tohoto v po�tu 2 stání pro automobily osob se zdravotním 

omezením. Plochy pro parkování jsou na pozemku vymezeny v jeho severní �ásti a v jeho 

východní �ásti p�ed budovou administrativy. V severní �ásti areálu je vyhrazeno celkem 

14 parkovacích stání 2,5 x 5,0 m pro osobní auta a dv� parkovací stání 2,75 x 6,50 m pro 

dodávky. Ve východní �ásti areálu, p�ed objektem administrativy bude umíst�no celkem 

22 parkovacích stání 2,5 x 5,0 m a 2 stání 3,5 x 5,0 m pro osoby na vozíku. Do zpevn�ných 

ploch je v severní �ásti areálu zahrnuta plocha pro komunální a separovaný odpad a p�i 

stávající hale plocha pro odstavování kol a parkování motocykl�. 

�

6.4 Varianta �ešení – “B“ 

Druhá varianta spo�ívá v umožn�ní zam�stnávání osob se zdravotním omezením, zejména 

pohybovým a umíst�ní �ásti parkovacích ploch do suterénu objektu administrativy. 

    

6.4.1 Dispozi�ní uspo�ádání 

SO 02 - Administrativní objekt 

Administrativní objekt je �ty�podlažní s jedním podlažím podzemním. Podzemní podlaží je 

ur�eno pro parkování osobních aut, motocykl� a kol. V severozápadní �ásti dispozice je 

za�len�no dvouramenné schodišt� a výtah, který komunika�n� propojuje všechny �ty�i 

podlaží. P�ístupnost podlaží pro osobní auta je venkovní p�íjezdovou rampou s max. 

sklonem 10 % (otev�ená, �i zast�ešená).  

Vstup do objektu je ze severozápadní fasády vstupními dvouk�ídlovými prosklenými 

dve�mi p�es zádve�í do vstupní haly. Ve vstupní hale je umíst�no dvouramenné schodišt�

do dalšího podlaží spolu s výtahem, úklidová místnost, bezbariérové WC, vrátnice, 

technická místnost (kotelna), kancelá� skladník� a sklad výroby.  

Druhé podlaží je ur�eno výlu�n� pro pracovníky montáží v hale, na venkovní 

manipula�ní ploše a p�vodní skladové hale. Je zde umíst�na denní místnost, šatna, 

umývárna s úklidovou místností, sprchy a záchody.  

T�etí nadzemní podlaží je ur�eno výlu�n� pro administrativu. Jsou zde umíst�ny 

celkem �ty�i kancelá�e, záchody pro zam�stnance a jeden záchod pro osoby s pohybovým 
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omezením. V t�chto kancelá�ích je možné uvažovat s možností zam�stnání osob na 

invalidním vozíku. Stavebník ur�í p�esný po�et osob se zdravotním omezením a stanový 

rovn�ž p�esný po�et parkovacích stání i s nutnou rezervou pro parkování návšt�vník�

areálu.  

6.4.2 Konstruk�ní �ešení 

Dle charakteru navrhované stavby je navržena tato varianta konstruk�ního systému stavby: 

a) Podle druhu svislých prvk�    - sloupový 

b) Podle použitého konstruk�ního materiálu  - z kovových prvk�

c) Podle orientace svislých prvk� v��i osám budovy - systém p�í�ný 

6.4.3 �ešení parkování 

V této druhé variant� jsou parkovací plochy rozd�leny do dvou úrovní. Parkovací plochy 

na povrchu v severozápadní �ásti areálu jsou dopln�ny parkováním podpovrchovým, 

umíst�ným v objektu administrativy, v podzemním podlaží. 

  

6.5 Stavby podmi�ující 

Umíst�ní navrhovaného objektu montážní haly s administrativou do zájmového území je 

zásadn� omezeno n�kolika podmi�ujícími stavbami, kterými v tomto p�ípad� jsou 

demolice stávajících zpevn�ných ploch, demolice stávajícího dílenského objektu 

s garážemi a p�eložka jednotné kanaliza�ní stoky DN 1500, která probíhá nap�í� stavebním 

pozemkem. 

Stávající skladová hala umíst�ná na pozemku je tvo�ena ocelovou nosnou konstrukcí 

s cihelnými vyzdívkami �ásti obvodového plášt�, jednopodlažní, zast�ešená sedlovou 

st�echou. Oplášt�ní haly je z �ásti rovn�ž tvo�eno lehkými obvodovými sendvi�ovými 

panely. Výpln� otvor� jsou ocelové, zasklení jednoduchým sklem. 

Stávající dílenský objekt v severním cípu areálu je jednopodlažní zd�ná stavba 

s nevyužitým podkrovím, nepodsklepená, zast�ešená sedlovou st�echou. Konstruk�ní 

systém stavby je zd�ný, st�nový, vybudován klasickými zdícími technologiemi. Krov 

sedlové st�echy d�ev�ný, st�ešní krytina skládaná z pálených tašek. Výpln� otvor� d�ev�né, 

zasklení provedeno jednoduchým sklem. Vrata ocelová. Sou�ástí objektu jsou dv�

p�ístavby, a to vstupního zd�ného zádve�í a postranního skladu d�ev�né konstrukce. 
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Obr. 3 - Stávající montážní hala 

Obr. 4 - Stávající dílenský objekt 
�
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7. Technické �ešení stavby  

Pro podrobn�jší popis technického �ešení stavby byla vybrána první varianta studiového 

návrhu dispozi�ního �ešení montážní haly s administrativou - varianta “A“. 

Stavba je navržena tak, aby byla p�i respektování hospodárnosti vhodná pro ur�ené 

využití, a aby sou�asn� splnila základní požadavky, kterými jsou 

� mechanická odolnost a stabilita, 

� požární bezpe�nost, 

� ochrana zdraví osob a zví�at, zdravých životních podmínek a životního prost�edí, 

� ochrana proti hluku, 

� bezpe�nost p�i užívání, 

� úspora energie a tepelná ochrana. [6] 

7.1 Návrh umíst�ní do území 

Pozemek vybraný pro navrhovanou stavbu je dle územního plánu m�sta Hradec Králové ve 

funk�ní ploše výroby a služeb bez negativního vlivu na okolí. Stavební pozemek je 

v sou�asné dob� bez využití. Na pozemku jsou stávající stavební objekty (hala a dílenský 

objekt) a zpevn�né plochy. Technické podmínky území umož�ují bezproblémový provoz 

nové montážní haly s administrativou. Jedná se zejména o možnost napojení na stávající 

sít� technické a dopravní infrastruktury a dosah stanovišt� MHD ve vzdálenosti do 200 m.  

Stavební pozemek je jednozna�n� vymezen stávajícím oplocením, které tvo�í hranice 

pr�myslového závodu. Zastavovacím plánem závodu je umíst�na montážní hala 

s administrativním objektem, manipula�ní plochy, plochy pro parkování, plochy zelen�

a sít� technické infrastruktury. 

7.2 Stavebn� technické �ešení 

Stavba je navržena tak, aby po dobu své existence spl�ovala požadavky na mechanickou 

odolnost a stabilitu, požární bezpe�nost, hygienu, ochranu zdraví a životního prost�edí, 

bezpe�nost p�i udržování a užívání stavby v�etn� bezbariérového užívání stavby, ochranu 

proti hluku, úsporu energie a ochranu tepla. [3] 
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7.2.1 Montážní hala 

Montážní hala je jednopodlažní, jednolodní pr�myslová stavba, p�dorysn� obdélníkového 

tvaru o rozm�rech 48,50 m x 24,00 m, zast�ešená plochou st�echou. Výška stavby od 

podlahy 1. NP (± 0,000) bude max. 12,15 m – výška atiky. Nosnou �ást objektu tvo�í 

železobetonová prefabrikovaná konstrukce s cihelnými vyzdívkami z velkoformátového 

zdiva, v�etn� nosného st�ešního plášt� z železobetonových dutinových panel�.   

Založení stavby 

P�edpokládané založení objektu montážní haly je plošné, na základových patkách. P�es 

základové patky budou uloženy železobetonové základové trámy.  

St�ny a p�í�ky 

Výpl�ové konstrukce budou provád�ny z cihelného velkoformátového zdiva. Založení 

zdiva na železobetonových základových trámech. 

Stropy 

Stropní konstrukce tvo�í zast�ešení montážní haly a je navržena ze železobetonových 

dutinových prefabrikovaných panel�. Panely jsou ukládány v podélném sm�ru, kolmo na 

železobetonové prefabrikované plnost�nné nosníky osazené na prefabrikovaných sloupech.  

Podlahy, povrchy st�n a strop�

Podlaha bude provedena z betonu s rozptýlenou výztuží s gletovaným povrchem. 

Podkladní vrstva podlahy bude tvo�ena hydroizola�ní vrstvou, podkladním betonem 

a vrstvou št�rku z p�nového skla – drenážní a tepeln� izola�ní vrstvou.    

St�echy 

Jednopláš�ová plochá st�echa s minimálním spádem 3%. Spádování je vytvo�eno kladením 

stropních panel� na železobetonové nosníky ve spádu. Odvodn�ní st�ešního plášt� pomocí 

st�ešních zaatikových žlab� v podélném sm�ru st�echy.  

  

Výpln� otvor�

Výpl� okenních otvor� je navržena velkoplošným zasklením profilovým sklem. Okna jsou 

pevná. St�ešní pásový sv�tlík bude proveden z ocelových válcovaných profil�, se 

zasklením izola�ním sklem. Pr�myslová vrata budou rolovací, lamelová.  
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7.2.2 Administrativa 

Administrativní objekt je t�ípodlažní stavba, p�dorysn� obdélníkového tvaru o rozm�rech 

12,00 x 30,00 m, zast�ešená plochou st�echou. Výška stavby od podlahy 1. NP (± 0,000) 

bude max. 11,00 m – výška atiky. Nosnou �ást objektu tvo�í železobetonová 

prefabrikovaná konstrukce s výpl�ovým zdivem, v�etn� nosného st�ešního plášt�

a stropních konstrukcí ze železobetonových dutinových panel�.   

Založení stavby 

P�edpokládá se založení plošné, na základových patkách. P�es základové patky budou 

uloženy železobetonové základové trámy. 

St�ny a p�í�ky 

Výpl�ové konstrukce budou provád�ny z cihelného velkoformátového zdiva. Založení 

zdiva v p�ízemí na železobetonových základových trámech. 

Stropy 

Stropní konstrukce tvo�í železobetonové dutinové prefabrikované panely, ukládané do 

ozub� železobetonových pr�vlak�. Panely jsou ukládány v p�í�ném sm�ru. Stropní desky, 

tvo�ené dutinovými panely jsou dopln�ny stropními ztužidly. 

Podlahy, povrchy st�n a strop�

Nášlapné vrstvy podlah v administrativním objektu jsou p�evážn� navrženy z keramických 

protiskluzových dlažeb (záchody, umývárny, úklidové místnosti), protiskluzových PVC 

(komunika�ní prostory, kancelá� skladník�, šatny, denní místnost), nát�rem betonu 

(technické místnosti, sklad montážní haly) a zát�žových koberc� (kancelá�e). 

Schodišt�

Schodišt� je navrženo železobetonové prefabrikované, dvouramenné s mezipodestou, 

levoto�ivé. Povrch schodišt� bude opat�en protiskluzovým PVC, zakon�eným hliníkovými 

lištami. Sou�ástí schodišt� bude ocelové zábradlí v nerezovém provedení.  

Komíny  

Odkou�ení od plynového kotle umíst�ného v koteln� (technické místnosti) je navrženo 

systémovým t�ívrstvým nerezovým komínem. Dvoupláš�ovým komínovým systémem je 
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vytvo�ena kompletní spalinová cesta od spot�ebi�e po vyúst�ní nad st�ešní pláš� ploché 

st�echy.  

St�echy 

Jednopláš�ová plochá st�echa s minimálním spádem 3 %. St�echa je zakon�ena zd�nými 

atikami, p�evyšujícími rovinu st�ešního plášt�. Odvodn�ní st�ešního plášt� pomocí 

st�ešních vyh�ívaných vpustí (min. 2). 

Výpln� otvor�

Okna a vstupní prosklené dve�e budou z hliníkových profil�. Zasklení izola�ním 

dvojsklem (trojsklem). Okna z komunika�ních prostor� sm�rem do montážní haly slouží 

jako požární uzáv�ry. Vnit�ní dve�e budou d�ev�né, dýhované, osazované do typových 

ocelových zárubní.  

7.3 Stavebn� konstruk�ní �ešení 

7.3.1 Spodní stavba  

Založení objektu montážní haly a administrativy je navrženo plošné, na základových 

patkách. Velikost základových patek bude stanovena na základ� statického výpo�tu pro 

dané maximální výpo�tové zatížení. P�es základové patky budou uloženy železobetonové 

základové trámy. Podlaha montážní haly bude uložena na hutn�ném št�rkopískovém 

podsypu. Materiál podlahy je navržen z vyztuženého betonu s rozptýlenou výztuží. Jakost 

navržených beton� se p�edpokládá v kvalit� C25/30. 

7.3.2 Vrchní stavba 

Konstrukce jsou navrženy v systému železobetonového prefabrikovaného skeletu, 

vetknutého do kalich� spodní stavby. Rozm�ry sloup� haly jsou 400 x 400 mm. Sloupy 

jsou opat�eny krátkou konzolou pro uložení je�ábových drah. Na sloupech jsou osazeny 

st�ešní železobetonové sedlové vazníky na rozpon 24,00 m.  

Nosná konstrukce st�echy je tvo�ena železobetonovými dutinovými panely tl. 200 mm. 

St�ny haly jsou navrženy z cihelného velkoformátového zdiva, se ztužujícími 

železobetonovými v�nci. Tlouš�ka obvodových st�n je 400 mm. Rozm�r sloup�

administrativy je 400 x 400 mm. Na sloupy jsou uloženy železobetonové pr�vlaky 
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s ozubem. Do ozub� jsou položeny stropní dutinové panely tl. 200 mm na rozp�tí 6,00 m. 

Stropní desky jsou dopln�ny stropními ztužidly. Obvodový pláš� je zd�ný z cihelného 

velkoformátového zdiva v tl. 400 mm.  

7.4 Požárn� bezpe�nostní �ešení 

Z hlediska požární bezpe�nosti stavby je objekt �ešen dle �SN 73 0804 Požární bezpe�nost 

staveb – Výrobní objekty. Spln�ní požadavk� �SN se prokazuje projektovým �ešením, 

které zahrnuje zejména rozd�lení objekt� do požárních úsek�, stanovení požárního rizika, 

stanovení požárn� bezpe�nostních za�ízení a opat�ení, posouzení požárních odolností 

konstrukcí, stanovení po�tu evakuovaných osob, stanovení odstupových vzdáleností 

a vymezení zásahových cest. [13]  

P�edpokládané d�lení stavby do požárních úsek�: 

PÚ 1 – Administrativní objekt (mimo PÚ 2, PÚ 3 a PÚ 4) 

PÚ 2 – Technická místnost (kotelna) 

PÚ 3 – Technická místnost (elektrorozvodna) 

PÚ 4 – Sklad 

PÚ 5 – Montážní hala 

Vn�jší odb�rné místo požární vody: 

Zdrojem požární vody bude nadzemní požární hydrant umíst�ný v areálu, ve vzdálenosti 

do 100 m od objektu (�SN 73 0873 tab. 1, 2 pol. 4 se požaduje požární hydrant ve 

vzdálenosti do 100 m od objektu a 200 m mezi sebou, osazené na DN 150 s odb�rem Q=14 

ls-1 pro v = 0,8 ms-1). [14] 

Vnit�ní odb�rné místo požární vody: 

Objekt bude vybaven hydrantovým systémem s tvarov� stálou hadicí s hadicovým 

systémem o jmenovité sv�tlosti alespo� 25 mm.  

P�íjezdy a p�ístupy: 

P�íjezd mobilní požární techniky je možný po zpevn�né, pr�jezdné komunikaci v areálu 

ší�ky 6 m. Komunikace v areálu umož�ují oto�ení požární techniky. 
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7.5 Za�ízení pro vytáp�ní stavby 

Zdrojem tepla bude nízkotlaká teplovodní kotelna s kotlem pro spalování zemního plynu.  

Kotelna je umíst�na v samostatné místnosti v prvním podlaží administrativní budovy.  

7.6 Za�ízení vzduchotechniky 

Montážní hala bude v�trána nucen� s p�ívodem vzduchu do pracovní oblasti pomocí výustí 

s bodovým odvodem vzduchu v horní �ásti objektu. Záchody, umývárny, šatny a denní 

místnost budou v�trány podtlakov� pomocí potrubních ventilátor�. Kancelá�ské prostory 

budou v�trány p�irozen� otvíravými okny.  

�

7.7 Plynová za�ízení 

Ze sloupku HUP bude vybudováno nové plynové odb�rné za�ízení, které bude v budov�

rozvedeno ocelovými trubkami k jednotlivým odb�rovým míst�m a p�ed každým 

spot�ebi�em opat�eno kulovým uzáv�rem. 

7.8 Za�ízení silnoproudé elektrotechniky 

P�ípojka NN ze stávající zd�né trafostanice v ulici „Kydlinovská“ bude zakon�ena 

v technické místnosti (elektrorozvodn�) administrativy, kde je umíst�n rozvad��

s m��ením. Z tohoto budou napojeny hlavní rozvad��e umíst�né v administrativ�

a montážní hale. Sou�ástí �ešení elektroinstalací bude napojení areálového rozvodu 

osv�tlení z hlavního rozvad��e. Navrženy jsou stožáry s výbojkovými svítidly. Další 

možností dopln�ní venkovního osv�tlení je umíst�ní svítidel na fasád� objektu montážní 

haly. 

7.9 Slaboproudá za�ízení 

�

Výrobní hala a administrativní �ást bude vybavena bezpe�nostními systémy a informa�ní 

technikou EPS – elektrická požární signalizace, EZS – elektrická zabezpe�ovací 
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signalizace, kamerový systém, SK – strukturovaná kabeláž, EKV – systém kontroly 

vstupu. 

7.10 Zpevn�né plochy 

Zpevn�né plochy v areálu jsou plochami manipulace s materiálem a výrobky, plochami pro 

parkování a plochami pro umíst�ní nádob s komunálním a separovaným odpadem. Povrch 

t�chto ploch tvo�í v p�ípad� manipulace živi�ný kryt a v ostatních p�ípadech betonová 

zámková dlažba. Odvodn�ní zpevn�ných ploch je navrženo pomocí liniových a bodových 

prvk�, které jsou napojeny p�es odlu�ova�e ropných látek na kanalizaci.  

7.11 Vodovodní p�ípojka 

Vodovodní p�ípojka PE DN 60 délky 36,20 m se napojí na stávající litinový �ad DN 250, 

který je veden v zeleném pásu podél ulice „U Fotochemy“. P�ípojka bude vedena do 

p�ízemí administrativní budovy, kde bude v místnosti skladu na zdi osazen hlavní uzáv�r 

a vodom�rná souprava se sdruženým vodom�rem.   

7.12 Kanaliza�ní p�ípojka 

Odtok z administrativní budovy bude vnit�ní kanalizací DN 200 do navržených revizních 

šachet na kanaliza�ní p�ípojce. P�ípojka DN 250 bude svedena do šachty na ve�ejné 

kanalizaci v ulici „U Fotochemy“. Potrubí kanalizace je navrženo plastové, šachty na 

kanalizaci budou typové revizní betonové s litinovým poklopem. 

7.13 Likvidace srážkových vod 

Pro akumulaci a zasakování srážkových vod jsou navrženy plastové podzemní bloky 

složené z díl�ích plastových box�. Z t�chto blok� bude docházet k postupnému vsaku 

akumulovaných srážkových vod dnem a st�nami zp�t do p�dy a p�ípadn� bezpe�nostním 

p�epadem do kanalizace.  
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7.14 Plynovodní p�ípojka 

Pro navržený objekt montážní haly se vybuduje nová plynovodní p�ípojka PE DN 50, 

v délce 2,5 m, zakon�ená HUP v oplocení. Sou�ástí HUP bude regulátor tlaku. P�ípojka se 

napojí na stávající ocelový STL plynovod OC DN 300 navrtávacím pasem. Ze sloupku 

HUP se vybuduje nové plynové odb�rné za�ízení PE DN 40. 

�

7.15 P�ípojka NN 

Nové napojení areálu se p�edpokládá ze stávající objektové zd�né trafostanice umíst�né 

v ulici „Kydlinovská“ nedaleko k�ižovatky s ulicí „U Fotochemy“. Z této trafostanice bude 

vyveden zemní kabelový p�ívod nízkého nap�tí 3 x 120 + 70 AYKY, který bude ukon�en 

v rozvodn�, v odpínací sk�íni s hlavními pojistkami. Z dalších rozvodných sk�íní budou 

napojeny jednotlivé okruhy nebo v�tší strojní za�ízení. 

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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8. Úpravy sítí technické infrastruktury 

8.1 Kanalizace 

Nap�í� stavebním pozemkem probíhá stávající podzemní kanaliza�ní vyzdívaná stoka 

o pr�m�ru DN 1500. Stoka spojuje východní a západní cíp pozemku a pokra�uje 

jihozápadním sm�rem do centra m�sta. Ochranné pásmo této kanalizace �iní 2,5 m od 

vn�jšího líce kanalizace na ob� strany.  

Nutná p�eložka této kanalizace p�edstavuje podmi�ující stavbu pro realizaci montážní 

haly. Nová trasa kanalizace je navržena na sousedních pozemcích p�i severovýchodní 

a severozápadní hranici areálu. Vn�jší líc kanalizace bude umíst�n 2,5 m od oplocení 

pozemku.  Lomové body kanalizace budou �ešeny pomocí železobetonových revizních 

šachet se vstupními otvory. V trase navržené p�eložky kanalizace je v sou�asné dob�

umíst�no sd�lovací vedení �EZ ICT, které bude v rámci p�eložky do�asn� p�emíst�no. Po 

realizaci p�eložky kanalizace bude umíst�no zp�t do p�vodní trasy v soub�hu s novou 

trasou kanalizace. Potrubí p�vodní kanalizace bude ponecháno v zemi a veškeré stavební 

konstrukce navržené nad tímto potrubím budou staticky navrženy tak, aby nemohlo dojít 

k jejich porušení. 

P�i severovýchodní hranici areálu, v zeleném pásu p�i místní komunikaci ulice           

„U Fotochemy“, probíhá podzemní kanalizace pr�m�ru DN 300. Materiálem této 

kanalizace je kamenina. Hloubka kanalizace bude prov��ena dalším stupn�m projektové 

dokumentace. Pokud bude hloubka kanalizace nevyhovující, bude navrženo její 

prohloubení. Ochranné pásmo této kanalizace �iní 1,5 m od vn�jšího líce potrubí na ob�

strany.  V míst� k�ížení ulic „U Fotochemy“ a „Kydlinovská“ dochází k napojení 

kanalizace DN 300 na kanaliza�ní stoku DN 1500 v revizní šacht�. 

�

�

�
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9. Výpo�et p�edpokládaných investi�ních náklad� stavby 

9.1 Rekapitulace objekt�

�

Objekt SO 01 Montážní hala 
Zat�íd�ní podle 
JKSO 

811.2 – Haly výrobní pro pr�mysl, s je�ábovými drahami 
4 – svislá nosná konstrukce montovaná z dílc� betonových, ty�ových 

Obestav�ný prostor   15.680,00 m3

Zastav�ná plocha  0,00 m2

Délka  0,00 m 

Jednotková cena  2.500,00 K�/m3

Cena celkem  39.200.000,00 K� bez DPH 

Objekt SO 02 Administrativa 
Zat�íd�ní podle 
JKSO 

812 – Budovy pro výrobu a služby 
4 – svislá nosná konstrukce montovaná z dílc� betonových, ty�ových 

Obestav�ný prostor   4.302,00 m3

Zastav�ná plocha  0,00 m2

Délka  0,00 m 

Jednotková cena  4.000,00 K�/m3

Cena celkem  17.208.000,00 K� bez DPH 

Objekt IO 01 Zpevn�né plochy - živice 
Zat�íd�ní podle 
JKSO 

822.2 – Komunikace pozemní 
7 – kryt z kameniva obalovaného živicí 

Obestav�ný prostor   0,00 m3

Zastav�ná plocha  4.760,00 m2

Délka  0,00 m 

Jednotková cena  1.300,00 K�/m2

Cena celkem  6.188.000,00 K� bez DPH 

Objekt IO 01 Zpevn�né plochy – betonová dlažba 
Zat�íd�ní podle 
JKSO 

822.2 – Komunikace pozemní 
3 – kryt dlážd�ný 

Obestav�ný prostor   0,00 m3

Zastav�ná plocha  975,00 m2

Délka  0,00 m 

Jednotková cena  1.600,00 K�/m2

Cena celkem  1.560.000,00 K� bez DPH 
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Objekt IO 02 Vodovodní p�ípojka 

Zat�íd�ní podle 
JKSO 

827.1 Vodovodní potrubí 
1 – z trub z plastických hmot a sklolaminátu 

Obestav�ný prostor   0,00 m3 

Zastav�ná plocha  0,00 m2 

Délka  36,50 m 

Jednotková cena  2.100,00 K�/m

Cena celkem  76.650,00 K� bez DPH 

Objekt IO 03 Areálový rozvod požární vody 

Zat�íd�ní podle 
JKSO 

827.1 Vodovodní potrubí 
1 – z trub z plastických hmot a sklolaminátu 

Obestav�ný prostor   0,00 m3 

Zastav�ná plocha  0,00 m2 

Délka  79,50 m 

Jednotková cena  2.100,00 K�/m

Cena celkem  166.950,00 K� bez DPH 

Objekt IO 04 Kanaliza�ní p�ípojka 

Zat�íd�ní podle 
JKSO 

827.2 Kanaliza�ní potrubí 
1 – z trub z plastických hmot a sklolaminátu 

Obestav�ný prostor   0,00 m3 

Zastav�ná plocha  0,00 m2 

Délka  66,50 m 

Jednotková cena  3.500,00 K�/m

Cena celkem  232.750,00 K� bez DPH 

Objekt IO 05 Likvidace srážkových vod - potrubí 

Zat�íd�ní podle 
JKSO 

222.319 Vedení kanalizace místní trubní 

Obestav�ný prostor   0,00 m3 

Zastav�ná plocha  0,00 m2 

Délka  212,50 m 

Jednotková cena  3.500,00 K�/m

Cena celkem  743.750,00 K� bez DPH 
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Objekt IO 05 Likvidace srážkových vod – vsakovací bloky 

Zat�íd�ní podle 
JKSO 

814 Nádrže a jímky �ist. vod a ost. pozemní nádrže, jímky 
6 – svislá nosná konstrukce z jiných materiál�

Obestav�ný prostor   173,00 m3 

Zastav�ná plocha  0,00 m2 

Délka  0,00 m 

Jednotková cena  3.500,00 K�/m3 

Cena celkem  605.500,00 K� bez DPH 

Objekt IO 06 Plynovodní p�ípojka, plynovod 

Zat�íd�ní podle 
JKSO 

222.119 Vedení ostatních plyn� místní trubní 

Obestav�ný prostor   0,00 m3 

Zastav�ná plocha  0,00 m2 

Délka  31,50 m 

Jednotková cena  1.900,00 K�/m

Cena celkem  59.850,00 K� bez DPH 

Objekt IO 07 P�ípojka NN 

Zat�íd�ní podle 
JKSO 

828.731 – Rozvody kabelové silnoproudé, nízkého nap�tí 

Obestav�ný prostor   0,00 m3 

Zastav�ná plocha  0,00 m2 

Délka  93,00 m 

Jednotková cena  2.100,00 K�/m

Cena celkem  195.300,00 K� bez DPH 

Objekt IO 08 Areálové osv�tlení 

Zat�íd�ní podle 
JKSO 

828.75 Sít� kabelové osv�tlovací nízkého nap�tí v�etn� sloup�
a svítidel 

Obestav�ný prostor   0,00 m3 

Zastav�ná plocha  0,00 m2 

Délka  170,50 m 

Jednotková cena  2.100,00 K�/m

Cena celkem  358.050,00 K� bez DPH 
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Objekt IO 09 Oplocení 

Zat�íd�ní podle 
JKSO 

815.2 Oplocení  
7 - svislá nosná konstrukce kovová 

Obestav�ný prostor   0,00 m3 

Zastav�ná plocha  0,00 m2 

Délka  190,00 m 

Jednotková cena  800,00 K�/m

Cena celkem  152.000,00 K� bez DPH 

Objekt IO 10 Sadové úpravy, mobiliá�

Zat�íd�ní podle 
JKSO 

823.27 Úpravy parkové v�etn� p�íslušných úprav terénu 
241211 – parky a zahrady 

Obestav�ný prostor   0,00 m3 

Zastav�ná plocha  2.479,00 m2 

Délka  0,00 m 

Jednotková cena  350,00 K�/m2 

Cena celkem  867.650,00 K� bez DPH 
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9.2 Celková rekapitulace stavby

I Projektové a pr�zkumné práce

  Projektová dokumentace DUR 215.564,00 K�

  Projektová dokumentace DSP 316.160,00 K�

  Projektová dokumentace DPS 402.385,00 K�

  Hydrogeologický pr�zkum 25.000,00 K�

  Geodetické práce 15.000,00 K�

  Celkem 974.109,00 K�

II Provozní soubory 

  PS 01 Technologické vybavení 0,00 K�

  PS 02 Je�ábové dráhy 0,00 K�

  Celkem 0,00 K�

III Stavební objekty 

  Demolice 345.000,00 K�

  Kácení 35.000,00 K�

  P�eložka kanalizace (194 m x 15.000,- K�) 2.910.000,00 K�

  HTU 950.000,00 K�

  SO 01 Montážní hala 39.200.000,00 K�

  SO 02 Administrativa 17.208.000,00 K�

  IO 01 Zpevn�né plochy – živice  6.188.000,00 K�

  IO 01 Zpevn�né plochy – betonová dlažba 1.560.000,00 K�

  IO 02 Vodovodní p�ípojka  76.650,00 K�

  IO 03 Areálový rozvod požární vody 166.950,00 K�

  IO 04 Kanaliza�ní p�ípojka 232.750,00 K�

  IO 05 Likvidace srážkových vod – potrubí  743.750,00 K�

  
IO 05 Likvidace srážkových vod – 

vsakovací bloky 
605.500,00 K�

  IO 06 Plynovodní p�ípojka, plynovod 59.850,00 K�

  IO 07 P�ípojka NN 195.300,00 K�

  IO 08 Areálové osv�tlení 358.050,00 K�

  IO 09 Oplocení 152.000,00 K�

  IO 10 Sadové úpravy, mobiliá� 867.650,00 K�

  Celkem 71.854.450,00 K�
�
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VI Vedlejší rozpo�tové náklady

  Za�ízení staveništ� 0,5 % 359.272,00 K�

  Kompleta�ní �innost 0,8 % 574.836,00 K�

  Celkem 936.108,00 K�

IX Ostatní náklady 

  P�íprava zakázky 14.371,00 K�

  Autorský dozor, investorský dozor 158.080,00 K�

  Celkem 172.451,00 K�

Celkové náklady stavby

  Celkové náklady stavby bez DPH 73.937.118,00 K�

  DPH 20 % 14.787.424,00 K�

  Celkové náklady stavby v�etn� DPH 88.724.542,00 K�
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10. Záv�r 

Cílem této bakalá�ské práce byl návrh stavby montážní haly s administrativou ve vybrané 

lokalit� v Hradci Králové. Navržený objekt byl za�len�n do území, umíst�n na stavebním 

pozemku a p�ipojen na sít� technické a dopravní infrastruktury. Sou�asn� byla prov��ena 

možnost �ešení parkování p�ímo na pozemku. Stávající zele� na pozemku byla návrhem 

stavby co možná nejvíce respektována. 

Na za�átku práce byly vytvo�eny dv� varianty návrhu dispozi�ního �ešení a umíst�ní 

stavby na stavebním pozemku. Jako ekonomicky a funk�n� výhodn�jší varianta byla dále 

rozpracována varianta první (varianta “A“).  

Objekt montážní haly a administrativy je umíst�n na pozemku spolu se stávající 

skladovou halou, která bude využívána také pro možnou úpravu povrch� hotových 

výrobk�. V areálu vznikají povrchové parkovací stání pro osobní auta zam�stnanc�

a návšt�v, parkovací stání pro osoby s pohybovým omezením, parkovací stání pro 

dodávky, manipula�ní plocha pro nákladní automobily a také nutné plochy zelen�. 

Parkovací stání jsou prov��ena výpo�tem dle požadavku p�íslušných �SN. 

Umíst�ní objekt� je v souladu se závazným podkladem pro vydání územního 

rozhodnutí, územn� plánovací dokumentací – Územním plánem m�sta Hradec Králové 

a s cíli a úkoly územního plánování a s charakterem území. 
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Montážní hala s administrativou je v kone�né fázi dopracována jako objekt 

železobetonové prefabrikované nosné konstrukce s cihelnými vyzdívkami. Hala je 

objektem jednopodlažním, administrativa t�ípodlažní nepodsklepená. Navržený objekt je 

umíst�n p�i jihovýchodní hranici areálu, který je v celém rozsahu oplocen. 

Napojení objektu na sít� technické infrastruktury je provedeno jednotlivými 

p�ípojkami (kanalizace, voda, elektro, plyn) na hlavní podzemní �ady v ulici                     

„U Fotochemy“. Elektrická energie je p�ivedena ze stávající trafostanice v ulici 

„Kydlinovská“. V rámci p�ipojení nového objektu na tyto stávající sít� se nep�edpokládají 

zásadní úpravy na vedení t�chto sítí. Jedinou zásadní podmi�ující stavbou je p�eložka 

kanaliza�ní stoky, která v sou�asné dob� vede nap�í� stavebním pozemkem. 

Napojení pozemku s navrhovanou stavbou na sít� dopravní infrastruktury daného 

území je navrženo novým sjezdem na místní komunikaci III. t�ídy v ulici „U Fotochemy“. 

V míst� sjezdu je rovn�ž navrženo uzavírání areálu ocelovou bránou a vstupní brankou pro 

p�ší. Zastávka m�stské hromadné dopravy je v docházkové vzdálenosti 200 m od hlavního 

vstupu do objektu. 

Stávající zele� v areálu z�stává navrženým zám�rem v co nejvíce možné mí�e 

zachována. V p�evážné mí�e se jedná o vzrostlé stromy (vrby, topoly, duby). Asanovány 

budou pouze ty, které bezprost�edn� brání navrhovanému zám�ru, a nebo které jsou ve 

špatném zdravotním stavu. 

  

Záv�rem lze konstatovat, že stavba montážní haly se správním objektem, umíst�né na 

stavebním pozemku v lokalit� Pražské P�edm�stí v Hradci Králové, je navržena v souladu 

se sou�asn� platnou právní legislativou, zejména se zákonem �. 183 / 2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním �ádu, v�etn� jeho provád�cích vyhlášek. 
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P�ÍLOHY 



P�íloha �. Název Po�et stran 

P1 Výpo�et dopravy v klidu 2 

Výpo�et pot�eb pro dopravu v klidu byl proveden dle �l. 14.1 Odstavné a parkovací plochy 

�SN 73 6110 Projektování místních komunikací. 

Pro výpo�et byla uvažována následující vstupní data: 

- Max. 62 zam�stnanc� ve 2 sm�nách 

- 1 x velkoprostorová kancelá�  = 204,00 m2

- Kancelá�e ostatní    = 102,10 m2 

Doporu�ené základní ukazatele jsou p�evzaty z tabulky �. 34 �SN 73 6110.  

Uvažována obec nad 50000 obyvatel, charakter území je dle skupiny A (stavby 

celom�stského i nadm�stského významu, … , nízká kvalita obsluhy území ve�ejnou 

dopravou), tzn. kp = 1,0. 

Uvažován je stupe� automobilizace dle zm�ny územního plánu �. 222, 600 vozidel na 

1000 obyvatel (ka = 1,5).  

Základní vzorec pro výpo�et: 

N = O0 * ka + P0 * ka * kp     [11] 

N celkový po�et stání pro posuzovanou stavbu (posuzované území) 

O0 základní po�et odstavných stání (pouze u bydlení) 

P0 základní po�et parkovacích stání 

ka sou�initel vlivu stupn� automobilizace 

kp sou�initel redukce po�tu stání ur�ený charakterem území, vlivem polohy a úrovní 

dostupnosti 

Základní ukazatel – výrobní podnik: 1 stání / 4 zam�stnance 

N = P0 * ka * kp      [11] 

N = 62 / 4 * 1,5 * 1,0 = 23,25 parkovacího stání 

Pot�eba celkem 24 stání



Základní ukazatel – administrativa s malou návšt�vností: 1 stání / 35,00 m2 kanc. plochy 

N = P0 * ka * kp      [11] 

N = 306,1 / 35 * 1,5 * 1,0 = 13,12 parkovacích stání 

Pot�eba celkem 14 stání

Pot�eba celkem pro montážní halu a administrativu je 38 stání. 

Požadavek vyhlášky �. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 

zabezpe�ujících bezbariérové užívání staveb, na vyhrazená stání pro vozidla p�epravující 

osoby t�žce pohybov� postižené: 

  2 až 20 stání  1 vyhrazené stání 

21 až 40 stání  2 vyhrazená stání   [7] 

Rozm�ry parkovacího stání pro osobní a lehká užitková vozidla (dodávky) p�i kolmém 

�azení a ší�ka p�ilehlého jízdního pruhu / pásu:  [12] 

�azení 
vozidel 

Skupina 
vozidel 

Základní 
ší�ka 
stání 

Skute�ná 
ší�ka 
stání 

Rozší�ení 
krajního stání 
(bezpe�nostní 

odstup) 

Délka 
stání 

P�evis 
vozidla 

Ší�ka 
jízdního 

pruhu/pásu 
– jízda 

vp�ed (bez 
nadjetí) 

Ší�ka 
jízdního 

pruhu/pásu 
- couvání 

(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) 

Kolmé 

Osobní 

2,50 2,50 

0,25 5,00 0,50 

6,00 4,75 

2,65 2,65 5,75 4,25 

2,80 2,80 4,25 3,75 

Lehká 
užitková 

(dodávka) 

2,75 2,75 

0,40 6,50 0,50 

7,75 6,25 

2,90 2,90 7,00 6,00 

3,10 3,10 5,50 5,50 

Záv�r 

Dle výpo�tu je pot�eba na pozemku investora umístit celkem 38 parkovacích stání pro 

osobní vozidla. V návrhu se umístí na pozemek 38 parkovacích stání pro osobní vozidla, 

z toho 2 vyhrazená stání pro osoby s omezenou schopností pohybu. Navíc budou umíst�na 

dv� parkovací stání pro lehká užitková vozidla. 



P�íloha �. Název Po�et stran 

P2 Stanovení ceny projektové dokumentace 1 

Celkový odhad náklad� na realizaci stavby:    71.854.450,00 K�

Honorá�ová zóna:       II 

Procentuální sazba (se slevou):     2,0 % 

Celková cena kompletních projektových prací:   1.437.090,00 K�

Stanovení ceny projektových prací pro jednotlivé provád�né fáze:

Fáze % dle H� Cena fáze 

P�íprava zakázky 1 14.371,00 K�

Studie stavby 13 186.821,00 K�

Dokumentace pro ÚR 15 215.564,00 K�

Dokumentace pro S� 22 316.160,00 K�

Dokumentace pro PS 28 402.385,00 K�

Dokumentace pro ZS 7 100.596,00 K�

Spolupráce p�i výb�ru 
dodavatele 

1 14.371,00 K�

Autorský dozor, investorský 
dozor 

11 158.080,00 K�

Spolupráce p�i dokon�ení 
stavby 

2 28.742,00 K�


