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Anotace 

MAKOVÝ, A: Lihovar a moštárna v Rusíně: Bakalářská práce. VŠB – Technická 

univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra architektury, 2013, Vedoucí práce: Ing. Arch. 

Tomáš Bindr 

Úkolem bakalářské práce byl návrh Lihovaru a moštárny – průmyslové budovy 

v oblasti Osoblažsko, které se nachází na severním cípu moravskoslezského kraje, na hranici 

s Polskem a jedná se o území s nejvyšším počtem nezaměstnanosti v ČR. Cílem bylo 

nenarušit stávající krajinnou a vesnickou strukturu obce Rusín novým objektem a snížit i 

vysokou nezaměstnanost v oblasti. Vzniklý objekt využívá moderní technologie spolu 

s ekologickými materiály s ohledem na environmentální stopu, a tím nenarušuje krajinný ráz 

blízkého okolí.  

Maximální důraz byl kladen na výběr přírodních materiálů, jednoduchost, 

přehlednost a kompaktní rozměry a propojení exteriéru s interiérem. První část se zabývá 

architektonickou studií stavby, druhá část se věnuje pozemnímu stavitelství a ve třetí části je 

řešen architektonický detail kotvení vazníku do železobetonového základu a okapní části ve 

zkosené části vazníku. 

 

Klíčová slova  

Průmyslový objekt, Lihovar a moštárna, Rusín, Osoblažsko, lepený lamelový vazník, 

dřevovláknitá tepelná izolace, dřevěný I profil, sedlová střecha 
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Abstract 

Makovy, A: distilleries and cider house in Rusin: Bachelor thesis. VSB - Technical 

university of Ostrava, Faculty of Civil Engineering, Department of Architecture, 2013, 

Supervisor: Ing. Arch. Thomas Bindr 

The task of this thesis was the design distilleries and cider house - industrial 

buildings in Osoblažsko, which is located on the northern tip of the Moravian-Silesian region, 

on the border with Poland and is the area with the highest unemployment in the country. The 

goal was not to disturb the existing landscape and rural structure of the village Rusín new 

object and also reduce the high unemployment in the area. The resulting object uses modern 

technology along with eco-friendly materials with regard to its environmental footprint, and 

thus does not affect the landscape character of the surrounding area. 

Great emphasis was placed on selecting natural materials, simplicity, clarity and 

compact exterior dimensions and connections with the interior. The first part deals with an 

architectural study of construction, the second part is devoted to building ground and the third 

part is the architectural detail to anchor the truss reinforced concrete foundation and eaves of 

the tapered part of the truss. 

 

Key words 

Industrial facilities, distilleries and wine cellar, Ruthenians, Osoblažsko, glulam 

trusses, wood fiber insulation, wood and profile, gabled roof 
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Seznam použitého značení 

 

AYKY    - hliníkové kabely 

DN          - dimenze potrubí 

EPS - expandovaný polystyren 

SO - stavební objekt 

NN - nízké napětí 

HDPE - vodovodní přípojka z polystyrenu 

PVC - polyvinylchlorid 

k.ú. - katastrální území 

B.p.v. - Balt po vyrovnání 

p.č. - parcelní číslo 

tl. - tloušťka 

OTP - osvědčení o technickém průkazu 

CZT - centrální zdroj tepla 

LPF - lesní půdní fond 

ZPF - zemědělský půdní fond 

STL - středotlaký 

ČOV - čistička odpadních vod 
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1. Úvod 

Cílem mé bakalářské práce bylo vypracovat projektovou dokumentaci pro provedení 

stavby lihovaru a moštárny v obci Rusín a okrese Bruntál navazující na urbanistickou studii 

Osoblažsko. Urbanistická studie byla vytvořena v čtyřčlenném týmu Ateliérové tvorby III, 

kde se mnou spolupracovali studenti Jakub Antoš, Klára Vávrová a Ondřej Kunath. V 

Ateliérové tvorbě IV byla tato studie rozvinuta do několika specifických objektů v dané 

oblasti, kde jsem dostal zadání vypracovat dokumentaci pro povolení stavby této průmyslové 

budovy s bydlením. 

Hlavním cílem bylo vytvořit tento průmyslový objekt v nadčasovém pojetí, pro 

investora s velkým zájmem pojmout stavbu ekologicky, a tak, aby svým měřítkem a hlukem 

nenarušovala klid obyvatel obce Rusín, ale naopak jim poskytla nové možnosti pracovních 

příležitostí. Stavba by zároveň neměla narušovat stávající strukturu především rodinných 

domů, nýbrž ji doplnit. Vzniklý objekt se podílí na struktuře intraviánu obce, a využívá tak 

původní nevyužitý prostor. 

Konstrukce stěn a příček jsou z dřevěných I profilů STEICO nebo KVH profilů. 

Hlavní nosnou konstrukci tvoří vazníky z lepeného lamelového dřeva, které jsou řazeny za 

sebou, v osové vzdálenosti 4375mm. 

Technickou zajímavostí je vytápění objektu, teoreticky není potřeba objekt vytápět 

12 měsíců v roce, protože při výrobě dochází ke vzniku velkého množství odpadního tepla, 

které je uloženo do centrálního zásobníku tepla a dále rozvedeno rozvody do obytných částí v 

objektu. 

Fasádu tvoří vertikálně kotvené latě profil 50x50mm, které jsou ze severu a jihu 

podpořeny rytmicky umístěnými okny, a ze západu dochází k propojení interiéru a exteriéru 

velkými prosklenými plochami s možností aktivního stínění. 

Objekt má široké zázemí v každém poschodí s velice variabilními prostory, který 

vytváří celkový kladný dojem z příkladného uspořádání dispozic. Projekt je vyřešen podle 

bezbariérových požadavků na stavbu. 

  



Bakalářská práce 

 

15 

 

2.  Teoretická základna problematiky 

2.1  Obec Rusín 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1: Mapa České republiky s vyznačenou polohou obce Rusín 

Obec Rusín sousedí na severovýchodě, východě a jihu Polska (gmina Głubczyce), na 

západě se Slezskými Rudolticemi a na severozápadě s Bohušovem. Od okresního města Brun-

tál je vzdálena 31,5 km a od krajského města Ostrava 57,5 km. 

Geomorfologicky patří Rusín k provincii Středoevropská nížina a oblasti Slezská 

nížina. Jen nejzápadnější část (Hrozová patří k provincii Česká vysočina a oblasti Jesenicka 

(Východosudetské). Nejvyšším bodem je Rusínský kopec nad vsí (314 m n. m.). 

Území Rusína patří do povodí Odry, resp. řeky Osoblahy. Hlavním tokem obce je 

potok Hrozová tekoucí přibližně z jihu na sever, který dále pokračuje do Bohušova, kde ústí 

do Osoblahy. Potok Hrozová tvoří v nejjižnější části obce také státní hranici a posléze hranici 

katastrů místních částí Rusín a Hrozová. V poli za Rusínem pramení též Matějovický 

potok, který dále protéká osadou Kwiatoniów na území Polska a opět na českém 

území Matějovicemi, načež se vlévá do Hrozové. 

Území obce pokrývá z 88,5 % zemědělská půda (83,5 % orná půda, 3,5 % louky a 

pastviny), z 5,5 % les a z 5,5 % zastavěné a ostatní (např. průmyslové) plochy. 
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3. Průvodní zpráva 

3.1 Identifikační údaje 

Název stavby: Lihovar a moštárna v Rusíně – průmyslová budova 

Místo stavby: Obec Rusín, okres Bruntál 

Parcelní čísla: 1557, 139, 124, 164, 103, 138/1, 137/2, 100/2, 166/2, 

 123, 162, 143, 104 

Stavebník: GAGA – STAV a.s. IČ 25616687 

 Ostrava 144, 548 71 Ostrava - Poruba 

Projektant: Aleš Makový, student VŠB-TUO, 

 Na Benátkách 919, 742 58 Příbor 

Stupeň projektové dokumentace: Dokumentace pro provedení stavby 

Charakteristika stavby: Novostavba 

Dodavatel stavby: Bude vybrán v soutěži 

 

3.2 Údaje o dosavadním využití pozemku a majetkoprávních vztazích 

Stavba (na parc.č. 1557 a 124) Stavba se nachází uvnitř stávající zeleně, v zastavěné 

Části obce Rusín, v k.ú Rusín, na parc. č. 1557 a 124 – hlavní stavební objekt (S2), 1557, 124, 

103, 164 - zpevněné plochy (SO 03), 1557 - přípojka NN (SO O2) a přípojka vody (SO 01). 

Podél severní části objektu vede příjezdová komunikace, v západní části objektu je sklad, 

parkoviště pro zákazníky a sousedící dům, v jižní části je příjezdová komunikace a ve 

východní Části je dům se zahradou. 

Z hlediska širších vztahů Z v severní, východní, jižní i západní části průmyslového 

areálu je zástavba rodinných domů podél ulice. Investor je jediným majitelem stavebních 

pozemků. 
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3.3 Údaje o provedených průzkumech a napojení na infrastrukturu 

V místě stavebního pozemku byl proveden „radonový průzkum“ (měření provedl 

Ing. Jan Vanduch, Rusín). Výsledkem průzkumu bylo zjištění, že radonový index pozemku je 

nízký. Proto není třeba provádět žádná opatření.  

Bylo provedeno geodetické zaměření polohopisu a výškopisu zájmového území - 

stavebního pozemku a jeho okolí (vyhotovila fy CAD-PRO spol. s r.o. Rusín). Byla 

provedena rovněž vizuální obhlídka a fotodokumentace území. 

Napojení na dopravní infrastrukturu bude prostřednictvím navazujících stávajících 

komunikací obce. Přípojky objektu budou napojeny na stávající sítě v území: vodovod na 

vodovodní řád přímo na stavebním pozemku - na severu parc.č.127/2,  kanalizace bude 

napojena na žumpu – na parc.č.138/1, plynovodní přípojka bude napojena na nově 

vybudovaný plynovod z bioplynové stanice na  parc.č.127/2, přípojka NN bude napojena z 

rozváděcí skříně na parc.č.1557. 

 

3.4 Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 

V průběhu zpracování byla projektová dokumentace konzultovaná s Krajskou 

hygienickou stanicí a NIPI ČR, o. s. - Národním institutem pro integraci osob s omezenou 

schopností pohybu a orientace ČR. Požadavky těchto orgánů byly zapracovány do PD.    

Na základě projektové dokumentace budou zajištěna vyjádření všech dotčených 

orgánů státní správy a správců inženýrských sítí pro účely vydání územního rozhodnutí a 

stavebního povolení. Tyto stanoviska budou respektovány při realizaci stavby. 

  

3.5 Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 

Veškerá projektová dokumentace je zpracována v souladu se zákonem 183/2006 Sb. 

-Zákon o územním plánování a stavebním řádu a dle jeho prováděcích předpisů. Navržená 

stavba respektuje vyhlášku č. 268/2009 Sb. - o technických požadavcích na stavby. Obecné 

požadavky na výstavbu byly dodrženy. 
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3.6 Údaje o splnění podmínek regulačního plánu 

Stavba je v souladu s vydanou územně plánovací dokumentací sídelního útvaru 

Brutál a s podmínkami regulačního plánu obce Rusín, zejména s charakterem území, s 

požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území.  

 

3.7 Věcné a časové vazby na sousedící stavby 

Podmiňující části stavby je přeložka plynovodu PE DN 110, který se nachází 

v severní části prostoru staveniště. Přeložka bude provedena v rámci přípravy - uvolnění 

území (objekt SO 01) před zahájením vlastních stavebních prací. Stavba nemá jiné věcné a 

časové vazby na okolní výstavbu ani související investice. Žádná další opatření, nebudou 

v dotčeném zájmovém území prováděny. 

 

3.8 Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby 

Výstavba se předpokládá v délce 12 měsíců, bude zpřesněna časovým 

harmonogramem od dodavatele stavby. Přesné datum zahájení a ukončení stavby upřesní 

investor ve smlouvě s dodavatelem. 

 

3.9 Statistické údaje 

 

3.9.1 Základní statistické údaje 

Počet nadzemních podlaží :               3 

Zastavěná plocha:                              798,1 m
2
 

Obestavěný prostor:                          6223,7 m
3
 

Podlahová (užitná ) plocha: 
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1.NP                                    686,2 m
2
 

2.NP  689,1 m
2
 

3.NP  688,4 m
2
 

Celkem:  2063,7 m
2
 

Zpevněné plochy:             334,4 m
2
 

Zatravněné plochy:             260,1 m
2
 

 

3.9.2 Propočet stavby 

Dle obestavěného prostoru této stavby lze cenu vyčíslit na 72.000.000 Kč, při 

jednotkové ceně včetně technického vybavení 12.230 Kč za m
3
 – základ pro určení ceny byl 

převzat dle cenových ukazatelů ve stavebnictví 2013, položka 812.1 Budovy  výrobní pro 

průmysl, speciální, svislá nosná konstrukce dřevěná a na bázi dřevní hmoty. Cena stavby bude 

upřesněna přesným rozpočtem dodavatele stavby. 

 

3.9.3 Ochrana životního prostředí 

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. V průběhu výstavby bude 

zajištěna očista vozidel opouštějících staveniště. Budou učiněna opatření ke snížení prašnosti 

na staveništi kropením. Provozováním nedojde ke znečištění povrchových ani podzemních 

vod. 
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4. Souhrnná technická zpráva 

4.1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 

 

4.1.1 Zdůvodnění výběru stavebního pozemku 

Výstavba bude prováděna na parc.č. 1557, 138/1, 103, 139, 164, 166/1, 124, původní 

zeleně, Objekt je svojí polohou (průmyslový objekt v centru obce) a svoji architektonickou a 

stavebně technickou koncepcí vhodný pro podnikatelské záměry investora. Pozemky v okolí 

objektu (parc.č. 1557, 138/1, 103, 139, 164, 166/1, 124) jsou dostatečné pro dopravu, 

manipulaci se zbožím a pro parkování. 

 

4.1.2 Zhodnocení staveniště 

Staveniště se nachází v zastavěné části obce Rusín, katastrálním území Rusín ve 

stávajícím průmyslovém areálu na parcelách 1557, 138/1, 103, 139, 164, 166/1, 124 - hl. 

Stavební objekt (S2), 1557, 103, 138/1, 164,124 - zpevněné plochy (SO 03), 1557 - přípojka 

NN (SO 02) a přípojka vody ( SO 01). Stávající objekt parc.č.1557, 138/1, 103, 139, 164, 

166/1, 124 je podélného tvaru, o třech nadzemních podlaží, se sedlovou střechou o 

půdorysném rozměru 35 x 22 m s výškou hřebene cca 12,5 m nad terénem. Úroveň 1.NP je 

cca 0,2 m nad terénem.  

Hlavní vstupy do objektu jsou dva, ten první – Zaměstnanecký je situován ze strany 

severní a na něj navazuje centrální schodiště. Druhý - zákaznický vstup je situován ze strany 

jižní, V objektu je jeden výtah spojující l.NP a 2.NP.  

Základní k-ční systém objektu tvoří lepené lamelové vazníky s příčlemi v podélném 

směru, do tohoto samonosného konstrukčního systému je vložen dřevěný box s trámovými 

stropy. Obvodové stěny boxu jsou tvořeny z dřevěných konstrukčních I profilů a vnitřní dělící 

stěny a příčky jsou ze stěnových dřevěných I profilů nebo KVH profilů.  

Zpevněné plochy na parc.č.1557, 138/1, 103, 139, 164, 166/1, 124, byly doposud 

využívány jen jako zahrady. Zpevněné plochy jsou mírně svažitého charakteru. Povrchy jsou 
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sourodé a jsou značně degradovány letitou zanedbalou údržbou a působením vnějších vlivů. 

Přípojka NN bude zemním kabelem vedena ze stávající trafostanice v severní části objektu, 

kolmo k objektu. Trasy přípojek kanalizace budou napojeny v západní části objektu (S2), a 

vyvedeny do žumpy (SO 05). 

 

4.1.3 Zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení 

Stavba je umístěna v intraviánu obce Rusín. Samotný pozemek je strategicky vybrán 

tak, aby byl přístupný pozemní komunikací ze severní a jižní strany a tak, aby doplňoval 

poničenou strukturu domů po 2.světové válce. 

Předmětem stavby bude výstavba objektu o třech nadzemních podlažích, ukončená 

sedlovou střechou se sklonem od západu k jihu a max. výškou cca 12,5 m nad terénem. 

Půdorysně bude respektován tvar a rozměr stavby vzhledem k okolní zástavbě, odstraněny 

budou stromy v severní části pozemků.  

Architektonické řešení a členění fasád bude respektovat funkci objektu. Svým 

barevným řešením a použitými materiály a detaily bude v plné návaznosti na okolí a 

celkového vizuálního projevu obce.  

Okny bude prosklená zejména západní fasáda a severní a jižní fasáda bude prosklená 

již méně s ohledem na minimalizaci prohřívání vnitřních prostor. Materiálové a barevně bude 

fasáda tvořena z severského modřínu hranolů 50x50mm, které budou kotveny do obvodové 

stěny a natřeny hnědým vysoce odolným nátěrem proti přírodním vlivům . Celá fasáda i 

střecha stavby bude pokryta těmito dřevěnými hranoly.  

Některé fasádní detaily - klempířské a zámečnické prvky budou v nerez plechu/kovu, 

TiZn nebo v úpravě žárový pozink. Výplně otvorů ( rámy hliníkových oken, vrata ) budou 

barvy stříbrnošedé, důraz bude kladen na hlavní vstup do objektu. Tak, aby byl jednoduše 

rozpoznatelný a pochopitelný.  Jižní rampa v úrovni 1,2m pod 1.NP bude využita k expedici 

výrobků. 
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4.1.4 Zásady technického řešení 

Hlavní vstupy do objektu jsou dva, první zaměstnanecký vstup bude situován ze 

severní strany. Druhý zákaznický vstup bude situován z jižní Strany. Od Zaměstnaneckého 

vstupu bude 2.NP a 3.NP zpřístupněno točitým ocelovým schodištěm a od zákaznického 

vstupu bude 2.NP zpřístupněno přímým schodištěm nebo výtahem. Hospodářský vstup do 

objektu z hlediska přísunu materiálu ze severu a odvozu vyrobených produktů bude v jižní 

části v návaznosti na manipulační rampu.  

V 1.NP bude otevřený prostor kde bude centrální točité Schodiště. Dále se zde bude 

denní místnost s kuchyňskou linkou, dřezem, mikrovlnou troubou, nápojovým automatem, a 

místnosti Zázemí zaměstnanců výroby pro cca 8 osob: šatny, umývárny, WC, úklidové 

komory a na to navazující hala S výrobou moštu, další hala s kvasnými tanky a hala pro 

centrální sklad výrobků a zboží společností s kovovými skladovými regály a uličkami o šířce 

pro VZV. Samozřejmostí je místnosti technického Zázemí : místnost výměníku tepla CZT a 

rozvodny NN s náhradním Zdrojem. V návaznosti na otevřený prostor ze strany zákaznického 

vstupu je v 1.NP obchod s výrobky a VIP místnost s boxy.  

V 2.NP bude umístěna oddělená kancelář pro vedoucího s WC, umyvadlem a 

sprchou. Ve spojení s otevřeným prostorem haly a schodištěm do 2.NP nebo výtahem je 

hospoda S 24 místy k sezení a barem a skladem. Pro ženy zde bude zřízeno WC ( 1 x klozet a 

1 X umyvadlo) súpravou pro osoby tělesně postižené, pro muže ( 1× pisoár, 1x klozet a 1× 

umyvadlo), pro personál ( 1× klozet a 1x umyvadlo).  

V 3.NP bude byt ředitele společnosti. Do bytu se vchází přes otevřenou halu po 

centrálním točitém schodišti ( od 1.NP do 3.NP). Nalevo je situována místnost pro hosty, 

vpravo se vchází do chodby s šatnou. Za vstupními prostory se nachází denní část tj.: WC s 

umyvadlem. Otevřená hala s kuchyňskou linkou do U, jídelním koutem, obývacím prostorem 

a terasou, která Zároveň prosvětluje jak samotnou obývací místnost , tak ložnici rodičů. Další 

místnosti tvořící noční Část jsou přístupné z chodby s vestavěnými skříněmi a jsou to 

koupelna s WC, sprchovým koutem a vanou, dětský pokoj, který je možné rozdělit na dva 

samostatné pokoje.  

Instalace výplní otvorů dřevěná okna, dveře a sekční ocelová vrata, u prosklených 

stěn na osluněných stranách fasády budou instalovány venkovní žaluzie proti přehřívání 

objektu v letních měsících, veškeré vnitřní dělící stěny – příčky v 1.NP až. 3.NP budou 
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sádrokartonové (SDK), stavební úprava obvodového pláště bude provedena dle požadavků 

aktuálního znění ČSN 73 O5 40 - Tepelná ochrana budov ~ aplikován bude certifikovaný 

Zateplovací systém na vnějších obvodových stěnách 1.NP-3.NP, zateplena bude podlaha 

1.NP, aplikovány budou lité podlahy ve všech podlažích.  

Vnitřní instalace zdravotechnika - Zařizovací předměty, vč. rozvodů teplé a studené 

vody a kanalizace, ústřední vytápění S teplovodním rozvodem, napojeným na předávací 

stanici CZT v samostatné místnosti, elektroinstalace včetně rozvaděčů, instalován bude 

náhradní Zdroj, bude instalován Zabezpečovací systém objektu, rozvod sítě telefonu a PC. 

Přípojka NN povede ze stávající trafostanice v Severní části objektu. Přípojka kanalizace Z 

objektu (splašková i dešťová) bude zaústěna do vybudované šachty v blízkosti objektu. 

Přípojka slaboproudu bude řešena samostatně spol. Telefonica 02 na základě podané žádosti 

investora. Jako Samostatná související investice bude realizována přípojka CZT, která bude 

předmětem samostatného stavebního povolení a dodávky společnosti CZT. Přípojka vody je 

stávající vedená ze Severni ulice. Úprava zpevněných ploch v okolí objektu ( na parc.č. 103, 

138/1, 164, 124 ) pro účely parkoviště bude provedena v rozsahu nového asfalto-betonového 

koberce s vyznačením parkovacích stání. 

 

4.1.5 Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

Vstup a příjezd na pozemek bude zajištěn pomocí místní, nově vybudované 

obousměrné komunikace při severní a jižní části pozemku. Zpevněné plochy okolo objektu 

jsou tvořeny betonovými dlaždicemi, které lemují severní a jižní hranici pozemku a přímo se 

napojují na pozemní veřejnou komunikaci. Pěší komunikace v obci nejsou vybudovány, ale 

jsou předmětem jednání, proto se s tímto budoucím napojením počítá. 

Mezi inženýrské sítě, na které bude objekt napojen, patří veřejný vodovod a kabelové 

vedení nízkého napětí NN. Veřejná jednotná kanalizace v obci není, proto je navržena čistička 

odpadních vod (SO 05). Nově vybudovaný veřejný vodovod PVC DN 100 bude spolu s 

kabelovým vedením NN AYKY 4x35 uložen při krajnici komunikace při severovýchodní 

hranici pozemku. Napojení na veřejný vodovod bude provedeno pomocí vodovodní přípojky 

HDPE Ø 32 zhotovené pomocí navrtávacího pásu a teleskopické soupravy. Napojení na 

kabelové vedení NN bude provedeno pomocí kabelové spojky a přípojky tvořené silovým 
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kabelem. Při západní hranici pozemku bude vybudována čistička odpadních vod a nová 

jednotná kanalizace PVC DN 300.  

 

4.1.6 Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně dopravy v klidu  

Pozemek je rovinatý a nachází se na území s únosnou zeminou, proto není potřeba 

provádět zvláštní opatření při budování technické a dopravní infrastruktury.  

Objekt bude zpřístupněn vjezdem pro zemědělskou techniku i osobní automobily a 

kamiony do délky 13m. Parkovací prostory budou tvořit důležitou součást areálu, a bude mí 

kapacitu 10 parkovacích stání, které bude tvořeno z betonové dlažby. Samozřejmostí je 

vybudování betonových dorazů, aby nedošlo k poškození fasády objektu. 

 

4.1.7 Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 

Stavba je v souladu s požadavky stanovenými zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně 

veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, zákonem 309/2006 Sb., kterým 

se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 

vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 

pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci), nařízením vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví ochrana zdraví při práci a 

nařízením vlády č. 178/2001 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zaměstnanců při práci. 

 Ochrana přírody a krajiny: V místě stavby se nenachází žádná chráněná 

vzrostlá zeleň. 

 Ochrana zemědělského a lesního hospodářství: Stavba se nachází ve středu 

obce a neklade žádné nároky na ochranu  ZPF a LPF.   

 Ochrana ovzduší: Zdrojem vytápění objektu bude centrální akumulační stanice 

tepla, která využívá teplo hlavně z výroby. Bude umístěná v samostatné místnosti 

1.NP.  

 Ochrana povrchových a spodních vod: Oblast stavby se nenachází 

v záplavovém území. Během stavby nesmí být ohrožena kvalita povrchových a 

podzemních vod, zejména ropnými úkapy z pracovních mechanismů. Na 
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staveništi nesmí být skladovány látky ohrožující jakost nebo zdravotní 

nezávadnost podzemních a povrchových vod. Splaškové a dešťové vody z objektu 

a souvisejících ploch jsou svedeny do nově vybudované podzemní nádrže. 

 Odpad při provozu: Firma LIHOVAR A MOŠTÁRNA V RUSÍNĚ a.s., se 

zabývá výrobou lihovin a moštů a expeduje tyto populární a chutné výrobky do 

celé Evropy v omezeném množství, tak, aby byla podpořena exkluzivita výrobků. 

Při výrobě nevzniká žádný nebezpečny odpad, pouze z drtiče je produkován 

odpad biologického původu a je vyvážen do bioplynové stanice ve vedlejší obci. 

Dále je produkováno cca 30kg směsného komunálního odpadu za měsíc (20 03 

01, kat O).    

 Odpad ze stavby: Odstranění odpadů ze stavební činnosti bude zajišťovat 

zhotovitel stavby. Odpad bude tříděn a likvidován s ohledem na jeho charakter. Se 

všemi odpady bude nakládáno ve smyslu zákona o odpadech č. 185/2001 a 

vyhlášky č. 381/2001 Sb.   

 

4.1.8 Řešení bezbariérového užívání a veřejně přístupných ploch 

Realizací stavby nedojde k žádným změnám ve využití veřejně přístupných ploch 

osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Přístupový chodník k objektu a vjezd pro 

automobily bude bezbariérově napojen na veřejně přístupnou plochu. 

Řešení přístupu a užívání stavby je navrženo v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. 

O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání stave. Vstup do 

objektu je bezbariérový – u vnitřního schodiště ve vstupní hale je zřízen výtah osobní o 

nosnosti 450 kg, značky LIFTCOMP. Prosklené dveře vstupu do budovy a vstupního hala pro 

veřejnost budou ve výšce 800 až 1000 mm a ve výšce 1400 až 1600 mm označeny oproti 

pozadí výrazným pruhem š. 50 mm.–, řešený v souladu s vyhláškou. Pohyb po jednotlivých 

podlažích bude bezbariérový. V 2.NP budou WC s úpravou pro OTP.  

 

4.1.9 Průzkumy a měření  

Na staveništi bylo provedeno měření ke stanovení radonového indexu pozemku, 

výsledkem zjištění byla nízká hladina radonu. Bude proveden předběžný hydrogeologický 
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průzkum. Při zahájení zemních prací bude proveden podrobnější hydrogeologický průzkum 

kopanými sondami a vyhodnocen ve vztahu k této dokumentaci. Bude provedeno výškové a 

polohopisné zaměření pozemku. 

 

4.1.10 Údaje o podkladech pro vytyčení stavby  

Vytyčení stavby bude provedeno na základě situačního výkresu. Jako výchozí body 

pro vytyčení budou použity hranice stavebního pozemku získané z katastrální mapy obce 

Razová. Pro vytyčení výškových bodů bude použit výškový souřadnicový systém b.p.v. 

 

4.1.11 Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty 

 SO-01 Přípojka vody 

 SO-02 Přípojka elektřiny NN 

 SO-03 Zpevněné plochy 

 SO-04 Splašková kanalizace 

 SO-05 Retenční nádrž a čistička odpadních vod 

 SO-06 Vsakovací otvory 

 

4.1.12 Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby 

Během výstavby může dojít k mírnému negativnímu vlivu na okolní pozemky a 

stavby. K hlavním negativním vlivům bude patřit zvýšená hladina hluku a prašnost ze 

staveniště. Dodavatel stavby bude minimalizovat tyto negativní vlivy použitím vhodných 

mechanismů, technologií a organizace.  

Po ukončení výstavbového projektu nebude mít stavba ve fázi užívání žádné 

negativní vlivy na okolní pozemky a stavby. 

Odstupové vzdálenosti od vedlejších objektů a parcel jsou v souladu s Vyhláškou č. 

268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. 
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4.1.13 Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 

Veškeré navrhované práce mohou provádět pouze organizace k tomu oprávněné, 

pracovníci s požadovanou kvalifikací a oprávněním k provádění příslušných prací. Práce musí 

být prováděny v souladu s bezpečnostními předpisy a postupy, které jsou pro ně stanoveny a v 

souladu se Zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy.  

V době výstavby bude zhotovitel respektovat hygienické normy pro výstavbu a 

zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce.  

Staveniště bude oploceno do výšky 1,8 m neprůhledným pletivem, v nepřítomnosti 

dodavatelské firmy bude uzamčeno. 

 

Další předpisy: 

 Vyhláška 324/1990 Sb. Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého 

báňského úřadu o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích 

 Nařízení vlády 591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích 

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

 

4.2 Mehanická odolnost a stabilita 

Stavba ( její konstrukce a způsob založení ) bude posouzena autorizovanou osobou 

v oboru statika a dynamika staveb – stavební části S2. Statické posouzení bude doloženo 

k příslušné dokumentaci. 
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4.3 Požární bezpečnost 

Požární řešení je předmětem požární zprávy. Stavba bude vybavena signalizací 

vzniku požáru a v únikových cestách budou rozmístěny hasící přístroje dle hasičského 

projektu. Stavba je přístupná z přilehlé komunikace. Je tak umožněn zásah jednotek požární 

ochrany. Sousední stavby jsou v dostatečné vzdálenosti, nezasahují do nich žádné požárně 

nebezpečné plochy a nehrozí šíření požáru. 

 

4.4 Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

Jednotlivé provozy „Lihovaru a moštárny“ (administrativa, obchod, výroba, sklady, 

bufet, byt) splňuje příslušné hygienické normy a požadavky. Stavba bude v souladu 

s požadavky stanovenými zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně 

některých souvisejících zákonů, zákonem 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 

zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci),  nařízením vlády č. 

361/2007 Sb., kterým se stanoví ochrana zdraví při práci a nařízením vlády č. 178/2001 Sb., 

kterým se stanoví podmínky ochrany zaměstnanců při práci. Stavba nemá negativní vliv na 

životní prostředí. 

 

4.5 Bezpečnost při užívání 

Bezpečnost při užívání bude dána v provozním řádu objektu „Lihovar a moštárna“. 

Stavba je řešena v souladu s požadavky na bezpečnost při provádění a užívání staveb dle 

vyhlášky č.268/2009 o technických požadavcích na stavby, § 15.  

 

4.6 Ochrana proti hluku 

Provozy administrativy, obchodu, bufetu, skladů a bytové jednotky, umístěné v 

objektu „Lihovaru a moštárny“ spadají do nízké hlukové hladiny a není třeba řešit hlukovou 

ochranu, tu musíme zajistit jen u výrobního provozu, kde dochází  nahodile k mírnému 

zvýšení hladiny hluku, aby nedocházelo k ohrožení zdraví osob a škodám na majetku. Objekt 

je situován v klidném prostředí v obytné zóně.   
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4.7 Úspora energie a ochrana tepla  

Splnění požadavků na energetickou náročnost budov a splnění porovnávacích 

ukazatelů podle jednotné metody výpočtu energetické náročnosti budov.  Na základě zákona 

177/2006 Sb. ze dne 29. března 2006, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření 

energií, ve znění pozdějších předpisů, byl v samostatné části zpracován průkaz energetické 

náročnosti budovy.  Obvodový plášť novostavby bude je řešen v souladu s ČSN 73 05 40 

Tepelná ochrana budov.   

 Odhad měrné roční spotřeby energie  : 25,8 kWh/m
2
rok  

 Odhad celkové roční dodané energie : 126,8 GJ 

 

4.8 Řešení užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu 

 Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č. 398/2009 o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Vstupy do objektu v 1.NP jsou 

v úrovni vnějších přístupových ploch, pohyb po veřejně přístupných prostorách 1.NP a 2.NP 

je bezbariérový. V blízkosti objektu bude jedno parkovací stání vymezeno pro osoby tělesně 

postižené. 

 

4.9 Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 

V místě stavebního pozemku byl proveden „radonový průzkum“. Výsledkem 

průzkumu bylo zjištění, že radonový index pozemku je nízký. Stavba nespadá do kategorií 

rizik, jako jsou agresivní spodní vody, seismicita, poddolování. Stavbou nebudou dotčena 

žádná ochranná a bezpečnostní pásma jiných zařízení. 

 

4.10 Ochrana obyvatelstva 

Na stavbu nejsou z hlediska ochrany obyvatelstva kladeny žádné nároky. 
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4.11 Inženýrské stavby 

Stavební objekt Lihovaru a moštárny v Rusíně bude napojen přípojkami na stávající 

inženýrské sítě v území: přípojkami vody, bioplynu a NN řešených v rámci samostatných 

stavebních objektů ( SO ), jediná kanalizace bude nově vybudována spolu s ČOV. 

 

4.11.1 Odvodnění území včetně odpadních a dešťových vod   

Odpadní – splaškové a dešťové vody z objektu budou svedeny novou přípojkou 

jednotné kanalizace do  nově vybudované podzemní. 

Dešťové vody z nové zpevněné plochy v západní, severní a jižní části objektu budou 

svedeny do trativodu. Zbývající zpevněné plochy ve východní části objektu budou odvodněny 

na stávající komunikaci a do stávající uliční vpusti v blízkosti stavby.   

  

4.11.2 Zásobování vodou    

Pro objekt lihovaru a moštárny bude vybudována nová přípojka  pitné vody. Tato 

přípojka bude napojena na stávající vodovodní řád z PVC DN 80, který vede podél severní 

hranice parcely č. 127/2. Přípojka bude napojena na tento řád za stávající jímkou regulace 

tlaku vody. Přípojka bude  ukončena ve vodoměrné šachtě vodoměrnou sestavou. Vodoměrná 

šachta je plastová typu AS VODO 2. 

  

4.11.3 Zásobování energiemi 

Zásobování bioplynem - Přípojka plynu bude napojena na bio plynovod, který vede 

v severní části staveniště podél místní pozemní komunikace. 

Zásobování elektrickou energií - Přípojka NN bude provedena napojením na stávající 

distribuční rozvody NN v pojistkové skříni na sousedním objektu p.č.1557. Z pojistkové 

skříně bude veden nový zemní kabel do přípojkové skříně ve severní fasádě lihovaru a 

moštárny. Z přípojkové skříně budou pak napojeny elektroměrové rozvaděče RE1 a RE2 

umístěné rovněž v severní fasádě. 
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4.11.4 Řešení dopravy 

 Napojení na dopravní infrastrukturu bude prostřednictvím navazujících stávajících 

komunikací. 

 

4.11.5 Povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav,  

Na pozemku v okolí objektu budou vybudovány zpevněné plochy: parkovací plochy 

pro 10 stání pro osobní automobily (9 stání v západní a 1 stání v západní části objektu). 

Veškeré zpevněné plochy budou provedeny z betonové dlažby. Ve východní a západní části 

pozemku – v okolí zpevněných ploch budou provedeny drobné terénní úpravy. Svahy a 

stavbou narušené plochy budou opatřeny zeminou a osety travním semenem. Výsadba stromů 

proběhne pouze ve dvou kusech, jeden u vstupu ze severu, druhý u vstupu z jihu. Další 

výsadba stromů a křovin není plánována. 

  

4.11.6 Elektronické komunikace  

Přípojka slaboproudu není předmětem této projektové dokumentace. V případě 

požadavku na její zřízení bude řešena samostatným projektem, který si zajistí vybraný 

poskytovatel služeb elektronických komunikací. 

  

4.12 Výrobní a nevýrobní technologická zařízení 

Výrobní a nevýrobní technologická zařízení se ve stavbě vyskytují ve velké míře. Pro 

zajištění výroby je potřeba: 

 drtič 

 lis 

 filtrační stroj 

 automatický lahvovací stroj 

 balící stroj 

 kolona 
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4.13 Staveniště a provádění stavby 

 

4.13.1  Informace o rozsahu a stavu staveniště 

Staveniště, na němž bude umístěn hlavní stavební objekt lihovaru a moštárny a 

zpevněné plochy, se nachází na pozemku investora - na parc.č.1557, 138/1, 164, 166/1, 166/2, 

139, 124, 103, k.ú. Rusín.  

Pozemek je podélného nepravidelného tvaru, zatravněný, mírně svažitý ve směru 

severním a mírně ve směru západním. Pozemek nemá dosavadní využití. V jeho prostoru se 

nacházejí vzrostlé stromy a zřícenina domu: stávající betonová plocha, ze tří stran ohraničená 

betonovou stěnou, s betonovým nájezdem z komunikace, dále 2ks pařezů  90 a 100 cm.  

Před zahájením stavby bude v rámci přípravy území, dojde k uvolnění: betonové 

plochy budou vybourány, odstraněny budou pařezy stromů, sejmuta bude ornice cca v tl. 200 

mm. Staveniště bude po obvodu vymezeno dočasným staveništním oplocením se dvěma 

vjezdovými branami. Trvalé deponie nebudou realizovány, bude vytvořena dočasná 

mezideponie a po zpětných záhozech bude přebytečná zemina odvezena na skládku.  

Příjezd a vstup na staveniště bude ze stávající komunikace na straně severní, 

s dopravním napojením na ulici obce. V linii tras přípojek inženýrských sítí, budou provedeny 

pracovní pruhy v šířce výkopů.  

 

4.13.2 Významné sítě technické infrastruktury  

 Stávající vodovodní řád (s jímkou) vede podél severní hranice staveniště na parc.č. 

127/2, nově bude vybudována jednotná kanalizace (VaK) na severozápadě na parc.č.1836/1, 

bio plynovod vede podél severní hranice staveniště. Vedení NN je na východ staveniště 

vedeno do rozvaděče objektu myčky na parc.č.127/2. 
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4.13.3 Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny a odvodnění 

V předstihu bude provedena přípojka vody, která bude napojena dle požadavku VaK 

za jímkou regulační stanice vody, na pozemku parc.č. 1557. Přípojka vody bude přivedena do 

nové plastové vodoměrné šachty, kde bude ukončena vodoměrnou sestavou DN 20 

s vodoměrem. Z pojistkové skříně na p.č. 138/1 bude kabelem napojen staveništní rozvaděč 

umístěný v prostoru staveniště na parc.č. 138/1. Dešťové vody ze staveniště budou svedeny 

do předem postavené podzemní nádrže. 

 

4.13.4 Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob 

 Staveniště bude zabezpečeno proti vstupu nepovolaných osob. Úpravy z hlediska 

bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob nebudou prováděny. Nebudou prováděny ani 

úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.  

 

4.13.5 Uspořádání a bezpečnost staveniště 

 Stavbou nebude dotčeno. 

 

4.13.6 Řešení zařízení staveniště 

Zařízení staveniště bude řešeno na volné zelené ploše. Stávající objekty využitelné 

pro účely ZS se v prostoru staveniště nenacházejí, budou budovány objekty nové. Na ploše 

mimo prostor stavby budou umístěny mobilní buňky sociálního zázemí pracovníků, kanceláře 

stavbyvedoucího a příručního skladu. WC bude řešeno TOI buňkou. V prostoru staveniště 

budou vymezeny plochy pro volné skládky stavebního materiálu.  

 

4.13.7 Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení 

Nebudou budovány stavby zařízení staveniště vyžadující ohlášení 
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4.13.8 Podmínky pro provádění stavby z hlediska ochrany zdraví 

Stavba bude realizovaná dodavatelským způsobem. Dodavatel stavebních prací: 

zajistí před započetím stavby vypracování technologického postupu provádění prací, 

 obeznámí prokazatelně všechny pracovníky s potřebnými bezpečnostními 

předpisy,  

 zajistí příslušné pracovní pomůcky, 

 v průběhu stavebních prací musí průběžně kontrolovat dodržování předpisů 

týkajících se ochrany života a zdraví osob. 

Budou respektovány: zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují požadavky 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a jeho prováděcí předpisy, resp. nařízení vlády č. 

591/2006 sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích. 

 

4.13.9 Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě  

Nejsou kladeny speciální podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě. 

Odpad ze stavby bude tříděn a likvidován s ohledem na jeho charakter. Se všemi odpady bude 

nakládáno ve smyslu Zákona o odpadech č. 185/2001 a vyhlášky č. 381/2001 Sb. 

V průběhu stavby bude dbáno na pořádek na staveništi i mimo něj, zejména na 

čistotu veřejných komunikací. Bude dbáno na ochranu stávající vzrostlé zeleně v blízkosti 

stavby.  
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5. Situace stavby 

5.1 Vytyčovací situace  

Vytyčovací plán viz. Příloha č. 01  

 

5.2 Situace inženýrských sítí  

Koordinační situace viz. Příloha č. 01  

 

5.3 Koordinační situace  

Koordinační situace viz. Příloha č. 01 
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6. Dokladová část  

6.1 Stanoviska, posudky a výsledky jednání 

Není předmětem řešení Bakalářské práce  

 

6.2 Průkaz energetické náročnosti budovy  

Není předmětem řešení Bakalářské práce 
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7. Zásady organizace výstavby  

Nebylo předmětem řešení bakalářské práce 
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8. Dokumentace stavby (architektonické a stavebně technické 

řešení)  

8.1 Účel objektu  

Jedná se o novostavbu průmyslového objektu. Budova je nepodsklepená a má 3 

nadzemní podlaží a její součástí je 1 bytová jednotka, která se nachází v 3.NP. 

 

8.2 Zásady architektonického, funkčního, dispozičního řešení 

 

8.2.1 Architektonické řešení  

Stavba se nachází ve středu obce Rusín. Po 2. Světové válce byl pozemek 

rozbombardován a již nesplňoval původní účel, proto vznikl nápad zaplnit tuto ránu budovou, 

jejíž účel je dán aktuálními potřebami a reaguje na problémy s vysokou nezaměstnaností 

v celém území. 

Navržený třípodlažní objekt ve své podstatě sdílí formu s okolními zemědělskými 

objekty, a tou je obdélníkový tvar půdorysu se sedlovou střechou, která musí mít hřeben 

kolmo na pozemní komunikaci. Vstupní části jsou dvě a jsou orientovány vždy směrem 

k silnici, tak aby byly ihned rozpoznatelné.  

Hlavní nosná konstrukce je tvořena z 9 lepených lamelových vazníků, respektive 8 

polí, na které jsou kotveny dřevěné I profily STEICO 200mm. V obou krajních polích je ze 

statického hlediska provedeno zavětrování. Na tuto základní nosnou konstrukci se shora 

ukotví střešní plášť a zboku obvodový stěnový plášť, který je opět tvořen dřevěnými I profily 

STEICO 200mm. Celá konstrukce je rozdělena v pravidelném modulu 4375mm, proto aby 

byl dodržen základní stavební modul 625mm. 

Fasáda vyniká horizontálními okny, u výrobních prostor se jedná o velkoformátové 

prosklení na šířku modulu. Obvodový plášť je navržen jako ekologický s dřevěnými I profily 

STEICO zaklopen Fermacell deskou, do které jsou kotveny fasádní dřevěné horizontální 

hranoly 50x50mm obklopující celou fasádu budovy. To jí dodává klasický vzhled, jenž 

zapadá do zástavby obce. 
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8.2.2 Funkční řešení  

Objekt je navržen v centrální části obce s velmi dobrou dopravní dostupností. Svým 

pojetím nenarušuje zástavbu v obci, ale spíše navazuje na tradiční hodnoty moderním pojetím. 

Díky velmi dobře využitému a funkčně navrženému prostoru s vysokým komfortem se 

v areálu bude velmi dobře orientovat a pracovat i lidem, kteří se ještě s objektem seznamují. 

 

8.2.3 Dispoziční řešení  

Hlavní zaměstnanecký vstup do objektu je situován ze severní strany, tedy z horní 

příjezdové komunikace. U vchodu je možné si udělat polední přestávku a sednout si na 

lavičku, která je stíněná vzrostlým stromem. Po vstupu do haly je možnost jít po ocelovém 

točitém schodišti do kanceláře šéfa v 2.NP a jeho bytu v 3.NP, nebo projít kolem točitého 

schodiště do zaměstnaneckých šaten. Druhý vstup z jižní strany, tedy z dolní příjezdové 

komunikace je určen návštěvníkům a zákazníkům. Po vstupu do haly je možné jít do bufetu v 

2.NP po ocelovém schodišti s skleněnými stupni a zábradlím, bezbariérový vstup do 2.NP je 

vyřešen za použití osobního výtahu o nosnosti max. 630Kg. V objektu jsou tedy dva 

vertikální komunikační prostory. 

 

8.2.4 Vegetační úpravy  

Součástí projektu je opětovné zatravnění pozemku kolem objektu. 

 

8.3 Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory  

 Zastavěná plocha objektu: 798 m
2
  

 Celková podlahová plocha objektu: 2 063 m
2
  

 Obestavěný prostor objektu: 6 223 m
3
 

 Počet nadzemních podlaží: 3 
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8.4 Technické a konstrukční řešení objektu  

 

8.4.1 Zemní práce  

Na pozemku vytyčeného pro stavbu bude sejmuta ornice o tloušťce 200 mm. Tato 

ornice bude uložena na pozemku č. 103, v části kde nebude probíhat stavba a po dokončení 

bude tato ornice použita zpět na zahradní úpravy a rekultivaci území kolem stavby. 

 

8.4.2 Základové konstrukce  

Základová konstrukce bude železobetonová a založena v hloubce -1,500 m od 

projektového počátku. Bude použit beton C25/30 a betonářská výztuž - profil a pevnostní 

třída oceli bude upřesněna výpočtem statika. 

 

8.4.3 Svislé konstrukce  

Stěnové konstrukce celého objektu bude z dřevěných I profilů STEICO joist. Vnější 

nosné stěny budou tloušťky až 430 mm, vnitřní nosné stěny 250 mm. Hlavní nosnou 

konstrukci s osovou vzdáleností 4,375 m. Všechny nosné konstrukce budou z betonu C25/30 

s výztuží 10 505 R. Pevnostní třída betonu a výztuž může být upřesněna dle statického 

výpočtu statika. Konstrukční výška patra je 3 m. Vnitřní nenosné příčky budou z KVH 

profilů. 

 

8.4.4 Vodorovné konstrukce  

Konstrukce stropu je navržena jako trámová tvořená lepeným vrstveným dřevem 

STEICO ultralam výšky 300 mm s mezi výplňovou tepelnou izolací STEICO cell. Rozpětí 

stropního nosníku je maximálně 5 m. Uvnitř stropní konstrukce je doplněn sítí trubek průměru 

20 mm a tloušťce stěny 2 mm, pro rozvod vody. Vzduchotechnika je zavěšena na podhledu. 

Nadokenní překlady jsou z vrstveného dřeva STEICO ultralam.  



Bakalářská práce 

 

41 

 

8.4.5 Podlahové konstrukce  

Podlaha na terénu ve výrobních a skladovacích prostorách bude aplikována na 

podkladní betonovou desku C20/25 s vloženou svařovanou sítí o 8 mm 150/150 mm. Celá 

skladba podlahy bude mít výšku 220 mm, a skladebnost bude v následujícím pořadí: na 

betonovou desku položíme hydroizolaci SKLOBIT 40 – 5 mm, podlahovou tepelnou izolaci 

STEICO s odolností na tlak až 20 tun/m
2
 – 120 mm, separační fólie, betonová mazanina 

s plastifikátorem, s vloženou svařovanou kari sítí o 8 mm 150/150 mm – 90 mm, nášlapná 

stěrka SIKALIT – 5 mm. 

Podlaha na terénu v prostorách zázemí zaměstnanců budou na podkladní betonovou 

desku C20/25 s vloženou svařovanou sítí o 8 mm 150/150 mm kladeny následující vrstvy 

v pořadí:  vyrovnávací násyp Fermacell – 40 mm, podlahová tepelná izolace ISOVER EPS 

PERIMETR – 120 mm, Fermacell 2E14 – 50 mm, nášlapná vrstva – dřevěné vlysy + lepidlo 

na dřevěné podlahy SIKA BOND – 10 mm. 

Podlaha v jednotlivých nadzemních podlažích je podobná, mění se v podstatě jen 

horní část podle potřeby. Celá skladba podlahy v pobytových a veřejných prostorách bude mít 

výšku 121mm, a skladba bude v následujícím pořadí: po záklopu STEICO ultralamu OSB 

deskou ECO 22 – 22 mm, aplikujeme voštinové podlahové desky – 30 mm, voštinový zásyp 

Fermacell – 30 mm, podahové desky Fermacell 2E31 – 30 mm, nášlapná vrstva – dřevěné 

vlysy + lepidlo na dřevěné podlahy SIKA BOND – 9 mm. 

Skladba podlahy v koupelnách se mění, až po aplikaci podlahové desky Fermacell 

2E31  30mm na nichž dáme tekutou hydroizolaci Fermacell a pak nášlapnou vrstvu – 

keramická dlažba do tenkého lože FINEZA + disperzní lepící tmel WEBER FIX – 9 mm 

  

8.4.6 Schodiště  

Vnitřní schodiště po vstupu pro zákazníky do haly je jednoramenné s mezi podestou 

o šířce 630 mm. Nosná konstrukce je ocelová, schodišťové stupně se skládají z 3 vrstev skla o 

celkové tloušťce 15 mm a zábradlí je z 1 vrstvy skla o tloušťce 5 mm a výšce 1000 mm. 

Konstrukční výška patra je 3 m. Sklon schodišťového ramene je 30°, šířka ramena je 1400 

mm, v každém rameni je 9 schodišťových stupňů, dohromady tedy 18 stupňů. Šířka 

schodišťového stupně je 300 mm, výška 166,2 mm. 
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8.4.7 Výtah  

Výtah bude mít strojovnu ve své výtahové šachtě. Při výstavbě bude potřeba pouze 

zřídit výtahovou šachtu o světlosti 1600 x 1600 mm, šachta bude železobetonová o tloušťce 

250 mm, a bude od dilatovaná od ostatních konstrukcí. Kabina výtahu bude o rozměrech 1050 

x 1250 mm, dveřní otvor je o šířce 800 mm a vyhovuje tak požadavkům pro přepravu osob s 

omezenou schopností pohybu. Správce budovy zajistí pravidelné revize. Výtah bude dodáván 

specializovanou firmou LIFTCOMP.  

 

8.4.8 Střešní konstrukce  

Zastřešení objektu bude tvořit jednoplášťová sedlová střecha, nosnou konstrukcí jsou 

lepené lamelové vazníky. Střecha je vyspádována k vnějšímu okraji, kde je zabudován do 

obvodové stěny skrytý žlab z titanzinku. 

 

8.4.9 Střešní plášť 

Střecha je ve sklonu 35° jak bylo dáno územními regulativy. Spádovou vrstvu 

střešního pláště tvoří asfaltové hydroizolační pásy s UV ochranou, který je nutno dostatečně 

překládat dle výrobce, tak aby plnil svoji funkci. Na pásech jsou přikotveny dřevěné hranoly 

50x50 mm po 2 m, pomocí teleskopických kotev, které musí mít těsnící podložku, aby 

nedošlo k porušení hydroizolačních vlastností pláště. 

 

8.4.10 Výplně otvorů  

Výplň okenních otvorů tvoří okno s trojitým zasklením, tvořeno z části klasického 

okna a zasklení pevného. Vnější okno je jednoduché v pevném hliníkovém rámu SLAVONA 

opatřeno nahoře i dole úzkým otvorem o výšce 100 mm, který slouží k trvalému provětrání 

mezery mezi okny. Otvory jsou opatřeny tahokovem proti vniknutí hmyzu. Mezi okny je 

umístěná žaluzie. Vnitřní okno je trojitě zasklené v rámu SLAVONA PRO. 
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8.4.11 Obvodový fasádní plášť  

Základem pro fasádní obvodový plášť se stávají lepené lamelové vazníky, na ty se 

připevní, sádrovláknité desky Fermacell tl.15 mm, které se kotví pomocí pozinkovaných 

sponek na nosné I profily STEICO joist o výšce 200 mm, a pod které se připevní parotěsná 

fólie. Mezi I profily se vsadí výplňová tepelná izolace z dřevního vlákna tl.200 mm. Opět se 

zaklopí sádrovláknitou deskou Fermacell tl.20 mm, na to se připevní pomocí plastových 

talířových kotev s vrutem fasádní tepelná izolace STEICO protect o tl.100mm. Vruty se 

zapustí do TI o 30mm, pak přichází na řadu aplikace difůzně otevřené omítky, a fasádních 

dřevěných latí 50x50 mm, kotvených vruty do sádrovláknité desky Fermacell. 
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9. Závěr  

Úkolem mé bakalářské práce bylo navrhnout lihovar a moštárnu pro investora, který 

je zaměřený na moderní technologie a nadčasovou architekturu 

Výsledkem mého návrhu je stavba, která balancuje právě mezi myšlením architekta, 

a současně akceptuje i požadavky a zadání investora. Architektonický výraz stavby vychází ze 

základu dispozičního řešení, návaznosti na okolní krajinu a územní regulace. Základní 

myšlenkou bylo vytvoření jednoduché, funkční a přehledné architektury s důrazem na nejen 

propojení interiéru a exteriéru, ale i prezentaci firmy tím, že dochází k vizuálnímu spojení 

mezi produktem a zákazníkem, který má dvě možnosti jak sledovat výrobní proces. K první 

interakci dochází už při příjezdu na parkoviště, k druhé z 2.NP v prostorách bufetu a 

degustační místnosti, díky rozměrnému prosklení. 

Moderní technologie a materiály jsou propleteny celou stavbou, ať už jde o 

technologii, která je potřeba pro výrobu lihovin a moštů, tak rekuperační a klimatizační 

jednotky a řízeného větrání. U této specifické stavby není potřeba řešit, jak objekt vytopíme, 

ale jak objekt vychladíme. Zjištění tohoto problému proběhlo na základě několika odborných 

exkurzí, a v době prvních dispozičních náčrtů, kdy jsem byl obeznámen s podobnými objekty, 

jako je např. Rudolf Jelínek, a. s. 

Hlavním přínosem této bakalářské práce je velké množství poznatků z velmi 

specifického provozu a navštívených staveb, které jsem načerpal formou samostudia. Další 

pozitivní věcí, které vnímám jako zásadní předpoklad pro úspěšné zvládnutí projektu, byla 

komunikace s různými specialisty a vedoucím, jehož tvorba pro mě byla vždy velkou 

inspirací a také to, že jsem si prošel celým procesem návrhu stavby, od počátečních úvah, 

studie, až po dokumentaci pro stavební povolení. 
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