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SEZNAM POUŽITÉHO ZNAČENÍ 

č. – číslo 

p. č. – parcelní číslo 

SO – stavební objekt 

M – měřítko 

mm – milimetr běţný 

m – metr běţný 

m2 – metr čtverečný 

m3 – metr krychlový 

ZPF – zemědělský půdní fond 

ks. - kusy 

kVA – kilovoltampéra 

TR – transformátor 

ČOV – čistička odpadních vod 

C 20/ 25 – třída betonu 

° - stupeň 

XPS – extrudovaný polystyren 

BREF – referenční dokumenty o nejlepších dostupných technikách 

ČSN – česká technická norma 

U – součinitel prostupu tepla [W/m2K]  
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ÚVOD 

Náplní bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby 

objektu jatek v areálu Husí farmy. 

Hlavní téma pro vypracování této bakalářské práce vyplynulo z urbanistického řešení 

oblasti Osoblaţska, které bylo tématem Ateliérové tvorby III. Osoblaţsko bylo vţdy 

obýváno Němci aţ do roku 1946, kdy na základě Benešových dekretů bylo veškeré 

původní německé obyvatelstvo vysídleno. Od této doby oblast nikdy nedosáhla 

většího počtu obyvatel. Osoblaţsko je jednou z nejchudších oblastí Česka a trpí 

nejvyšší nezaměstnaností v republice (28,2%). Proto byla navrţena v obci Víno Husí 

farma, která by měla přinést oblasti zisk a pracovní místa pro obyvatelstvo. Farma 

nebude mít v této oblasti velkou konkurenci, jediná větší husí farma se nachází aţ na 

Vysočině v Rohozné u Jihlavy. 

Obec Víno je malá vesnice, část obce Slezské Rudoltice. Víno bylo ideálním místem 

pro vytvoření areálu Husí farmy, protoţe je to odlehlá vesnice s nízkým počtem 

obyvatel. Při sčítání lidu z roku 2001 zde bylo napočteno 12 domů, z toho 4 trvale 

obydlené. Proto tento provoz nebude nijak narušovat obyvatele v okolí. 

Areál bude tvořit 5 samostatně stojících budov. SO01 jatka, SO02 líheň a SO03, 

SO04, SO05 chlévy. Budovy budou navrţeny podle stávajících objektů v obci, aby 

nedošlo k vytrţení z urbanistického duchu vesnice. Jsou to převáţně jednoduché 

stavby obdélníkového půdorysu se sedlovou střechou. Tento stavební styl je klasický 

pro tuto oblast. Celý areál bude navrţený tak, aby kopíroval vrstevnice a nenarušoval 

vzhled oblasti. 

Hlavní činností v areálu bude poráţka hus. Následně také prodej housat, husích vejcí 

a peří. Farma bude navrţena jako Bio farma. Husy budou mít velký výběh, 

s přístupem k vodě a budou pod neustálým veterinárním dohledem. 
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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

Název stavby: „Husí farma“ 

Místo stavby:  Vesnice Víno, Osoblaţsko 

  Kraj: Moravskoslezský 

Katastrální území: Víno 750531 

Parcelní čísla: p. č. 393/1, p. č. 1095,  

 p. č. 1082, p. č. 1089  

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

Stavebník: Město Bruntál 

Adresa sídla: náměstí Míru 8 

  792 20 Bruntál  

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Projektant: Klára Vávrová 

Adresa: Veselíčko 38, 751 25 

Kontakt: +420 720 749 946 

A.2 Seznam vstupních podkladů 

Základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž 

základě byla zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby 

- Katastrální mapa obce Víno M 1:2000 

- Fotodokumentace pozemku a letecké ortofotografické snímky 

- Příslušné právní předpisy a normy 
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A.3 Údaje o území 

Rozsah řešeného území 

V areálu Husí farmy se nachází 5 budov. Řešen je objekt SO01, jatka. Budova bude 

postavena na parcelách 1095, 393/1.  

Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 

Pro obec není vydán územní plán. 

Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Všechny poţadavky dotčených orgánů byly splněny. 

Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru 

nemovitostí) 

Tabulka 1: Seznam pozemků a staveb 

Parcela Druh pozemku Majitel 

1095 Ostatní plocha Česká republika 

St. 24/1 Zastavěná plocha a nádvoří 

Ing. Muchl Vlastimil 

Dlouhá 1283/2, Krnov, 

Pod Bezručovým vrchem, 794 01 

St. 52 Zastavěná plocha a nádvoří Česká republika 

393/1 Česká republika 

Malkovský Pavel 

Štolbova 1288/10, Praha, 

Břevnov (Praha 6), 162 00 

1082 Ostatní plocha Česká republika 

1089 Ostatní plocha Česká republika 
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A.4 Údaje o stavbě 

Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o novostavbu 

Účel užívání stavby 

Budova v areálu Husí farmy - SO01 Jatka. Bude vyuţívána k poráţce hus. 

Trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o trvalou stavbu. 

Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

Celý objekt je řešen bezbariérově, avšak vzhledem k charakteru budovy se 

neuvaţuje s uţíváním osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 

Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplívajících 

z jiných právních předpisů 

Všechny poţadavky dotčených orgánů byly splněny. 

Navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 

plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů /pracovníků) 

Nové budovy 5 

Zastavěná plocha celkem (5 budov): 3 305 m2 

Obestavěný prostor budov: 

SO01 (jatka) 3 714 m3 

SO02 (líheň) 1 507 m3 

SO03 (chlév) 1 507 m3 
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SO04 (chlév) 1 507 m3 

SO05 (chlév) 1 507 m3 

Obestavěný prostor celkem: 9 742 m3 

Uţitná plocha: 

SO01 (jatka) 528 m2 

SO02 (líheň) 255 m2 

SO03 (chlév) 255 m2 

SO04 (chlév) 255 m2 

SO05 (chlév) 255 m2 

Uţitná plocha celkem: 1 548 m2 

Parkování: 9 parkovacích míst 

Zpevněná plocha: 3475 m2 

V budově jatek bude pracovat 10 pracovníků. 5 pracovníků ve špinavém 

provozu a 5 pracovníků v čistém provozu. 

Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na 

etapy) 

Předpokládané datum zahájení výstavby: 02/2014 

Předpokládané datum ukončení výstavby: 10/2014 

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

V areálu Husí farmy se nachází 5 budov. Řešen je objekt SO01, jatka. Budova bude 

postavena na parcelách 1095, 393/1.  
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B. TECHNICKÁZPRÁVA 

B.1 Popis území stavby 

Charakteristika stavebního pozemku 

Při vjezdu do vesnice Víno od Slezských Rudoltic, se pozemek nachází jako první po 

pravé straně. Momentálně je zastavěn čtyřmi nevyuţívanými objekty, které jsou 

určeny k demolici. Pozemek je v mírném svahu. Obcí protéká potok Luţná, ze 

kterého bude uměle vytvořen potok pro husy. 

Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum) 

Geologický průzkum - Z geologické mapy vyplývá, ţe se pozemek nachází na území 

nezpevněných sedimentárních hornin, kde převaţují sedimenty kamenité aţ hlinito-

kamenité z Období kenozoika. 

Hydrogeologický průzkum - Parcely se nachází v dostatečné vzdálenosti od potoku 

Luţná i uměle vytvořeného potoku pro husy. Hladina podzemní vody nebude 

ovlivňovat stavbu. 

Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Pozemek dotčený stavbou neleţí v padesátimetrovém ochranném pásmu lesa. 

Stavba nezasahuje do prvků územního systému ekologické stability.  

Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území  

Stavba není situována v zátopové oblasti. 

Stavba se nenachází na poddolovaném území. 

Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí 
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Navrţený objekt nebude mít z dlouhodobého hlediska negativní působení na ţivotní 

prostředí ve svém okolí. 

Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

V rámci nové výstavby dojde k demolici čtyř objektů. Dále budou odstraněny stávající 

betonové panely, slouţící jako příjezdová cesta k jednotlivým budovám. Kácení 

vzrostlé zeleně bude nutné v počtu 31 ks. 

Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé) 

Dotčené pozemky nejsou v ZPF. 

Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní 

a technickou infrastrukturu) 

Stavba bude napojena na stávající komunikaci II. třídy vedoucí do Slezských 

Rudoltic. Technická infrastruktura vybudovaná ve vesnici Víno zahrnuje pouze sítě 

elektrického vedení. Objekt bude moţné napojit do této sítě aţ po výměně 

transformátoru TR4006 ze 100 kVA na 200 kVA a po předimenzování elektrického 

vedení. Pro objekt je navrţena čistička odpadních vod (ČOV), do které je vedena 

splašková voda. Odvodnění stavebního pozemku je provedeno do potoku Luţná.  

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Jedná se o provoz poráţky hus. V areálu je předpokládaná kapacita 1500 – 2000 

hus. Během dvanáctihodinové směny je plánována poráţka 50 – 70 hus. 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

Urbanismus – kompozice prostorového řešení 

Urbanistické řešení je v přímé návaznosti na obec Víno. Budovy jsou navrţeny tak, 

aby kopírovaly terén. 
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Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 

řešení. 

Architektonické řešení je jednoduché podle stávajících objektů v obci, aby nedošlo 

k vytrţení z urbanistického duchu vesnice. Jedná se o budovy obdélníkového 

půdorysu se sedlovou střechou. Materiál pouţitý na střechu a na podélné zdi je 

břidlice. Na štíty jsou pouţité svislé palubky ze dřeva Meranti Rhonbus. 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Do místnosti, která je určena k poráţce hus, jsou husy přivedeny zvenku, omámeny 

elektrickým šokem, usmrceny a nechají se vykrvácet. Husa se dále ručně škube, 

protoţe se peří pouţívá na další zpracování. Poté je ještě mechanicky doškubáno 

v mokré škubačce. Pak se husa vykuchá. Peří je skladováno v igelitových pytlích a 

čeká na odvoz na další zpracování. Sklad také slouţí jako východ. Přes tento východ 

se expeduje veškerý odpad, který dále pokračuje do bioplynové stanice. Vykuchaná 

husa se podá přes podávací otvor do čistého provozu, kde je naporcována. Po 

naporcování se nechá husa 3 – 4 dny chladit. Následně se předá do místnosti 

prvoobalu. Pak se přes podávací otvor předá do místnosti obalů, kde dojde 

k zabalení mnoţství na paletu, coţ uţ je opět špinavý provoz. Takto zabalené balíky 

se dají do chladící místnosti, kde čekají na export k zákazníkům. 

K provozu jatek patří i zpracování krve. Krev teče potrubím z místnosti poráţky hus 

na další zpracování do čistého provozu, kde se nechá odstát, odstředit a následně 

zakonzervovat. Poté se v místnosti obalů zabalí do větších balíků a uloţí do chladící 

místnosti k husám a čeká na export. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Celý objekt je řešen bezbariérově, avšak vzhledem k charakteru budovy se 

neuvaţuje s uţíváním osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Stavba je navrţena v souladu s poţadavky příslušných platných právních norem a 

předpisů tak, aby zajišťovala maximální bezpečnost osob při uţívání objektu. 

Zaměstnanci budou řádně proškoleni v bezpečnosti provozu stavby a jejího uţívání. 
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B.2.6 Základní charakteristika objektů 

Konstrukční a materiálové řešení 

Zemní práce – Před zahájením výkopových prací bude v ploše budoucího objektu 

jatek (SO01), ostatních budov areálu (SO02, SO03, SO04, SO05) a v ploše 

zpevněných ploch sejmuta ornice v tloušťce 200mm. Ornice bude převezena na 

zřízenou dočasnou skládku a bude pouţita na konečné úpravy terénu. 

Základy - Celý objekt je zaloţený na vybetonovaných pásech z betonu třídy C 20/ 25, 

které jsou jen pod nosnými obvodovými stěnami. 

Svislé konstrukce – Obvodové stěny budovy jatek jsou navrţeny jako zděný 

systémem Porotherm 24 P + d na maltu Porotherm TM (5 Mpa). Půdorysné rozměry 

jsou cca 34,0 x 17,0 m. Stavba má jedno nadzemní podlaţí. Nenosné vnitřní stěny 

jsou vyzděné z Porothermu tloušťky 115 mm. 

Podhled - Nad všemi místnostmi v objektu je vyhotovený sádrokartonový podhled 

z desek Rigips připevněných na dřevěném roštu ve výšce 3575 mm nad podlahou. 

Střešní konstrukce – Celý objekt je zastřešený dřevěnými vazníky, které tvoří 

sedlovou střechu ve sklonu 30°. Vazníky jsou podélně ztuţeny a zavětrovány 

přibitými OSB deskami a podélné ztuţidlo z desek nabitých kříţem mezi vazníky. 

Podlahy – V objektu jsou tři různé skladby podlah. Specifikace jednotlivých podlah je 

ve výkrese č. A17. 

Tepelná izolace – Na svislé obvodové stěny je pouţita tepelná izolace ISOVER 

Multimax 30, v podhledu ISOVER EPS 70S a na sokl je pouţita ISOVER Synthos 

XPS 30L 70. 

Obvodový plášť – Břidlice a svislé palubky ze dřeva Meranti Rhombus tvoří celý 

obvodový plášť. Skladba obvodového pláště viz výkres č. A13 

Výpis oken – přesný výpis oken viz výkres č. A16 

Výpis dveří – přesný výpis dveří viz výkres č. A16 
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Výpis klempířských výrobků – přesný výpis klempířských výrobků viz výkres č. A16 

Úpravy venkovního prostoru – Zpevněné plochy budou provedeny z betonové 

dlaţby. Parkovací stání budou mít povrch asfaltový. 

Mechanická odolnost a stabilita 

Předmětem řešení této bakalářské práce není statické posouzení objektu. 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

Technické řešení 

V tomto projektu je řešena budova SO01 jatka. Nejdůleţitější pro tento objekt je 

rozdělení dispozice na čisté a špinavé prostory, protoţe zde dochází k manipulaci 

s potravinami. Jatka jsou navrţena podle předpisů platných pro řešení poráţky zvířat 

(BREF). 

Výčet technických a technologických zařízení 

Není předmětem této bakalářské práce. 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

Není předmětem této bakalářské práce. 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

Není předmětem této bakalářské práce. 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 

prostředí 

Není předmětem této bakalářské práce. 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Není předmětem této bakalářské práce. 
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B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

Napojovací místa technické infrastruktury 

Technická infrastruktura vybudovaná ve vesnici Víno zahrnuje pouze sítě 

elektrického vedení. Objekt bude moţné napojit do této sítě aţ po výměně 

transformátoru TR4006 ze 100 kVA na 200 kVA a po předimenzování elektrického 

vedení. Pro objekt je navrţena čistička odpadních vod (ČOV), do které je vedena 

splašková voda. Odvodnění stavebního pozemku je provedeno do potoku Luţná.  

B.4 Dopravní řešení 

Popis dopravního řešení 

Obcí prochází jediná komunikace II. třídy. 

Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Stavba bude napojena na stávající komunikaci II. třídy vedoucí do Slezských 

Rudoltic. 

Doprava v klidu 

U objektu je 9 parkovacích míst. 

Pěší a cyklistické stezky 

V okolí nejsou ţádné pěší a cyklistické stezky. 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

Není předmětem této bakalářské práce. 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

Není předmětem této bakalářské práce. 
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B.7 Ochrana obyvatelstva 

Stavba je navrţena v souladu s poţadavky příslušných platných právních norem a 

předpisů na ochranu obyvatelstva. 

B.8 Zásady organizace výstavby 

Není předmětem této bakalářské práce.  
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C. SITUAČNÍ VÝKRESY 

Situace stavby jsou umístěny v příloze: C01 Architektonická situace 

 C02 Vytyčovací výkres 

 C03 Koordinační situace 

D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ, TECHNICKÝCH A TECHNO-

LOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 

D.1.1 Architektonicko-stavební část 

Technická zpráva 

Účel objektu 

Budova v areálu Husí farmy - SO01 Jatka.  

Funkční náplň 

Budova bude vyuţívána k poráţce hus. 

Kapacitní údaje 

Nové budovy 5 

Zastavěná plocha celkem (5 budov): 3 305 m2 

Obestavěný prostor budov: 

SO01 (jatka) 3 714 m3 

SO02 (líheň) 1 507 m3 

SO03 (chlév) 1 507 m3 
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SO04 (chlév) 1 507 m3 

SO05 (chlév) 1 507 m3 

Obestavěný prostor celkem: 9 742 m3 

Uţitná plocha: 

SO01 (jatka) 528 m2 

SO02 (líheň) 255 m2 

SO03 (chlév) 255 m2 

SO04 (chlév) 255 m2 

SO05 (chlév) 255 m2 

Uţitná plocha celkem: 1 548 m2 

Parkování: 9 parkovacích míst 

Zpevněná plocha: 3475 m2 

V budově jatek bude pracovat 10 pracovníků. 5 pracovníků ve špinavém 

provozu a 5 pracovníků v čistém provozu. 

Architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení, bezbariérové 

užívání stavby 

Architektonické řešení je jednoduché podle stávajících objektů v obci, aby nedošlo 

k vytrţení z urbanistického duchu vesnice. Jedná se o budovy obdélníkového 

půdorysu se sedlovou střechou. Materiál pouţitý na střechu a na podélné zdi je 

břidlice. Na štíty jsou pouţité svislé palubky ze dřeva Meranti Rhonbus. 

Celý objekt je řešen bezbariérově, avšak vzhledem k charakteru budovy se 

neuvaţuje s uţíváním osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 

Zemní práce – Před zahájením výkopových prací bude v ploše budoucího objektu 

jatek (SO01), ostatních budov areálu (SO02, SO03, SO04, SO05) a v ploše 
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zpevněných ploch sejmuta ornice v tloušťce 200mm. Ornice bude převezena na 

zřízenou dočasnou skládku a bude pouţita na konečné úpravy terénu. 

Základy - Celý objekt je zaloţený na vybetonovaných pásech z betonu třídy C 20/ 25, 

které jsou jen pod nosnými obvodovými stěnami. 

Svislé konstrukce – Obvodové stěny budovy jatek jsou navrţeny jako zděný 

systémem Porotherm 24 P + d na maltu Porotherm TM (5 Mpa). Půdorysné rozměry 

jsou cca 34,0 x 17,0 m. Stavba má jedno nadzemní podlaţí. Nenosné vnitřní stěny 

jsou vyzděné z Porothermu tloušťky 115 mm. 

Podhled - Nad všemi místnostmi v objektu je vyhotovený sádrokartonový podhled 

z desek Rigips připevněných na dřevěném roštu ve výšce 3575 mm nad podlahou. 

Střešní konstrukce – Celý objekt je zastřešený dřevěnými vazníky, které tvoří 

sedlovou střechu ve sklonu 30°. Vazníky jsou podélně ztuţeny a zavětrovány 

přibitými OSB deskami a podélné ztuţidlo z desek nabitých kříţem mezi vazníky. 

Podlahy – V objektu jsou tři různé skladby podlah. Specifikace jednotlivých podlah je 

ve výkrese č. A17. 

Tepelná izolace – Na svislé obvodové stěny je pouţita tepelná izolace ISOVER 

Multimax 30, v podhledu ISOVER EPS 70S a na sokl je pouţita ISOVER Synthos 

XPS 30L 70. 

Obvodový plášť – Břidlice a svislé palubky ze dřeva Meranti Rhombus tvoří celý 

obvodový plášť. Skladba obvodového pláště viz výkres č. A13 

Výpis oken – přesný výpis oken viz výkres č. A16 

Výpis dveří – přesný výpis dveří viz výkres č. A16 

Výpis klempířských výrobků – přesný výpis klempířských výrobků viz výkres č. A16 

Úpravy venkovního prostoru – Zpevněné plochy budou provedeny z betonové 

dlaţby. Parkovací stání budou mít povrch asfaltový. 
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Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Do místnosti, která je určena k poráţce hus, jsou husy přivedeny zvenku, omámeny 

elektrickým šokem, usmrceny a nechají se vykrvácet. Husa se dále ručně škube, 

protoţe se peří pouţívá na další zpracování. Poté je ještě mechanicky doškubáno 

v mokré škubačce. Pak se husa vykuchá. Peří je skladováno v igelitových pytlích a 

čeká na odvoz na další zpracování. Sklad také slouţí jako východ. Přes tento východ 

se expeduje veškerý odpad, který dále pokračuje do bioplynové stanice. Vykuchaná 

husa se podá přes podávací otvor do čistého provozu, kde je naporcována. Po 

naporcování se nechá husa 3 – 4 dny chladit. Následně se předá do místnosti 

prvoobalu. Pak se přes podávací otvor předá do místnosti obalů, kde dojde 

k zabalení mnoţství na paletu, coţ uţ je opět špinavý provoz. Takto zabalené balíky 

se dají do chladící místnosti, kde čekají na export k zákazníkům. 

K provozu jatek patří i zpracování krve. Krev teče potrubím z místnosti poráţky hus 

na další zpracování do čistého provozu, kde se nechá odstát, odstředit a následně 

zakonzervovat. Poté se v místnosti obalů zabalí do větších balíků a uloţí do chladící 

místnosti k husám a čeká na export. 

Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby 

Zemní práce – Před zahájením výkopových prací bude v ploše budoucího objektu 

jatek (SO01), ostatních budov areálu (SO02, SO03, SO04, SO05) a v ploše 

zpevněných ploch sejmuta ornice v tloušťce 200mm. Ornice bude převezena na 

zřízenou dočasnou skládku a bude pouţita na konečné úpravy terénu. 

Základy - Celý objekt je zaloţený na vybetonovaných pásech z betonu třídy C 20/ 25, 

které jsou jen pod nosnými obvodovými stěnami. 

Svislé konstrukce – Obvodové stěny budovy jatek jsou navrţeny jako zděný 

systémem Porotherm 24 P + d na maltu Porotherm TM (5 MPa). Půdorysné rozměry 

jsou cca 34,0 x 17,0 m. Stavba má jedno nadzemní podlaţí. Nenosné vnitřní stěny 

jsou vyzděné z Porothermu tloušťky 115 mm. 
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Podhled - Nad všemi místnostmi v objektu je vyhotovený sádrokartonový podhled 

z desek Rigips připevněných na dřevěném roštu ve výšce 3575 mm nad podlahou. 

Střešní konstrukce – Celý objekt je zastřešený dřevěnými vazníky, které tvoří 

sedlovou střechu ve sklonu 30°. Vazníky jsou podélně ztuţeny a zavětrovány 

přibitými OSB deskami a podélné ztuţidlo z desek nabitých kříţem mezi vazníky. 

Podlahy – V objektu jsou tři různé skladby podlah. Specifikace jednotlivých podlah je 

ve výkrese č. A17. 

Tepelná izolace – Na svislé obvodové stěny je pouţita tepelná izolace ISOVER 

Multimax 30, v podhledu ISOVER EPS 70S a na sokl je pouţita ISOVER Synthos 

XPS 30L 70. 

Obvodový plášť – Břidlice a svislé palubky ze dřeva Meranti Rhombus tvoří celý 

obvodový plášť. Skladba obvodového pláště viz výkres č. A13 

Výpis oken – přesný výpis oken viz výkres č. A16 

Výpis dveří – přesný výpis dveří viz výkres č. A16 

Výpis klempířských výrobků – přesný výpis klempířských výrobků viz výkres č. A16 

Úpravy venkovního prostoru – Zpevněné plochy budou provedeny z betonové 

dlaţby. Parkovací stání budou mít povrch asfaltový. 

Bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí 

Celý objekt je řešen bezbariérově, avšak vzhledem k charakteru budovy se 

neuvaţuje s uţíváním osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 

Výkresová část 

Číslo výkresu Název výkresu Měřítko Formát 

D04 Základy 1:100 A2 

D05 Půdorys 1NP 1:50 A0 
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D06 Řez A - A´ 1:50 A2 

D07 Řez B – B´ 1:50 A1 

D08 Konstrukce střechy 1:50 A0 

D09 Půdorys střechy 1:50 A1 

D10 Pohledy 1:100 A1 

Dokumenty podrobností (skladby konstrukcí, seznamy částí, výrobků a prací, 

rozhodující detaily konstrukcí a atypických výrobků) 

D11 Detail A 1:5 A2 

D12 Detail B 1:5 A3 

D13 Detail C 1:5 A3  

D14 Detail D 1:5 A3 

D15 Výpis prvků   - A4 

D16 Skladby podlah   - A4 

D17 Architektonický detail 1:10 A1 

D18 Vizualizace   - A1 

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 

Není předmětem této bakalářské práce. 

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 

Není předmětem této bakalářské práce. 

D.1.4 Technika prostředí staveb 

Není předmětem této bakalářské práce. 

D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení 

Není předmětem této bakalářské práce.  
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E. DOKLADOVÁ ČÁST 

E.1 Vytyčovací výkres jednotlivých objektů zpracované podle 

jiných právních předpisů 

Není předmětem této bakalářské práce. 

E.2 Projekt zpracovaný báňským projektantem 

Není předmětem této bakalářské práce. 

E.2.1 Vyznačení přívodu vody a energií na staveniště, jejich odběrových míst, 

vyznačení vjezdů a výjezdů na staveniště a odvodnění staveniště 

Není předmětem této bakalářské práce. 

E.2.2 Celková situace stavby se zakreslením hranice staveniště a staveb 

zařízení staveniště 

Není předmětem této bakalářské práce.  
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ZÁVĚR 

Úkolem této bakalářské práce byl návrh Husí farmy v obci Víno a následné 

zpracování projektové dokumentace do stupně provádění stavby. V rámci mnou 

vybrané specializace – architektury – mi byl zadán detail řezu v místě okna a ţlabu, 

vedoucím specializace. 

V této práci jsem úspěšně vyřešila konstrukci celého objektu a urbanistické umístění 

celého areálu Husí farmy do obce Víno na území Osoblaţska. Celý areál se skládá 

z pěti budov, kdy kaţdá stavba splňuje určitou funkci. Budova SO01 jatka je určena 

k poráţce hus a k následnému exportu. Další objekt SO02 líheň slouţí k líhnutí a 

odchovu housat. Stavby SO03, SO04 a SO05 chlévy jsou určeny k chovu hus.  

Projekt je zaměřena na budovu SO01 jatka, která je vypracována do stupně 

projektové dokumentace pro provádění stavby. Návrh dispozic byl koncipován dle 

poţadavků výrobního procesu při poráţce hus. Proto byla dispozice rozdělena na 

čisté a špinavé provozy, coţ odpovídá hygienickým poţadavkům na manipulaci 

s potravinami. 

Konstrukce stavby je provedena ze zdícího systému Porotherm, ukončený 

ţelezobetonovým věncem, na který je osazena dřevěná vazníková konstrukce 

střechy. Fasáda je tvořena dřevěným roštěm, který je vyplněný fasádním 

polystyrenem a na něj jsou připevněné OSB desky. Pohledovou vrstvu tvoří břidlice a 

dřevěné svislé palubky. Na střechu je pouţita také břidlice. 

Ve specializaci – architektura – byly vyřešeny detaily zaatikového ţlabu, nadpraţí a 

parapetu. Všechny detaily jsou řešené ve výkresové dokumentaci. 

Jako přínos této práce vidím v rozvoji svých znalostí z oboru pozemního stavitelství i 

architektury, které byly získány při tvorbě a řešení této bakalářské práce. Znalosti 

jsem získala odbornými konzultacemi a samostudiem. Při dalším studiu by bylo 

moţné pouţít toto téma jako podklad pro vypracování diplomové práce. 
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SEZNAM VÝKRESŮ 

 

Číslo výkresu Název výkresu Měřítko Formát 

C01 Architektonická situace 1:750 A2 

C02 Vytyčovací výkres 1:750 A2 

C03 Koordinační situace 1:750 A2 

D04 Základy 1:100 A2 

D05 Půdorys 1NP 1:50 A0 

D06 Řez A - A´ 1:50 A2 

D07 Řez B – B´ 1:50 A1 

D08 Konstrukce střechy 1:50 A0 

D09 Půdorys střechy 1:50 A1 

D10 Pohledy 1:100 A1 

D11 Detail A 1:5 A2 

D12 Detail B 1:5 A3 

D13 Detail C 1:5 A3  

D14 Detail D 1:5 A3 

D15 Výpis prvků   - A4 

D16 Skladby podlah   - A4 

D17 Architektonický detail 1:10 A1 

D18 Vizualizace   - A1 
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