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1. ÚVOD 
 

1.1 CÍL DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 

Úkolem této diplomové práce je navrhnout řešení výrobní haly pro žíhárnu a mořírnu 

svitků v průmyslové zóně Třinec – Baliny. Investor, Třinecké železárny a.s., plánuje 

zvyšování přidané hodnoty svých výrobků a jednou z možností jsou dodatečné povrchové 

úpravy válcovaného sortimentu oceli.  

Tato diplomová práce zpracovává variantní řešení investičního záměru výstavby 

Žíhárny a mořírny svitků na průmyslové zóně Baliny v Třinci-Konské. Investorem budou 

TŘINECKÉ  ŽELEZÁRNY, a.s., zastoupené odborem IV – Rozvoj a investice. 

V předchozí fázi byla vypracována studie, kde byla hlavní průmyslová hala řešena jako 

ocelové konstrukce. Předmětem této diplomové práce bude návrh železobetonové haly. 

 

1.2 VŠEOBECNÝ POPIS INVESTIČNÍHO ZÁMĚRU 
 

Výstavba nového výrobního areálu na volné části areálu Průmyslové zóny Třinec - Baliny 

má sloužit ke zvýšení stupně finalizace a kvality výrobků TŽ, a.s., zejména výrobků 

dodávaných ve svitcích. Bude se zde provádět tepelné zušlechťování drátu v žíhacích 

poklopových pecích i chemické úpravy v sadě vanových lázní mořící linky. Těmto 

základním technologickým linkám budou příslušet i nutné podřízené části výroby – vstupní 

sklad, výstupní expediční sklady a řada nutných obslužných objektů a skladů. Jedná se o 

stavby výrobního charakteru s účelovým obslužným a sociálním zázemím. Výrobní 

technologie se předpokládají v souladu se současným evropskými standardy s minimálními 

dopady na životní prostředí, zpravidla s uzavřenými výrobními okruhy s vlastním 

zařízením na odstraňování nebezpečných látek. 

V rámci investičního záměru je již počítáno s rezervní plochou pro halu s menší linkou 

na tažení drátu. Další rezervní plochy pro rozšiřování výroby jsou ve směru na Český 

Těšín. 

Kromě výrobních hal je součástí investičního záměru kompletní výrobní zázemí, které 

bude zajišťovat energetické potřeby provozů, s jejich zásobami, uskladnění dalších 

nutných materiálů pro výrobní technologie. Dále jsou součástí investičního záměru sociální 

a správní objekty, dopravní logistika, inženýrské sítě a zařízení k zajištění ekologie a 
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ochrany životního prostředí. Nutnou součástí areálu budou i prvky pasivní ochrany a 

zabezpečení areálu.  

Výrobní provoz se předpokládá nepřetržitý se 4-směnnými pracovními cykly 

shodnými s jinými nepřetržitými výrobními provozy v TŽ, a.s. 

Obsahem diplomové práce je návrh a základní posouzení hlavních výrobních halových 

objektů. 

 

1.3 ROZSAH PROJEKTOVÉHO ŘEŠENÍ 
 

Dokumentace vypracovaná v rámci diplomové práce má v hlavní míře posoudit možnosti 

výstavby nového výrobního provozu, zejména po stránce stavebně-technické a logistických 

možností a podmínek. Investor požaduje zhodnocení dalších možností stavebního rozvoje 

a rozšiřování výroby v řešené lokalitě. 

Technologií výroby, jednotlivými výrobními zařízeními a s tím souvisejícími 

problémy, uspořádáním pracovišť a výrobních linek, se tato diplomová práce bude zabývat 

pouze okrajově, zejména ve vztahu ke stavebním objektům, potřebám zajištění médií a 

logistického zázemí.  
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2. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 

2.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE INVESTORA A STAVBY 
 

 Název stavby: Výstavba mořírny a žíhárny svitků na PZ Baliny 

 

 Místo stavby: Areál Průmyslové zóny Baliny,  parcela č..39/42, k.ú. Konská 

 

 Druh stavby: Kompletní novostavba 

 

 Investor: TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. (dále jen TŽ, a.s.) 

 

2.2 POUŽITÉ PODKLADY, PRŮZKUMY 
 

Pro zpracování dokumentace byly použity následující podklady: 

- informace od investora ohledně instalovaného technologického zařízení 

- geologická stavba podloží: Geofond 

- vlastní podklady a znalosti projektanta z předchozích akcí staveb na Průmyslové zóně 

Baliny a znalosti projektanta o dané lokalitě 

- vlastní průzkumy a měření zpracovatele na místě, 

- konzultace s některými dotčenými provozy (VD-Doprava TŽ, ET, a.s.) 

 

2.3 TECHNOLOGIE PROVOZU, HLAVNÍ VÝROBY, VLIVY NA 

STAVEBNÍ OBJEKTY 
Technologii výroby lze rozdělit na 4 základní dispoziční úseky: 

- Mořírna  

- Žíhárna 

- Tažení drátu 

- Sklady přísunové i expediční 

Tomuto členění je uzpůsobeno rozdělení a velikost výrobních hal. Veškerá výroba je 

soustředěna do dvoulodní haly 2x24x120m. Tato dvojlodní hala je dělena podélně na dvě 

samostatné haly s průchody a průjezdy. Na oddělení prostorů skladu od zbylých částí haly 

stačí, dle informací investora, stěna s pletivem. 
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Budou zde realizovány všechny požadované technologické toky, tj. základní přísun 

žel.vagóny → vstupní sklad → mořírna → žíhárna → expediční sklad → kamiony, 

vagóny, i jiné v kombinaci s tažírnou, dvojím mořením atp. 

          Dopravní mechanismy ve výrobních halách budou: 

- mostové jeřáby, zejména pro žíhárnu a manipulaci s vykládkou a nakládkou ve skladech, 

- převážecí vůz mezi halami moření a žíhání, 

- vysokozdvižné vozíky pro přepravu z žíhárny a operativní přepravu a manipulace při 

skladování 

          Pro návrh stavební výšky hal jsou rozhodující technologické podklady, požadující: 

v žíhací hale zaručený zdvih jeřábového háku nosnosti 25 000 kg do nadpodlahové výšky 

14,5 m, horní úroveň technologické části nejvyšších zařízení v mořírně cca +10,0 m.  

Výsledkem těchto technologických požadavků byl původně návrh dvou rozdílných 

výškových úrovní hal (vyšší hala žíhárny, nižší hala mořírny) ale v průběhu vypracování 

diplomové práce bylo rozhodnuto sjednotit výškovou úroveň na výšku vyšší haly 

v žíhárně. Realizací dvou různých výškových úrovní zastřešení by nebylo dosaženo 

výraznějších úspor investičních nákladů. Prostor získaný realizací nového návrhu bude 

možno využít k navýšení skladovací kapacity. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 Původní návrh haly 
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Požadavek na možnost rozšíření výrobních prostor hlavně pro žíhárnu je možný 

přístavbou haly ve směru východním na vyčleněné rezervní ploše délky až 42 m. Ostatní 

technologie mají poměrně dost místa pro některé rozšiřování v základních halách délky 

120 m. 

 Ve všech prostorech hal budou navrženy požadované technologie, respektující 

šetrnosti k hotovým výrobkům, resp. ochranu ŽP. Stavební řešení bude spočívat zejména 

v úpravách povrchů, úprav podlah s chemickým, dřevěným a bezprašným povrchem, příp. 

i zdí (to v blízkosti žárových poklopových pecí). 

 

2.4 CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ 
 

Stavební parcela se nachází v průmyslové zóně v obci Třinec, městská část Konská, 

v lokalitě zvané „Baliny“. Stavba se bude nacházet v severní části této průmyslové zóny 

poblíž městské čistírny odpadních vod. Daná lokalita má dobré napojeni na silniční i 

železniční komunikace. Dle územního plánu je zájmová lokalita v zóně průmyslové 

výroby. Investiční záměr bude sousedit s výrobní halou Matador Dongwon na 

severovýchodní straně pozemku, podél západní strany pozemku vede vnitrozávodní vlečka 

Třineckých železáren,  za vlečkou teče řeka Olše. Na jižní stranu pozemku navazuje volná 

plocha rezervovaná pro přístavbu chráněných dílen Ergon. 

 

2.5 VOLBA ÚZEMÍ VÝSTAVBY, ZDŮVODNĚNÍ, MOŽNÉ JINÉ 

ZÁJMY V LOKALITĚ 
 

Volba výstavby provozu žíhání a moření svitků na prostorách této části Průmyslové zóny 

Baliny má řadu výhod: 

- bezprostřední blízkost výrobního areálu mateřského podniku TŽ, a.s., který dodává 

hlavní výchozí polotovary k dalšímu zpracování, 

- možnost poměrně jednoduchého přísunu materiálů, i případné expedice prostřednictvím 

prodloužení závodní vlečky TŽ, 

- bezprostřední návaznost na dobudovávanou komunikační síť pro kamiony navazující na 

další víceproudovou silniční a dálniční síť, 

- dostatek blízkých energetických zdrojů a dalších médií, 
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- dostatečně velká plocha k dispozici, s možností dalšího rozvoje na zůstávajících volných 

plochách, 

- zhruba polovina areálu zůstává investorovi k dispozici pro jiné investiční záměry. Při tom 

již bude mít zde vybudovánu základní logistickou strukturu, přípojky a komunikace. 

- pozemky par.č. 39/42 jsou ve vlastnictví města Třince, se zřízením věcného břemene ve 

prospěch TŽ, a.s. 

V prvotní fázi plánování byly investorem zvažovány dvě základní varianty umístění 

plánované výstavby v dané lokalitě. 

- umístění zde dále rozpracované, tj. v jižní polovině areálu, 

- umístění v severní části areálu (v „čepeli“ pozemku L tvaru) 

Délkově se liší oba pozemky pouze o cca 50 m, ve prospěch delší jižní části. Naopak 

severní část pozemku je širší (110 m oproti 80 m jižní části). Plochy jsou přibližně 

srovnatelné (21 000 m2 u jižní oproti asi 23 000 m2 u severní). 

Z každé části ploch vždy lichoběžníkového tvaru bude minimálně 10-15% 

nevyužitelných, část pak bude obsazena kolejištěm. 

Ve prospěch volby jižní varianty hlavně rozhoduje potřeba intenzivní obsluhy 

železniční vlečkou s velkými přepravními objemy. Zde značně delší výtažný úsek před 

výhybkami kolejí do hal umožní najednou obsluhu dostatečného počtu vozových jednotek. 

Rovněž výrazně liniový charakter uspořádání technologických linek v žíhací i mořírenské 

části podporuje spíše koncepci delší dvojice hal než více čtvercový tvar, který je 

k dispozici na severu. 

Při volbě jižní varianty umístění jsou známa pouze dvě jistá omezení při koncepčním 

řešení: 

- dohoda se stavebníkem na východně ležícím pozemku – firmou ERGON, o umožnění 

společné kamionové expedice na společné ploše TŽ, 

- v počátku roku 2008 realizovaná zemní přípojka pro firmu MDW vedoucí 42 m 

východně od hranice pozemků ERGON – TŽ. 

Oba tyto omezující faktory jsou v koncepčním návrhu respektovány. Problémy mohou 

vzniknout při snaze o uzavření areálu TŽ bránou na společném vjezdu a s tím spojený 

způsob společného užívání tohoto vjezdu. 
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2.6 POPIS STAVENIŠTĚ 
 

Stavba se bude nacházet v průmyslové zóně Baliny v Třinci-Konské. Jedná se o katastrální 

území Konské, parcelní číslo pozemku 39/42. K parcele vede obslužná komunikace, která 

vyhovuje svým šířkovým uspořádáním i budoucí kamionové dopravě, která bude zajíždět 

k expedičnímu úseku. Terén řešeného území je rovinatý, výška terénu se pohybuje 286,900 

(Balt po vyrovnání). Souřadnicový systém S-JTSK. 

 

2.7 ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 
 

2.7.1 ROZDĚLENÍ INSTALOVANÝCH ZAŘÍZENÍ DO STAVEBNÍCH OBJEKTŮ, 

KAPACITY 

Na základě technologických požadavků byly navrženy haly žíhárny a mořírny o 

jednotné  hřebenové výšce 22,030m o rozměrech modulových os 24x120 m. Okapová 

výška bude +21,420m.  

Do hal se umístí pouze zařízení technologická a s technologií úzce související, 

technologické zázemí je situováno do samostatných objektů podél obvodu hal, 

rovnoběžných s podélnými stěnami hal. Naprostá většina objektů, včetně obou výrobních 

halových, je vytápěna, resp. temperována.  

Základním energetickým médiem bude zemní plyn, který se bude používat jak 

k vytápění pecí, tak pro přípravu technologické páry ve vyvíječi, rovněž i k vytápění a 

přípravě TÚV. Stlačený vzduch se bude vyrábět místně ve vlastní kompresorové stanici. 

Elektrická energie se přivede jako přípojka VN 6 kV a bude se upravovat na požadované 

napěťové parametry v trafostanici a rozvodně. Rovněž bude nutno vybudovat sklady pro 

další média – dusík, kyseliny a ostatní chemikálie pro mořírnu. Vodní hospodářství obou 

hlavních technologií bude tvořit uzavřené výrobní okruhy s vlastním čistícím zařízením. 

Zbytkové vody z těchto procesů se pak dají, podle údajů jejich výrobců, odvádět do 

splaškové kanalizace. 
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               Základní objemové a další ukazatele objektů jsou: 

1. Výrobní haly: 
 zastavěná plocha        celková 5 760 m2 

  z toho žíhárna 1 440 m2 

  mořírna 1 440 m2 

  sklady 2 304 m2 

  tažení drátu 576 m2 

             obestavěný prostor  celkový 103 000 m3 

  z toho žíhárna 31 500 m3 

  ostatní 71 500 m3 

2. Obslužné objekty: 
a) Správní a sociální objekt + velín 2.+ dílna  

 zastavěná plocha celkem 810 m2 

 plocha všech podlaží  1 720 m2    

 obestavěný prostor     celkem 5 970 m3 

b) Energo centrum s technickým zázemím 

 zastavěná plocha celkem 360 m2 

 plocha všech podlaží  850 m2  

 obestavěný prostor celkem 3 700 m3 

c) Objekty dusíku a vodního hospodářství 

 zastavěná plocha       celkem 450 m2 

 obestavěný prostor celkem 1 800 m3 

d) Stáčiště kyselin 

 zastavěná plocha celkem 105 m2 

e) Sklad kyselin a odpadů s vodním hospodářstvím 

 zastavěná plocha        celkem 290 m2 

 obestavěný prostor celkem 1 450 m3 

f) Velín 1 

 zastavěná plocha celkem 72 m2 

 obestavěný prostor celkem 255 m3 
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3. venkovní plochy  
a) komunikace a ZP s bezprašným povrchem 

  plocha                                                   4 700 m2 

b) komunikace a parkoviště osobních aut  

  plocha 800 m2 

c) rezervní plochy pro další výstavbu – nyní omezeně zpevněné  

  plocha 1 460 m2 

d) ozelenění, TÚ, úpravy svahů 

  plocha                                                        cca 1 500 m2 

 

2.7.2 HLAVNÍ VÝROBNÍ HALOVÉ OBJEKTY 

Skelet haly bude železobetonový, na hlavy členěných sloupů budou položeny průvlaky 

na kterých budou uloženy předpjaté TT panely bezvazníkového zastřešení. Opláštění bude 

ze sendvičových panelů. Plášť, zejména pod úrovní jeřábové dráhy, ale i v nižších 

úrovních, bude prosklen okny s pevným zasklením, střechy budou osazeny otevíratelnými 

světlíky. Otevírání světlíků s regulací intenzity větrání bude elektrické. 

Zeď v blízkosti žíhacích pecí bude z izolačního zdiva. Ve štítových zdech budou vrata 

pro kolejová i automobilová vozidla.  

Spodní stavba bude v kombinaci základových patek se spojovacími betonovými pásy pod 

panelovým opláštěním. 

Podlahy budou založeny na hutněném štěrkopískovém polštáři. Podlaha v mořírně 

bude chemicky odolná kyselinovzdorná, povrchy podlah v prostorách ke skladování 

hotových výrobků budou dřevěné, ostatní povrchy drátkobetonovoých podlah budou 

strojně hlazené. 

Vytápění bude kombinované, jednak pomocí nástěnných sálavých zářičů na zemní 

plyn, jednak parní s využitím zbytkového tepla kondenzátu technologické páry v topných 

registrech. Výroba páry se bude realizovat v menším vestavku mořírny ve vyvíječi 

s topným médiem zemním plynem. 

Osvětlení bude přirozené denním světlem světlíků a obvodových oken, doplněné 

umělým elektrickým výbojkovým. Větrání bude přirozené některými níže osazenými okny 

ve stěnách, ale hlavně střešními světlíky s el. pohonem vřetenového mechanismu. 

V technologiích jsou součástí i odsávací a filtrační systémy. V žíhárně je součástí 
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technologie rovněž systém podpodlahových odtahových kanálů s nuceným odtahem 

plechovým komínem.  

Bezpečnostním povinným prvkem mořírny budou sprchové zařízení i se speciální oční 

sprchou. 

 

2.10.3 OBSLUŽNÉ OBJEKTY 

Správní a sociální budova+ velín 2+ dílny 

Je navržena dvoupodlažní budova s možností nástavby dalších pater v případě 

rozšíření výroby a zvýšení počtu zaměstnanců. Budova může sloužit i jako zázemí pro 

výstavbu v severní části areálu investora. Budova, stejně jako většina ostatních přístavků 

k halám, bude zděná. 

1.NP bude využíváno částečně jako sociální, ale zejména budou využívány pro 

kanceláře techniků výroby, řídícího velínu úseku žíhání a dílny. 2. NP bude nejvíce 

vyhrazeno sociálním účelům jako šatny a umývárny, částečně též pro ekonomicko-

technické zázemí a vedení provozu. 

V menším částečném podsklepení bude umístěno technické zázemí pro vytápění a 

ohřev TÚV – kotelna. Médiem pro vytápění budovy i ohřev vody bude zřejmě zemní plyn. 

Horkovodní zdroj není na PZ Baliny již dostačující pro vytápění prostor obslužných i 

výrobních objektů, jeho pouze omezené používání pouze např. pro Správní budovu se jeví 

málo efektivní. Větrání bude kombinované. 

Energo centrum 

Rovněž energocentrum bude mít se dvě NP, suterén bude využitý hlavně pro kabelové 

prostory. Rovněž zde bude možnost realizace nástavby v případě potřeby (další silová 

rozvodna). Bude zde umístěna trafostanice s hlavní rozvodnou areálu, dále kompresorová 

stanice, i výchozí místo pro další média (zemní plyn). Prostory budou temperovány 

s nucenou výměnou vzduchu a případně VZT. 

Objekty dusíku a vodního hospodářství 

Jedná se o většinou venkovní objekty, s částečným umístěním technologie pod zemí. 

To platí zejména o objektu vodního hospodářství, kde se jeví nejefektivnější umístění 

jímek i čerpací stanice do podzemí.  

Stáčiště kyselin 

Tvoří samostatnou provozní jednotku, i z  bezpečnostně-ekologických důvodů, 

osazenou na koleji č.2 u štítové zdi haly mořírny. Je navržena v délce 16 m, bude stavebně 

přizpůsobena pro stáčení zejména z železničních vagonů, s možným stáčením i 
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z autocisteren. Bude plně ekologicky zabezpečena podle předpisů ŽP. Odtud se budou 

dovezené kyseliny a příp. jiné tekuté látky čerpat do skladu kyselin. 

Sklad kyselin a odpadů s vodním hospodářstvím 

Sklad kyselin a odpadů bude rovněž tvořit samostatnou přízemní jednotku s částečným 

využitím podzemí. Úzce souvisí s vodním hospodářství mořírny, které je umístěno v 

sousedství. K objektům je možný příjezd automobily k dovozu některých komponentů a 

zejména odvozu odpadů. 

Prostory budou temperovány a větrány nuceně s filtrací vzduchu. Bude zde zavedena 

pitná voda pro potřebu omytí potřísněných částí těla pracovníků, i s bezpečností oční 

sprchou. 

Velín 1 

Je to řídící centrum úseku moření. Bude to rovněž přízemní zděný přístavek, vytápěný 

přímotopy, se zavedenou pitnou vodou ze stejných důvodů jako ve skladě kyselin. 

Komín 

Spaliny od žíhacích pecí budou společným sběrným potrubím s rekuperátorem vedeny 

ke komínu, který bude postaven u severního šítu haly. 

 

2.7.4 VENKOVNÍ PLOCHY A ÚPRAVY 

a) komunikace a ZP s bezprašným povrchem 

Veškeré komunikace a zpevněné plochy, s výjimkou menší plochy pro osobní 

automobily, jsou navrhovány pro těžký kamionový provoz. V prostorách expedicí se počítá 

s množstvím dopravních operací kamionů, příp. souprav a zvýšeným smykovým 

namáháním povrchů vozovky. Všechny plochy budou se živičným povrchem. Celková 

rozloha těchto ploch bude asi 4 700 m2. Navazují na stávající páteřní asfaltovou 

komunikace vedoucí středem Průmyslové zóny Baliny.   

b) komunikace a parkoviště osobních aut  

Parkoviště pro osobní automobily pracovníků i návštěvníků budou umístěna vedle 

vjezdu do areálu, u správní budovy. Budou mít kapacitu cca 35 stání, při celkové ploše cca 

800 m2 včetně krátkého příjezdu. Odvodňovaná plocha parkoviště bude opatřena 

odlučovačem ropných látek. 

c) rezervní plochy pro další výstavbu – nyní omezeně zpevněné  

Plochy určené pro budoucí rozšíření výroby, se připraví provedením podkladních 

vrstev – zhutnění a podkladní kameniva s dehtovým prolitím se struskovým zásypem. 

Budou mít sníženou niveletu terénu o cca 200 mm.  Budou tak pojezdné pro současné 
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využití, ale s možností rychlého a finančně nenáročného kompletování podlahových vrstev 

při případném rozšíření haly. 

 

d) ozelenění, TÚ, úpravy svahů, ostatní 

Veškeré zbývající plochy této poloviny areálu projdou terénními úpravami 

s ohumusováním a ozeleněním trávou, keři a dalšími dřevinami. Terénní rozdíly se 

vysvahují. 

 

2.7.5 PŘÍPOJKY, MÉDIA, LOGISTIKA 

Je nutno přivést přípojky prakticky všech médií do řešeného areálu. Většina 

potřebných médií je k dispozici na území Průmyslové zóny, musí se pouze řešit připojení 

z vhodného připojovacího místa. 

a) přípojka pitné a užitkové vody cca 150 m 

Přípojka pitné vody se připojí v místě připojovacího místa pro MATADOR 

DONGWON. Vzhledem k tomu, že v současnosti není v Průmyslové zóně dodavatelem 

médií ET, a.s. ještě zprovozněn rozvod užitkové (koupelenské) vody, položí se v souběhu 

potrubí i pro toto médium. 

b) přípojka průmyslové vody  

Přípojka průmyslové vody se přivede ze stejného připojovacího místa jako přípojka 

pitné vody. Její zaústění bude do objektu vodního hospodářství. Celková délka bude asi 

200 m.  Bude zemní, vedena v souběhu s pitnou vodou v zeleném pásu podél komunikace. 

c) přípojka zemního plynu + odběrný objekt   

Bude rozhodujícím technologickým médiem pro výrobu. V dimenzi cca DN80 se 

přivede ze zdrojů v Průmyslové zóně ze stejného zapojovacího místa jako průmyslové a 

pitné vody naproti závodu DONGWON. Bude délky cca 180m. Tlak v potrubí je STL, 

proto budou před odběrnými místy instalovány regulační soupravy  

d)přípojka VN , sdělovacích a slaboproudých vedení 

Přípojka VN kabelů 6 kV využije z větší části již připravenou trasu přípojky pro 

MATADOR DONGWON. Trasa povede z rozvodny umístěné u vstupní části Průmyslové 

zóny, po trase energomostů odpadních fenolových vod a energomostu přes kolejiště vlečky 

TŽ. Zde, mezi pozemkem ERGONU a územím vlečky TŽ již zemní trasa není připravena a 

bude proto ručně vykopána zemní trasa v souběhu VN kabelů MDW a kabeláže VD-

Dopravy TŽ. Zemní je navržena již celá další trasa až k budově Energocentra. Předpokládá 

se instalovaný příkon asi 1 MW s jistou rezervou pro další rozšiřování výroby. 
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Celková délka přívodní trasy je asi 1200 m, z toho 900 m vzdušně po energomostech. 

Stejnou trasu budou využívat i sdělovací, signalizační a další slaboproudé přívody, 

které v této fázi ještě nejsou blíže specifikovány. 

 e)  přípojky a rozvody dešťových kanalizací, uliční vpusti, ORL 

Vnitroareálové řady dešťové kanalizace mohou využít páteřní větve dešťových vod, 

vedoucí v podélné ose Průmyslové zóny a středem našeho areálu. Budou zřejmě dvě hlavní 

větve, obsluhující celou zastavovanou plochu. 

Do dešťových řadů budou zaústěny i vody ze zpevněných ploch a parkovišť. 

Parkoviště budou, v souladu s legislativními předpisy, osazena předčišťujícími zařízeními 

(ORL) ropných látek. 

 f)  přípojka splaškové kanalizace 

Přípojka do sběrače (městského Šanceru) splaškové kanalizace, využije jeho 

procházení severním okrajem řešeného areálu. Délka  přípojky od sociálního objektu bude 

cca 60 m. napojení do sběrače Šanceru bude do stávající šachty v hloubce přes 5 m. 

g) nová kolejiště závodní vlečky  

Charakter výroby se značným ročním objemem hmotné výroby vyžaduje nutnost 

železniční dopravy. Pro její vybudování se do značné míry využije trasa původní koleje 

závodní vlečky TŽ č. 2137, která ale byla zrušena v rámci výstavby Průmyslové zóny před 

8 roky. 

Nová kolej se připojí výhybkou na stávající kolej č. 2138 a povede jako slepá 

s ukončením z boku areálu ČOV města Třince (na východní straně). Její délka bude asi 

670m. 

Z této koleje se navrhují 3 odbočné koleje: 

- kolej 1. délky asi 290 m do haly žíhárny. Hlavní využití jako expediční  

- kolej 2. délky asi 120 m na stáčiště kyselin. Možno využívat i jako krátkodobě 

odstavná 

- kolej 3. délky asi 220 m do haly mořírny. Kolej přísunová, doprava svitků pro 

zpracování  

Při navrhované dislokaci objektů Žíhárny a mořírny bude délka výtažného úseku od 

výhybky koleje 1., až ke koncovému zarážedlu alespoň 280 m, což je dostatečný 

manévrovací prostor pro přísun i expedici. Nová příjezdová vlečková kolej bude, po 

odbočení z koleje č. 2138, mírně klesat, v prostoru výhybek nových odboček do hal by již 

měla být na rovném terénu. 

h) oplocení části areálu, včetně brán    
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Poloha území, určeného k využití TŘ, a.s., je až na konci areálu Průmyslové zóny 

Baliny a proto částečně navazuje na plochy TŽ. Oplocovat se proto budou pouze části 

přiléhající k pozemkům jiných vlastníků, max. v délce 400 m. Půjde o sousedící prostory u 

ČOV města, volné ekologické plochy areálu VEP, kolem přiléhající příjezdové 

komunikace v Průmyslové zóně. Bude navazovat na oplocení areálu MATADOR 

DONGWON, společné oplocení s areálem ERGON bude asi předmětem jednání. 

Předpokládají se dvě vjezdové brány do areálu. Vjezd na plochu, kterou má pro 

expedici z plánované výstavby svých hal užívat i firma ERGON, bude rovněž vyžadovat 

další jednání v rámci expedic výrobků. 

i)  kamerový monitorovací a zabezpečovací systém se signalizací  

Kamerový systém bude zřejmě monitorovat zejména  prostory vjezdových bran do 

areálu,   expedičních i dalších vrat a vstupů. Přenos kamerových dat bude na některé 

pracoviště s nepřetržitou obsluhou, zřejmě do velínu č.2,  případně do jiného pracovitě 

v areálu. 

O instalaci zabezpečovacího systému a jeho konkrétním umístění bude ještě 

v projektových realizačních stupních více zvažováno, zřejmá potřeba zvýšené ochrany se 

jeví v místech s výskytem a uskladněním nebezpečných látek, jako např. skladu kyselin. 

Přenos signálů bude do stejného místa, jako u kamerového systému. 

V souladu s požárními předpisy, budou instalovány v určených prostorech a 

pracovištích požární čidla a signalizační hlásiče. 

j)  venkovní osvětlení  

V této fázi výstavby bude osvětlena hlavně využívaná část areálu určeného pro TŽ, 

většinou výbojkovými svítidly umístěnými na halových i jiných objektech. Pouze hlavní 

kolej vlečky bude částečně osvětlena za pomoci nového stožáru s osvětlovacími tělesy. 

 

2.6 STAVEBNĚ – TECHNICKÉ ŘEŠENÍ HALOVÉHO OBJEKTU 
 

2.6.1 CELKOVÉ STAVEBNĚ-TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

Hlavní výrobní halový objekt je navržen jako dvoulodní 2x24m o rozteči sloupů 

20x6m=120m. Vzhledem ke své délce budou haly rozděleny do dvou dilatačních celků. o 

délce 10x6=60m. Sloupy budou železobetonové vetknuté do kalichových základových 

patek. Haly budou zastřešeny pomocí předem předpjatých T-vazníků kloubově uložených 

na hlavních sloupech haly. Na sloupech bude uložena jeřábová dráha. V podélném směru 
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bude hala ztužena ztužujícími portály osazenými do středních polí. Hala bude opláštěná 

sendvičovými železobetonovými panely. 

 

2.6.2 HRUBÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY A ZEMNÍ PRÁCE 

 Z celé plochy staveniště se sejme ornice, uloží na mezideponii a na konci výstavby 

se použije se na drobné terénní úpravy v okolí hal v rámci ozelenenění areálu nebo se 

ornice použije k terénním úpravám v rámci hlavního výrobního areálu investora. 

Základová půda má dostatečnou únosnost a proto bude hala plošně založena na patkách, 

čemuž budou odpovídat i výkopové práce. Ty budou společné i pro základy 

technologického zařízení instalovaného v hale. Stěny výkopu budou svahované. Základová 

spára se bude nacházet v blízkosti hladiny podzemní vody a proto bude nutno po dobu 

výstavby snižovat hladinu podzemní vody čerpáním. Výkopek se použije ke zpětným 

zhutněným zásypům, přebytečná část se odveze na skládku. 

 Z inženýrskogeologického hlediska je podloží tvořeno postupně antropogenními 

navážkami, pod nimi se nacházejí povodňové hlíny, níže jsou fluviální písky a štěrky. 

Sklaní podloží je tvořeno jílovitými břidlicemi. Podzemní voda má střední agresivitu dle 

ČSN EN 206-1 pro CO2 dle Heyera a pro SO4
2-. 

 Patky i podlahy budou založeny na zhutněném štěrkopískovém polštáři. 

 

2.6.3 ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE 

 Halový objekt bude plošně založen na stupňovitých železobetonových patkách. 

Hloubka založení odpovídá vrstvě fluviálních štěrků v dosahu kolísání hladiny podzemní 

vody. Patky budou propojeny základovými trámy, které ponesou opláštění haly. Vzhledem 

k agresivitě podzemní vody budou základy z betonu C30/37 – XC2, XA2 (CZ F.1) – Cl 

0,40 – Dmax 22 – S3. Beton bude vyztužený ocelí 10 505 (R). Patky budou monolitické, 

stupňovité, kalichové. Na základové patky bude položen prefabrikovaný základový trám, 

na který se budou pokládat fasádní panely. 

 

2.6.4 IZOLACE PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

 Proti vzlínání zemní vlhkosti bude izolován obvodový plášť asfaltovým pásem 

položeným na základový trám a vytaženým 300mm nad upravený terén. Druhou 

alternativou bude vytažení základového trám až do oblasti soklu a jeho dodatečné 

zaizolování pomocí XPS se sokolovou omítkou. Tato varianta bude řešit jako hydroizolaci, 
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tak i přerušení tepleného mostu v úrovni podlahy haly.  Podlahy v hale budou celoplošně 

izolovány PE fólií. 

 

2.6.5 SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 

 Hlavním svislým nosným prvkem bude železobetonový sloup. Původně byla 

zvažována koncepce Vierendeelova rámového sloupu. Na základě předběžných výpočtů 

vycházela jeho vnější rozměr na 2 x 0,5m. Tím pádem došlo k zvětšení šířky haly a 

vytvoření technologicky obtížně využitelných prostorů mezi sloupy. Z hlediska invetora je 

vhodné tyto prostory eliminovat, a tak byl v další etapě navržen plnostěnný sloup tvaru I o 

vnějších rozměrech 1,5 x 0,7m. Jeho tuhost ve směru příčné vazby je přibližně srovnatelná 

s původním návrhem. Zde se uplatňuje především zvýšení smykové tuhosti stěny 

I-průřezu. Jeho umístění v rámci modulové osnovy umožnilo dodržet plánovaný modul 

příčné vazby 24m. Sloup bude vetknut do základové patky. Rozteče příčných vazeb 

hlavních sloupů budou 6m. Hlavní sloupy ponesou zatížení od střechy a jeřábové dráhy. 

Nad úrovní jeřábové dráhy budou sloupy přecházet v plnostěnný špičku menšího 

obdélníkového průřezu. Sloupy středních polí budou zmonolitněny do rámového ztužidla. 

Hlavní sloupy budou stabilizovány soustavou nosníků pod jeřábovou drahou a v úrovni 

střechy, které budou přenášet vodorovné síly do rámového ztužidla. Rozdělení na dilatační 

celky bude řešeno pomocí zdvojených sloupů. Štítové sloupy budou mít průřez obdélníku a 

budou osazeny ve vzdálenostech 8m. Vzhledem ke sklonu střešní roviny budou šítové 

sloupy vyrobeny ve dvou délkách navzájem se lišících o 200mm. Sloupy budou z betonu 

C30/37 – XC2 – Cl 0,40 – Dmax 22 – S3. Beton bude vyztužený ocelí 10 505 (R). 

 

2.6.6 OBVODOVÝ PLÁŠŤ 

 Vzhledem k požadavkům na temperování výrobních prostor bude samonosný 

obvodový plášť tvořen sendvičovými železobetonovými panely se součinitelem prostupu 

tepla na úrovni U=0,38 Wm-2K-1. Investorem byly dodatečně upřesněny požadavky na 

návrhovou vnitřní teplotu ve výrobních  halách na hodnotu Ciim °== 15θθ . Přepočet 

požadovaných hodnot součinitele prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2:2007: 

Lokalita: Třinec – Konská (okres Frýdek – Místek)  Cae °−= 15θ  

součinitel typu budovy     333,1
15
2020

1 ===
im

e
θ

 

základní rozdíl teplot vnitřního a venkovního vzduchu Caeimie °=−−=−=∆ 30)15(15θθθ  
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Obvodová stěna bude zhotovená z železobetonových sendvičových panelů s vrstvou 

tepelné izolace EPS tl. 80mm. Např. panel fy. Skanska-Prefa o celkové tloušťce 

120+80+60=260mm. Panely budou založeny na základových trámech. Panely budou řádně 

přikotveny (přivařeny) ke sloupům haly a budou zároveň sloužit jako její ztužení. Délka 

panelů bude odpovídat modulovým roztečím sloupů. 

 

2.6.7 NOSNÁ KONSTRUKCE STŘECHY 

 Nosným prvkem zastřešení bude předpjatý vazník tvaru T. Vazníky budou pultové. 

Ve střední části budou kloubově uloženy na vyšší střední sloupy a tak vytvoří jednu velkou 

sedlovou střechu. To bude mít za následek eliminaci problémů se zatékáním 

v mezistřešním žlabu, což by bylo nutno řešit u dvojice sedlových vazníků. Sklon vazníků 

bude 2,5%. Vazníky budou uloženy do vybrání v hlavě sloupu na elastomerové ložisko. Na 

dně vybrání se bude nacházet ocelové deska, ke které se přivaří vyrovnávací podložky. Na 

ně bude na montáži přilepeno elastomerové ložisko. Z vazníků bude z horní příruby 

vyčnívat spřahovací výztuž. Na vazníky budou položeny střešní žebírkové desky o rozpětí 

6m. Desky budou v rámci 1 pole navzájem spojeny přivařením ocelových příložek 

k zabetonovaným úhelníkům a tak vytvoří tuhou střešní rovinu. Desky budou uloženy do 

lože z cementové malty. Desky budou nad vazníky zmonolitněny betonovou zálivkou. 

Zálivka bude opatřena podélnou a příčnou výztuží. Příčná výztuž bude tvaru háků, které se 

zaklesnou do manipulačních úchytů (ok) a tak zajistí přenos tahových sil ve střešní rovině 

z jednoho pole do druhého. V úrovni okapů a hřebene bude skladba nosné konstrukce 

střechy doplněna o vaznice. Hlavy štítových sloupů budou navzájem propojeny 

železobetonovým vazníkem stejného průřezu jako střešní předpjatý vazník. Tyto vazníky 

budou uloženy na elastomerové ložiska na montáži přilepené k podkladním vyrovnávacím 

plechům, které budou zase přivařeny k zabetonované ocelové desce ve vybrání hlavy 

sloupu. V horní přírubě štítového vazníku budou v místě sloupů otvory pro výztuž 

vyčnívající z hlavy štítových sloupů. To zabrání vzájemnému posunu štítového sloupu a 

vazníku. Předpjaté vazníky budou z betonu C 50/60 – XC1 – Cl 0,20 – Dmax 22 – S3. 

Střešní vaznice budou z betonu C 30/37 – XC1 – Cl 0,40 – Dmax 22 – S3 vyztuženého ocelí 

10 505 (R). 
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2.6.8  STŘEŠNÍ PLÁŠŤ 

 Na střešních panelech bude ukotvena parozábrana. Tepelnou izolaci budou tvořit 

polystyrénové desky Polydek tl. 100mm s nakašírovaným asfaltovým pásem. Horní vrstvy 

střešního pláště bude tvořit pás z modifikovaného asfaltu vytuženého sklenou rohoží. 

Přepočet požadovaných hodnot součinitele prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2:2007 na 

návrhovou vnitřní teplotu Ciim °== 15θθ .: 
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2.6.9 SCHODIŠTĚ, ŽEBŘÍKY 

 V rámci výstavby hal budou zhotoveny ocelová schodiště pro přístup na jeřábovou 

dráhu. Schodiště budou ocelové a budou ukončeny na jeřábové lávce. Na mezipodestě 

schodiště bude zřízeno nástupní místo do kabiny jeřábu. Výstup na jeřábovou lávku bude 

řešen žebříkem. Schodiště bude zabezpečeno ocelovým dvoutyčovým zábradlím. Pro 

přístup na střechu budou zřízeny žebříky. Jeden štěřín žebříku bude sloužit jako požární 

suchovod. 

 

2.6.10 JEŘÁBOVÁ DRÁHA 

 V každé lodi bude zřízena jeřábová dráha. Rozpětí jeřábu bude shodné v obou 

lodích – 22,5m. Jeřáb v žíhárně bude mít nosnost 25t, jeřáb v mořírně 10t. Nosníky pro 

jeřábové dráhy budou svařované. Horní pásnice nosníků bude stabilizována jeřábovou 

lávkou, která bude v žíhárně opatřena madlem. Nosníky budou na koncích opatřeny 

zarážedly. Nosníky budou na sloupy uloženy pomocí pružných ložisek. 

 

2.6.11 DEŠŤOVÁ KANALIZACE 

Vnitroareálové řady dešťové kanalizace mohou využít páteřní větve dešťových vod, 

vedoucí v podélné ose Průmyslové zóny a středem našeho areálu. Budou zřejmě dvě hlavní 

větve, obsluhující celou zastavovanou plochu. 

 Do dešťových řadů budou zaústěny i vody ze zpevněných ploch a parkovišť. 

Parkoviště budou, v souladu s legislativními předpisy, osazena předčišťujícími  zařízeními 

(ORL) ropných látek.   
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 Nově se provedou připojovací větve dešťových kanalizací vesměs do stávajících 

řadů, které jsou vyústěny do Olše. Připojení se provede vždy do stávajících šachet hloubky 

1,0 – 2,0m. Nové připojovací větve dešťových kanalizací budou od DN 200mm až po DN 

300mm, se spády od 0,5%. 

Kanalizace bude plastová systému KG SN8. V místech rozvětvení a v půdorysném 

zalomení kanalizace bude vždy osazená revizní šachtice. 

Provedení kanalizací bude z trub PVC systému KG do pískového nebo vhodného 

výkopového lože bez kamenitých ostrých zrn. Nové šachty budou plastové typu Tegra 

rovněž systému Wavin o ø315 a 600mm s poklopy litinovými o nosnosti 40t.  

Uložení potrubí z PP je navrženo do lože z písku (urovnané dno rýhy). V místě 

spojů budou vyhloubeny montážní jamky pro uložení hrdel. Obsyp bude proveden pískem 

(místní zemina), bude proveden do výšky 0,3 m nad vrchol trouby, je třeba jej řádně 

zhutnit. Je třeba dbát na to, aby po odpažení nezůstala po bocích trub nezhutněná zóna. 

Hutnění se provádí po vrstvách, ručně nebo lehkými strojními dusadly, nehutní se nad 

vrcholem trubky. Zvláštní důraz je kladen na zhutnění obsypu na bocích trouby, kde je 

vhodné hutnění provádět ručně. 

Zbývající výška rýhy bude zasypána výkopkem, zásyp bude hutněn po vrstvách 

maximálně 300 mm. Tím bude zamezeno dodatečnému sedání a poškození zapravených 

zpevněných ploch. 

Tam, kde potrubí bude uloženo pod komunikaci je zapotřebí, aby bylo v celé délce 

obetonováno. Následně po položení potrubí se provede stejná skladba nad potrubím jaká je 

stáv. skladba vozovky. 

Liniové odvodnění ploch u stávající závodní komunikace se provede systémem 

ACO DRAIN Q100 třídy zatížení C250, nebo systémem Hydro BG BGZ-S 100, uloženým 

do betonového lože z betonu B25 o průřezu 400x250mm. 

V místech pojezdů kamionů bude kanalizace obetonovaná. 

 

2.6.12 ZÁSOBOVÁNÍ HALY VODOU 

Přípojka pitné vody (150m) se připojí v místě připojovacího místa pro MATADOR 

DONGWON. Vzhledem k tomu, že v současnosti není v Průmyslové zóně dodavatelem 

médií ET, a.s. ještě zprovozněn rozvod užitkové (koupelenské) vody, položí se v souběhu 

potrubí i pro toto médium. Podle informací zodpovědného pracovníka tohoto provozního 

úseku, budou se podnikat zřejmě kroky k brzkému dovedení tohoto média k odběratelům 

na Průmyslové zóně. 
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Přípojka průmyslové vody se přivede ze stejného připojovacího místa jako přípojka 

pitné vody. Její zaústění bude do objektu vodního hospodářství. Celková délka bude asi 

200 m.  Bude zemní vedena v souběhu s pitnou vodou a kanalizacemi v zeleném pásu 

podél komunikace. 

Potrubí pro pitnou vodu bude v celé délce plastové izolované tech. tep. izolaci 

MIRELON PET tl.20mm. 

Před zahájením prováděcích prací je nutno, aby přívody vody byly uzavřené na 

hlavním uzávěru. Po provedení montáží rozvodů je zapotřebí provést zkoušky těsnosti, 

pevnosti a funkčnosti. Po provedení zkoušek je zapotřebí potrubí opatřit tep. izolaci 

MIRELON PET. 

Potrubí pro přípojky bude z materiálu HDPE, typ materiálu PE100, PN 16. 

Všechny použité materiály budou vyhovovat hygienickým požadavkům vyhlášky 37/2001 

Sb. (Vyluhovací test). Elektrotvarovky použité na potrubí a pro připojení potrubí na 

veřejný vodovod budou všechny od fy Wavin nebo jiné s atestem. 

Pro vytýčení podzemních tras bude sloužít vyhledávací vodič ukončený v 

hydrantovém poklopu. Značící vodič bude CY 1,5mm2 propojený pomocí lisovací spojky 

PL6 (žlutá) u navrtávacího pásu s hlavním vytyčovacím vodičem. Na plotě bude umístěna 

tabulka s údaji hloubky a místa napojení na veřejný vodovod. 

Po dokončení montáže se musí vnitřní vodovod před napojením na vodovod pro 

veřejnou potřebu nebo jiný zdroj vody prohlédnout a tlakově odzkoušet. Zkoušení 

vnitřního vodovodu se provádí ve třech krocích: 

a) prohlídka potrubí 

b) tlaková zkouška potrubí 

c) konečná tlaková zkouška 

Zkoušení vnitřního vodovodu se může provádět po částech. O prohlídce, tlakové 

zkoušce potrubí a konečné tlakové zkoušce vnitřního vodovodu nebo jeho části se zpracuje 

protokol i v případě, že výsledek je nevyhovující 

Před zahajením tlakové zkoušky se musí vodovod prohlednout. K prohlídce se 

připraví potrubí a armatury bez tepelné izolace s nezakrytými drážkami a kanály. 

Prohlídkou se kontroluje, je-li vnitřní vodovod proveden dle projektu v souladu 

s hygienickými předpisy, ČSN normami a podmínkami stanovenými při povolení stavby. 

Závady zjištěné při prohlídce je zapotřebí opravit ještě před tlakovou zkouškou 

Tlaková zkouška potrubí se provádí po prohlídce vnitřního vodovodu buď vodou, 

nebo suchým vzduchem, případně inertním plynem (např. dusíkem). Zkouší se nezakryté 
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potrubí před montáží příslušenství, zařizovacích předmětů, přístrojů a zařízení (výtokových 

a pojistných armatur, čerpadel, ohřívačů apod.). 

Zkušební přetlak při tlakové zkoušce potrubí vodou je uveden v tabulce 3. Třída 

nejvyššího přípustného provozního přetlaku podle ČSN EN 806-2 se určí podle nejvyššího 

provozního přetlaku, který se může ve vnitřním vodovodu vyskytnout. Nejvyšší provozní 

přetlak nesmí být vyšší než přetlak pro příslušnou třídu nejvyššího přípustného provozního 

přetlaku. Při provozním přetlaku vnitřního vodovodu vyšším než 1 MPa je zkušební 

přetlak 1,5 násobkem provozního přetlaku. Po zvýšení přetlaku se vnitřní vodovod 

stabilizuje zkušebním přetlakem po dobu 12 hodin. Po této době se zahájí tlaková zkouška 

potrubí zkušebním přetlakem, který nesmí po dobu jedné hodiny poklesnout o více než 20 

kPa. Při větším poklesu je tlaková zkouška nevyhovující. 

Zkušební přetlak při tlakové zkoušce potrubí vzduchem je 250 kPa (bez ohledu na 

provozní přetlak), maximálně však 300 kPa. Zkušební přetlak nesmí po dobu jedné hodiny 

poklesnout o více než 20 kPa. Při větším poklesu je tlaková zkouška nevyhovující. 

Konečná tlaková zkouška se musí provádět vodou. Před zahájením zkoušky musí 

být potrubí řádně propláchnuto vodou. Voda musí být minimálně stejné jakosti jakou má 

zdroj vody pro zkoušený vodovod. Zkouška se provádí po montáži všech zařizovacích 

předmětů, výtokových a pojistných armatur a příslušenství vnitřního vodovodu. Vodovod 

se ponechá pod provozním přetlakem vody nejméně 24 hodin. Konečná tlaková zkouška se 

provádí provozním přetlakem dosaženým v okamžiku zahájení zkoušky. Při zahájení 

zkoušky se uzavře oddělovací uzávěr (např. hlavní uzávěr objektu) a odečte se hodnota 

zkušebního přetlaku. Zkušební přetlak nesmí po dobu jedné hodiny od zahájení zkoušky 

klesnout o více než 20 kPa. Při větším poklesu je tlaková zkouška nevyhovující. 

Před předáním do užívání se musí vnitřní vodovod propláchnout a dezinfikovat. 

Proplachování se provádí vodou, kterou se bude zásobovat nový rozvod. Voda se vypouští 

nejvzdálenějším výtokem od přípojky (zdroje ohřevu, apod.) Přitom se musí propláchnout 

všechny části potrubí. Potrubí se musí propláchnout nejméně třikrát (trojnásobným 

objemem vody v potrubí). 

Před posledním propláchnutí je nutno vodovod dezinfikovat roztokem, který musí 

působit nejméně 1hodinu. Po propláchnutí se musí potrubí a armatury překontrolovat. 

Při provozu vodovodu se musí potrubí udržovat pod stálým přetlakem vody. Pouze 

zařízení pro letní provoz a úseky, na kterých se provádějí opravy, se mohou dočasně 

uzavřít a odkalit. K zajištění správné funkce se má alespoň 3krát ročně přezkoušet funkce 

všech uzávěrů. 
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Zdroj požární vody je ze stávající sítě. Další protipožární opatření (rozmístění 

hydrantů apod.) vyplývají ze zprávy požárního specialisty ing. Řehoře. 

 

2.6.13 VYTÁPĚNÍ A VODOVOD 

Vytápění bude kombinované, jednak pomocí nástěnných sálavých zářičů na zemní 

plyn, jednak parní s využitím zbytkového tepla kondenzátu technologické páry v topných 

registrech. Výroba páry se bude realizovat v menším vestavku mořírny ve vyvíječi s 

topným médiem zemním plynem. 

 Zemní plyn bude rozhodujícím technologickým médiem pro výrobu i pro vytápění 

haly. V dimenzi cca DN80 se přivede ze zdrojů v Průmyslové zóně ze stejného 

zapojovacího místa jako průmyslové a pitné vody naproti závodu DONGWON. Bude 

délky cca 180m. Tlak v potrubí je STL, proto budou před odběrnými místy instalovány 

regulační soupravy. Pro vytápění povede v hale samostatná větev zemního plynu NTL. 

Potrubí bude vedeno pod jeřábovou drahou zavěšené na L-profilech a bude spádováno v 

0,2% spádu. K infrazářičům potrubí vyvést nahoru a na potrubí napojit šroubový kulový 

uzávěr. Zářiče napojit pomoci flexibilní plynové hadice. Zářiče budou fy. SPACE –RAY 

typ.SRU40 42,20kW  Q=3,76m3/h. Spaliny odvést kouřovodem nad střechu nebo 

obvodovým pláštěm mimo halu. Kouřovod vést po stěně za jeřábovou drahou a ukončit 

střešní hlavicí. 

Podchycení potrubí: 

   DN50 á=3,0m 

   DN40 á=2,5m 

Montáž, provoz a servis zářičů provádět dle návodu a pokynů výrobce. Zářiče 

budou vybaveny termostaty. Dále je zapotřebí osadit k vratům protizámrazové termostaty 

jako součást elektroinstalací. Před zahájením prováděcích prací je nutno, aby přívody 

plynu byly uzavřené na hlavním uzávěru. Po provedení montáží rozvodů je zapotřebí 

provést zkoušky těsnosti, pevnosti a funkčnosti. Po provedení zkoušek je zapotřebí potrubí 

opatřit nátěrem. 
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2.7 PRACOVNÍ SÍLY, SMĚNNOST 
 

Ve výrobních objektech se předpokládá práce v nepřetržitém čtyřsměnném provozu, 

obdobně jako v jiných provozech investora. S obsazeností jedné směny, při značném stupni 

automatizace moderních technologií, lze v základní směně počítat asi minimálně s 8 

pracovníky (po 2 v žíhárně, mořírně i tažírně, 2 obsluhy jeřábů a přepravních vozíků). 

S dalšími obslužnými a technickými i ekonomickými pracovníky a zaměstnanci úseku 

výpraven, kteří budou pracovat zpravidla na denní směně, lze předpokládat celkový počet, 

v základní minimální verzi asi 40 zaměstnanců. Bude záležet i na volbě logisticko-

servisního stupně tohoto nového provozu, stupni jeho diverzifikace, resp. vazbám 

k nadřízenému provoznímu stupni v podnikové hierarchii. Bude vhodné diverzifikovat do 

tohoto odloučeného provozu i některé ekonomicko-účetní pracovníky, příp. i z vedoucích. 

Pak lze předpokládat, že celkový počet pracovníků této navrhované technologie, kteří zde 

budou mít i kompletní zázemí, se bude pohybovat kolem 45. 

Někteří jiní pracovníci, kteří zde mohou občasně vykonávat některé práce (hlavně 

údržby a opravy), zde budou mít pouze určité dílenské a skladové zázemí, jejich sociální 

zázemí však bude jinde v areálu TŽ. 

Všichni pracovníci, výrobní i technicko-ekonomičtí, budou mít zázemí sociální, nebo i 

kancelářské v sociálně-správní budově. V případě rozšíření výroby a s tím spojenému 

nárůstu počtu pracovníků, lze jejich umístění řešit nástavbou sociálně-správního objektu, 

bez potřeby dalšího záboru plochy areálu. 

 

2.8 POUŽÍVÁNÍ OBJEKTU OSOBAMI SE SNÍŽENOU 

SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE 
 

Svým výrobně technickým řešením budou výrobní haly řešeny prakticky bezbariérově, 

budou splňovat požadavky vyhlášky 398/2009 Sb. a mohly by být proto používány 

osobami se sníženou schopností pohybu a orientace. Nutno ovšem posoudit provozně-

technologické možnosti zaměstnávání těchto osob ve výrobních procesech. 

Obslužné technologické objekty již zřejmě ve větší míře nebudou splňovat požadavky 

vyhlášky 398/2009 Sb. Budova sociálního zázemí bude upravena pro zaměstnávání 

pracovníků se sníženou schopností pohybu a orientace. 
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2.9 VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 

Plánovanou výstavbou stavebních objektů nedojde ke zhoršení životního prostředí nad 

obvyklou mez těchto druhů objektů. Při vlastní stavbě budou požívány technologie a 

pracovní postupy šetrné k životnímu prostředí. S odpady bude přednostně zacházeno jako 

s druhotnými surovinami pro další využití, s minimálními objemy pro nutné skládkování. 

V provozu budou muset být uplatněny pouze takové technologie, které odpovídají 

současným předpisům a normám na úseku ochrany životního prostředí. Výrobní odpady 

budou likvidovány v souladu se stávajícími zákony a předpisy na úseku ochrany ŽP. 

Technologické vody budou čištěny v rámci vlastních uzavřených výrobních okruhů, při 

jejich vypouštění budou splňovat parametry vod splaškových. Vody dešťové z parkovišť se 

přečistí v odlučovači ropných látek. 

 

2.10 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY 
 

Pro zpracování požárně bezpečnostního řešení (dále jen PBŘ) se vychází zejména z: 

• zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, 

• vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu 

státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), 

• vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb. 

Zpracování PBŘ vychází zejména z kmenové normy pro požární bezpečnost staveb 

(dále jen PBS) ČSN 73 0804 PBS – Výrobní objekty. Objekt se bude dělit na jednotlivé 

požární úseky. Železobetonová hala je staticky nezávislá na okolních přístavbách a výška 

haly je 0 m dle ČSN 73 0804. Druh konstrukcí zajištující stabilitu objektu, stropních či 

střešních konstrukcí je DP1 a konstrukční systém celého objektu je nehořlavý dle 

ČSN 73 0804. 

Hala mořírny a hala žíhárny budou mít technologicky propojený výrobní proces 

s příjmem surovin a expedicí. Tento procesní celek bude tvořit jeden požární úsek (dále jen 

PÚ). Expediční sklad 1 a 2 nemusí tvořit PÚ dle požadavků ČSN 73 0845. 

Energo centrum s technickým zázemím musí tvořit samostatný PÚ dle ČSN 73 0804 a 

ČSN 73 0848. Také s tímto souvisí kabelové kanály, které musí tvořit také samostatné PÚ. 

Jestli bude v celém objektu VZT zařízení, tak strojovna bude tvořit samostatný PÚ a 

rozvody potrubí VZT budou opatřeny tak, aby nedocházelo k rozšíření požáru do jiných 
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PÚ (např. požárními klapkami, izolací potrubí apod.). Vzduchotechnická zařízení se 

projektuje dle ČSN 73 0872. 

Sociální a správní budova s dílnou a velínem 2 bude tvořit samostatný PÚ. 

V podsklepené části sociálně a správní budovy bude zázemí pro vytápění TUV pomocí 

zemního plynu. Jestli bude výkon jednoho kotle 70 kW, nebo s více kotlů s celkovým 

výkonem 140 kW bude tvořit samostatný PÚ. 

Ekonomické riziko se stanovuje dle jednotlivých rovnic v ČSN 73 0804, ze kterých se 

stanovuje povinnost použití požárně bezpečnostních zařízení, či přímo daných v ČSN 

73 0804. 

Dále dle výpočtu ČSN 73 0804 se určí stupeň požární bezpečnosti, ze kterých se 

posoudí požární odolnost stavebních konstrukcí jednotlivých PÚ. Požadovaná požární 

odolnost stavebních konstrukcí vychází z ČSN 73 0804 a ČSN 73 0810. Skutečná požární 

odolnost se stanovuje dle ČSN 73 0821 ed. 2 a ZOUFAL, R., et al. Hodnoty požární 

odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů. Vyd. 1. Praha : PAVUS, a.s. Centrum 

technické normalizace pro požární ochranu, 2009. 128 s. ISBN 978-80-904481-0-0. 

Evakuace osob vychází z osazení osob objektu dle ČSN 73 0818 a dle výpočtu ČSN 

73 0804, kde předpokládaná doba evakuace musí být menší nebo rovna mezní době 

evakuace dle skupiny provozu. 

Odstupové vzdálenosti se určují pro zcela požárně otevřené plochy, či pro částečně 

požárně otevřené plochy. Odstupová vzdálenost vychází z požárního zatížení, 

konstrukčního systému stavby a rozměrů požárně otevřených ploch (zejména okna a 

dveře). V případě, že by požárně nebezpečný prostor zasahoval do požárně otevřených 

ploch (oken, dveří nebo konstrukcí), musí mít požární odolnost, aby zamezily šíření 

požáru. 

Technická a technologická zařízení uvnitř a vně stavebních objektů budou 

projektována dle ČSN 73 0804 a to zejména potrubní rozvody, vytápění a kabelové 

rozvody. 

Zařízení pro protipožární zásah a to přístupové komunikace, nástupní plochy a vnější 

zásahové cesty budou řešeny dle ČSN 73 0804. Nástupní plochy musí být zřízeny, jelikož 

objekt je vyšší než 9 m. Také musí být zřízeny vnější zásahové cesty pomocí požárních 

žebříků. Zásobování požární vodou se řeší dle ČSN 73 0873. Musí být zřízeny vnější 

odběrná místa a hadicové systémy dle výpočtových parametrů. Také druh a počet 

přenosných hasících přístrojů dle výpočtu ČSN 73 0804 a vyhlášky č. 23/2008 Sb. 
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2.11 ZHODNOCENÍ INVESTIČNÍHO ZÁMĚRU Z HLEDISEK 

STAVEBNĚ-TECHNICKÝCH 
 

Z hlediska kritérií stavebně-technických možno konstatovat, že zamýšlený investiční 

záměr investora je plně reálný a uskutečnitelný. Plocha pro uvažovanou výstavbu je 

dostačující pro navrhovaný rozsah výroby i s dostatečnou možností rozšiřování výroby. 

Při vynaložení odpovídajících finančních prostředků vznikne moderní pracoviště 

s plnohodnotným zázemím provozně-technickým i sociálním, odpovídající současným 

výrobním i sociálním standardům.  

Logisticky je osazení výroby velmi výhodné, pro blízkost všech hlavních a objemných 

komodit, dopravní obslužnost a dostupnost energetických médií. 
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3. VÝPOČET ÚČINKŮ ZATÍŽENÍ 
 

Výpočet účinků zatížení je proveden v samostatné příloze. Vlastní tíhy hlavních nosných 

konstrukcí byly generovány statickým programem. Ostatní stálé zatížení je uvdeno 

v samostatných zatěžovacích stavech. 

Zatížení od provozu jeřábů bylo řešeno samostatně pro každý jeřáb. V příloze je 

uveden výpočet skupin zatížen od každého jeřábu. Pro každý jeřáb to činí 10 skupin 

zatížení. Při zavedení do statického výpočtu byla dále zohledněna poloha kočky vůči 

sloupům haly a směr pojezdu jeřábu. Z toho vyplývá, že pro kompletní zadání by bylo 

nutno vytvořit všechny možné kombinace polohy kočky a pojezdu, což by činilo 40 

zatěžovacích stavů pro každý jeřáb. Toto se mi jeví jako zbytečně pracné a proto byl počet 

zatěžovacích stavů zredukován na 12 pro každý jeřáb. Byly použity ty stavy, které 

vyvozují maximální vodorovné účinky. 

 Zatížení sněhem bylo uvažováno pro III. sněhovou oblast. Jsou zohledněny místní 

účinky sněhu (návěje u atiky a sníh převislý přes okraj střechy). 

 Zatížení větrem bylo uvažováno pro I. větrnou oblast. Sklon střechy bude 2,5%, což 

z pohledu normy pro zatížení větrem je považováno jako jedená plochá střecha. Vzhledem 

k půdorysným rozměrům jsou uvažovány i třecí síly o povrch střešního pláště. Ve 

statickém výpočtu je zatížení větrem zavedeno sadou zatěžovacích stavů rozlišených 

jednak podle směru působení, tak i podle tlaku nebo sání v oblasti „I“ ploché střechy. 

 Jako užitná zatížení jsou uvažována zatížení nepochůzných střech kategorie H, tak i 

případné zavěšené břemena pod střešní konstrukcí haly. Vzhledem k odstupu haly od 

hlavních provozů Třineckých železáren, nebylo uvažováno zatížení střechy prachem. 

 Byly provedeny dvě sady výpočtů. Samostatně byl proveden výpočet štítové stěny a 

jako druhý byl proveden výpočet příčné vazby. 
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4. DIMENZOVÁNÍ KONSTRUKCÍ 
 

Dimenzování jednotlivých prvků je provedeno v samostatných přílohách. Dále je uveden 

společný výpočet krycí vrstvy výztuže platný pro všechny prvky. 

 

4.1 STANOVENÍ KRYCÍ VRSTVY VÝZTUŽE 
 

4.1.1 PRO SLOUPY A VAZNÍKY V INTERIÉRU HALY – HLAVNÍ NOSNÁ VÝZTUŽ 

Použitý beton:       C30/37 

Maximální předpokládaný profil výztuže:   Φ = 25mm 

Jmenovitý maximální rozměr kameniva:   22mm 

Minimální krycí vrstva z hlediska soudržnosti:  mmc b 25min, =Φ=  

Stupeň vlivu prostředí:     XC1 

Návrhová životnost 50 let, třída konstrukce:   S4 

Minimální krycí vrstva z hlediska podmínek prostředí: mmc dur 15min, =  

Přídavná bezpečnostní složka:    mmcdur 0, =∆ γ  

Betonářská výztuž nebude z nerezové oceli:   mmc stdur 0, =∆  

Betonářská výztuž nebude opatřena dodatečnou ochranou: mmc adddur 0, =∆  

Minimální krycí vrstva: 

{ } mmmmcccccc adddurstdurdurdurb 2510;00015;25max}10;;max{ ,,,min,min,min =−−+=∆−∆−∆+= γ

Přídavek pro návrhovou odchylku:    mmcdev 10=∆  

Nominální krycí vrstva:    mmccc devnom 351025min =+=∆+=  

 

4.1.2 PRO SLOUPY A VAZNÍKY V INTERIÉRU HALY – TŘMÍNKY A ROZDĚLOVACÍ 

VÝZTUŽ 

Maximální předpokládaný profil výztuže:   Φ = 12mm 

Minimální krycí vrstva z hlediska soudržnosti:  mmc b 12min, =Φ=  

Minimální krycí vrstva z hlediska podmínek prostředí: mmc dur 15min, =  

Ostatní vlivy jsou shodné s bodem A)  

Minimální krycí vrstva: 
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{ } mmmmcccccc adddurstdurdurdurb 1510;00015;12max}10;;max{ ,,,min,min,min =−−+=∆−∆−∆+= γ

Nominální krycí vrstva:    mmccc devnom 251015min =+=∆+=  

4.1.3 PRO PODZEMNÍ ČÁST SLOUPŮ 

Stupeň vlivu prostředí:     XC2 

Minimální krycí vrstva z hlediska podmínek prostředí: mmc dur 25min, =  

Ostatní vlivy jsou shodné s bodem A)  

Minimální krycí vrstva: 

{ } mmmmcccccc adddurstdurdurdurb 2510;00025;25max}10;;max{ ,,,min,min,min =−−+=∆−∆−∆+= γ

Nominální krycí vrstva:    mmccc devnom 351025min =+=∆+=  

 

4.1.4 PRO PODZEMNÍ ČÁST SLOUPŮ – TŘMÍNKY A ROZDĚLOVACÍ VÝZTUŽ 

Maximální předpokládaný profil výztuže:   Φ = 12mm 

Minimální krycí vrstva z hlediska soudržnosti:  mmc b 12min, =Φ=  

Stupeň vlivu prostředí:     XC2 

Minimální krycí vrstva z hlediska podmínek prostředí: mmc dur 25min, =  

Ostatní vlivy jsou shodné s bodem A) 

Minimální krycí vrstva: 

{ } mmmmcccccc adddurstdurdurdurb 2510;00025;12max}10;;max{ ,,,min,min,min =−−+=∆−∆−∆+= γ

Nominální krycí vrstva:    mmccc devnom 351025min =+=∆+=  

 

Pro sloupy bude zvoleno jednotné krytí třmínkové výztuže 35mm, tomu při 

předpokládaném průměru třmínků 10mm odpovídá krytí hlavní nosné výztuže 35 + 10 = 

45mm. 

 

4.1.5 PRO MONOLITICKÉ ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE 

Použitý beton:       C30/37 

Maximální předpokládaný profil výztuže:   Φ = 16mm 

Jmenovitý maximální rozměr kameniva:   22mm 

Minimální krycí vrstva z hlediska soudržnosti:  mmc b 16min, =Φ=  

Stupeň vlivu prostředí:     XC2, XA2 

Návrhová životnost 50 let, třída konstrukce:   S4 

Minimální krycí vrstva z hlediska podmínek prostředí: mmc dur 25min, =  
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Přídavná bezpečnostní složka:    mmcdur 0, =∆ γ  

Betonářská výztuž nebude z nerezové oceli:   mmc stdur 0, =∆  

Betonářská výztuž nebude opatřena dodatečnou ochranou: mmc adddur 0, =∆  

Minimální krycí vrstva: 

{ } mmmmcccccc adddurstdurdurdurb 2510;00025;16max}10;;max{ ,,,min,min,min =−−+=∆−∆−∆+= γ

Přídavek pro návrhovou odchylku:    mmcdev 10=∆  

Nominální krycí vrstva (boční a horní povrch): mmccc devnom 351025min =+=∆+=  

Krytí výztuže položené na podkladní beton:    { } { } mmkcc nomdnom 4040;35max;max 1, ===  

 

4.1.6 PRO PREFABRIKOVANÉ ZÁKLADOVÉ TRÁMY VČETNĚ SOKLOVÉ ČÁSTI 

Použitý beton:       C30/37 

Maximální předpokládaný profil výztuže:   Φ = 20mm 

Jmenovitý maximální rozměr kameniva:   22mm 

Minimální krycí vrstva z hlediska soudržnosti:  mmc b 20min, =Φ=  

Stupeň vlivu prostředí:     XC4, XF2 

Návrhová životnost 50 let, třída konstrukce:   S4 

Minimální krycí vrstva z hlediska podmínek prostředí: mmc dur 30min, =  

Přídavná bezpečnostní složka:    mmcdur 0, =∆ γ  

Betonářská výztuž nebude z nerezové oceli:   mmc stdur 0, =∆  

Betonářská výztuž nebude opatřena dodatečnou ochranou: mmc adddur 0, =∆  

Minimální krycí vrstva: 

{ } mmmmcccccc adddurstdurdurdurb 3010;00030;20max}10;;max{ ,,,min,min,min =−−+=∆−∆−∆+= γ

Přídavek pro návrhovou odchylku:    mmcdev 10=∆  

Nominální krycí vrstva:    mmccc devnom 401030min =+=∆+=  

 



– 31 – 

5. SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 
 

[1] Procházka J. a kol.: Navrhování betonových konstrukcí 1, ČBS, Praha, 2007 

[2] Navrátil J.: Předpjaté betonové konstrukce, CERM, s.r.o., Brno, 2004 

[3] Neufert E.: Navrhování staveb. Consultinvest, Praha, 2000 

[4] Hela R. a kol.: Betonové průmyslové podlahy, ČKAIT, Praha, 2006 

[5] Krátký J. a kol: Drátkobetonové konstrukce, ČKAIT, Praha, 1999 

[6] Procházka J. a kol.: Navrhování betonových konstrukcí podle EN 1992-1-1 

(EUROKÓDU 2), sbírka příkladů ke školení, ČBS, Praha, 2006 

[7] Procházka J. a kol.: Příklady navrhování betonových konstrukcí, skriptum 

ČVUT Praha, Fakulta stavební, 2007 

[8] Wtizany J. a kol.: Konstrukce pozemních staveb 70 – Prefabrikované konstrukční 

systémy a části staveb, skriptum ČVUT Praha, Fakulta stavební, 2003 

[9] Navrátil J., Zich M.: Předpjatý beton, Průvodce předmětem BL11, Modul P01, 

Studijní opory pro studijní programy s kombinovanou formou studia, VUT Brno, 

Fakulta stavební 

[10] Čírtek L.: Betonové konstrukce I, Modul CS1, Betonové konstrukce prutové, 

Studijní opory pro studijní programy s kombinovanou formou studia, VUT Brno, 

Fakulta stavební 

[11] Bažant Z. a kol: Betonové konstrukce II, Modul M06, Betonové konstrukce 

montované – část 2, Studijní opory pro studijní programy s kombinovanou formou 

studia, VUT Brno, Fakulta stavební 

[12] Turček P. a kol.: Zakládání staveb, JAGA, Bratislava 2005 

[13] ČSN EN 1990 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí, ČNI, Praha, 2004 

[14] ČSN EN 1991-1-1 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-1: Obecná zatížení – 

Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení staveb, ČNI, Praha, 2004 

[15] ČSN EN 1991-1-3 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-3: Obecná zatížení – 

Zatížení sněhem, ČNI, Praha, 2005 

 [16] ČSN EN 1991-1-1 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-4: Obecná zatížení – 

Zatížení větrem, ČNI, Praha, 2007 

[17] ČSN EN 1991-3 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 3: Zatížení od jeřábů a 

strojního vybavení, ČNI, Praha, 2004 

 



– 32 – 

[18] ČSN EN 13001-1+A1 Jeřáby – Návrh všeobecně – Část 1: Základní principy a 

požadavky, ÚNMZ, Praha, 2009 

[19] ČSN EN 1992-1-1 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí – Část 1-1: 

Obecná pravidla pro pozemní stavby, ČNI, Praha, 2006 

[20] ČSN 73 1201 Navrhování betonových konstrukcí pozemních staveb, ÚNMZ, Praha, 

2010 

[21] ČSN EN 13 369 Společná ustanovení pro betonové prefabrikáty, ČNI, Praha, 2005 

[22] ČSN 73 5105 Výrobní průmyslové budovy. ČNI, Praha, 1993 

[23] ČSN 73 5130 Jeřábové dráhy. ČNI, Praha, 1994 

 



– 33 – 

6. SEZNAM PŘÍLOH 
 

Příloha č. 1 Výpočet účinků zatížení 

Příloha č. 2 Výpočet šítové vazby 

Příloha č. 3 Výpočet příčné vazby  

Příloha č. 4 Dimenzování dříku krajního sloupu v řadách A, G 

Příloha č. 5 Dimenzování špičky krajního sloupu v řadách A, G 

Příloha č. 6 Dimenzování štítového sloupu 

Příloha č. 7 Výpočet základové patky pod krajním sloupem 

Příloha č. 8 Návrh předpjatého střešního vazníku 

 



– 34 – 

7. SEZNAM VÝKRESOVÉ ČÁSTI 
 

1. CELKOVÁ SITUACE 

2. PŮDORYS HALY 

3. PŘÍČNÝ ŘEZ A-A’ 

4. PODÉLNÝ ŘEZ B-B’ 

5. PŮDORYS ZÁKLADŮ 

6. VÝKRES SKLADBY FASÁDNÍCH PANELŮ 

7. VÝKRES SKLADBY PANELŮ ŠTÍTOVÉ STĚNY, SPECIFIKACE 

8. VÝKRES SKLADBY STŘECHY 

9. VÝKRES SKLADBY PREABRIKÁTŮ – SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 

10. VYZTUŽENÍ ŠÍTOVÉHO SLOUPU 

11. VYZTUŽENÍ KRAJNÍCH SLOUPŮ 

12. POHLEDY 

13. VIZUALIZACE 


