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Abstrakt 

Studie výroby dámské konfekce řeší nový výrobní a administrativní prostor, který se nachází 

v sousedství bytových domů, hřbitova s krematoriem, vojenského prostoru a lesoparku 

Akátky v Brně v Židenicích. Stavba je začleněna do mírně svažitého terénu blízko stávajících 

budov a volně je doplňuje svojí prostorovou skladbou. Stavba je rozdělena do dvou funkčních 

celků, jednoho menšího objektu a druhého většího. První z nich obsahuje administrativu firmy 

a sociálně hygienické a stravovací prostory. Ve druhé části jsou to veškeré sklady – 

základního materiálu, hotových výrobků, oblastí stříhárny, dále pak technické místnosti a 

nakonec samotná výrobní hala. Okolo stavby jsou zpevněné parkovací plochy, plochy pro 

pěší a zelené plochy s vysázenými stromy pro využití v letních měsících ke krátkému 

odpočinku.  

  

Klíčová slova 

Výroba dámské konfekce, Brno, Židenice, průmysl, skleněná zavěšená fasáda s potiskem, 

novostavba, bývalé brownfields, průmyslová hala, nové pracovní příležitosti  

  

  

  

Abstract 

The study of women&apos;s ready to wear clothers solves new manufacturing and 

administrative area located in an appartment neighborhoods, a cemetry with crematorium, an 

army base and wooded park Akatky in Brno, Zidenice. 

 

The structure is incorporated into slightly steep terrain close to current buildings and freely 

exemplifies them with it&apos;s spacious composition. The building is separeted into two 

functional units, one smaller structure and other larger. 

 

The first one contains the company&apos;s administration, restrooms and dining area. All of 

the warehouses are in the other part-essential materials, final products, cutting area, 

futhermore hardware rooms and at last the production hall itself. 

 

There are parking lots, pedestrian areas and green areas with planted trees to be used in 

summer months for short rest. 

  

Keywords 

Woman´s clothing faktory, Brno, Židenice, industry, glass facade with printing, new building, 

ex-brownfields, industrial hall, new job opportunity  
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Úvod:  

Tématem mé bakalářské práce je návrh novostavby průmyslové výrobní haly pro výrobu 

dámské konfekce značky Burberry, na území bývalého brownfields v Brně v městské části 

Židenice. Návrh sleduje urbanistické začlenění stavby do vymezeného řešení území 

v kontextu s okolní strukturou zástavby. Cílem bylo vytvořit budovu, která v současné 

zástavbě nebude působit násilně a nevhodně. Objekt bude poskytovat nové pracovní 

příležitosti pro obyvatelo z okolí i z ostatních městských částí města Brna. Je navržen 

s ohledem na bezbariérový pohyb tělesně postižených osob. 

 

 

 

 



  

Souhrnná technická zpráva 

 
 A. Průvodní zpráva 
 
 B. Technická zpráva 
 

A.  
A.1. Identifikační údaje 
A.2. Základní charakteristika 
A.3. Kapacita stavby 
A.4. Údaje o území 

 
B. 
  B.1. Urbanistické, architektonické, dispoziční  a stavebně - technické řešení stavby 
  B.2. Řešení dopravní infrastruktury 
  B.3. Vliv stavby na ţivotní prostředí a řešení jeho ochrany 
  B.4. Bezpečnost práce 
  B.5. Průzkumy, měření a údaje o stavbě 
   B.5.1. V prostoru staveniště byly provedeny tyto průzkumy a měření 
   B.5.2. Údaje o podkladech pro vytyčení stavby, geodetický, referenční,  
    polohový a výškový systém 
   B.5.3. Členění stavby na jednotlivé stavební a inţenýrské objekty a  
    technologické provozní soubory 
   B.5.4. Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby, negativní  
    účinky při provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich  
    minimalizace 
  B.6. Mechanická odolnost a stabilita 
  B.7. Poţární bezpečnost 
  B.8. Bezpečnost při uţívání 
  B.9. Ochrana proti hluku 
  B.10. Úspora energie a ochrana tepla 
  B.11. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 
  B.12. Ochrana obyvatelstva 
  B.13. Inţenýrské stavby(objekty)     
 
Příloha 1: Skladby konstrukcí 
Příloha 2: Výpis řemeslných výrobků 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

A.   PRŮVODNÍ  ZPRÁVA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

A.1.   IDENTIFIKAČNÍ  ÚDAJE 

 
Název stavby : Novostavba průmyslové výrobní haly 

Místo stavby :  katastrální území Brno, Ţidenice, Rokytova ulice 

Kraj:    Jihomoravský 

Investor stavby :               firma Burberry  

Zodpovědný projektant: Ing. Dagmar Donaťáková 

Projektant:   Barbara Cahová 
 
 
 

A.2.  ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA 
 
Projektová dokumentace řeší projekt pro novostavbu výrobní haly dámské konfekce značky Burberry, 
v katastrálním území obce Brna – Ţidenice.  
Objekt se nachází v těsné blízkosti Ţidenického hřbitova, jako samostatně stojící. Půdorysně má pravidelný tvar 
dvou vedle sebe stojících obdélníků s rozměry 24,58 * 30,63 m a 36,58 * 48,63 m. Výškově bude objekt osazen 
na úrovni terénu, celková výška objektu bude 10,5 m. Západní křídlo je administrativní a sociálně hygienická 
část, Výhodní křídlo je částečně zakopané do terénu. V přízemí se nachází sklady a technické zázemí budovy, 
v patře je výrobní hala.    

Vlastní stavba není v rozporu s územním plánem obce. Pozemek, na kterém se daná novostavba  nachází, je 
v místě stavby svaţitý, nezalesněný. Pozemek je přístupný ze stávající veřejné komunikace a dále po soukromé 
části pozemku. 
Objekt bude napojen na dostupné inţenýrské sítě z ulice Rokytova a Komprdova, pomocí nově zbudovaných 
přípojek. Místo napojení na technickou infrastrukturu bude projednáno s dotčenými orgány – majiteli sítí.  
 
 

A.3.  KAPACITA STAVBY 
 

Objemové jednotky: 

Výrobní hala                2 NP, nepodsklepená 

Plocha pozemku:   6649 m
ě
 

Zastavěná plocha objektu              2489 m
2
  

Obestavěný prostor objektu  5260 m
3 

Uţitná plocha celkem:   5070 m
3 

 
 

A.4.  ÚDAJE O ÚZEMÍ 
 
Stavební parcela se nachází v Brně v Ţidenicích mezi ulicemi Rokytova, Údolíček a Komprdova. Na 
jihovýchodní straně od pozemku se rozprostírá ţidenický hřbitov s krematoriem. Stavební místo je velmi dobře 
napojeno na dopravní tepnu Brna, která vede ulicí Rokytova. Předmětem návrhu bylo vnést do území stavbu, 
výrobní halu, která by nerušila své jiţ zastavěné území a vhodně by navazovala na okolní zástavbu. 
 
 
 
 
 
 

 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

B.  TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

B.1.  URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ  A STAVEBNĚ - TECHNICKÉ 
ŘEŠENÍ STAVBY 
 
Základní informace 
 
Předmětem řešení je novostavba výrobní haly dámské konfekce zahraniční firmy, konkrétně firmy Burberry. 
Místo stavby se nachází v Brně, na mírně svaţitém terénu v městské část Ţidenice. Jedná se o dvoupodlaţní 
objekt, který je cca z jedné pětiny zakopán do terénu. Stavba je rozdělena do dvou funkčních celků, jednoho 
menšího objektu a druhého většího. První z nich obsahuje administrativu firmy a sociálně hygienické a 
stravovací prostory. Ve druhé části jsou to veškeré sklady – základního materiálu, hotových výrobků, oblastí 
stříhárny, dále pak technické místnosti a nakonec v patře je to samotná výrobní hala. Okolo stavby jsou zpevněné 
parkovací plochy, plochy pro pěší a zelené plochy s vysázenými stromy pro vyuţití v letních měsících ke 
krátkému odpočinku. 
 
Urbanistické řešení stavby 
 
Pozemek se nachází v zóně současného brownfields, kde se, vedle sídlících menších firem, skladů a prodejen, na 
jiţní straně rozprostírá ţidenický hřbitov s krematoriem. Hřbitov dále celkem plynule navazuje na rozsáhlou 
zahrádkářskou kolonii ústící do lesoparku akátky a nad tím vším na kopci se nachází sídliště Vinohrady. Podél 
severní strany parcely vede hlavní čtyřproudá komunikace, ulice Rokytova, na kterou je přímo napojen vjezd do 
areálu firmy. Stavba je tedy orientována reprezentační plochou a hlavním vstupem na sever, a otočné, 
manipulační plochy pro nákladní vůz jsou v zákrytu menšího objektu v jihozápadní části parcely. Zde se nachází 
i parkovací stání pro více neţ padesát automobilů. Prosklené plochy v obou objektech jsou orientovány na západ, 
kde je výhled na rozlehlou část Brna. Stavba je situována na pozemku, na kterém budou provedeny terénní 
úpravy, a to odhrnutí zeminy a její následné vyuţití k vyrovnání zpevněných ploch a terénu okolo stavby 
samotné. 
 
Architektonické řešení stavby 
 
Návrh prezentuje stavbu inspirovanou jednotlivými aspekty představující značku Burberry. Tato značka je 
pojmenovaná po svém zakladateli Thomasi Burberrym, kterou zaloţil před více neţ sto padesáti léty. Zabývala 
jsem se konkrétně třemi, pro mne zásadními aspekty. Prvním z nich je muţský, obvykle bavlněný nebo 
hedvábný plášť tzv. Gabardén (z roku 1880), dále útočník na koni na logu firmy (z latinského slova Prorsum = 
forward = útočník) a nakonec, na stavbě nejvíce promítnutou formou, kusem látky typickým pro značku 
Burberry. Jedná se o károvanou látku s různými odstíny modré a decentním prouţkem červené barvy. Vzor je 
pouţit jako potisk skleněné fasády, který propouští světlo dovnitř budovy a zároveň lez skrze něj vidět do 
exteriéru. Potisk tak pokrývá v podstatě celou budovu i v neprůhledných částech stěn, kromě většího objektu, 
kde přízemí je z pohledového betonu, pro docílení kontrastu mezi zemí a potiskem. Plášť zůstává stále pláštěm, 
jen to na místo bavlny a hedvábí je v tomto případě sklo. 
 
  
 
Dispoziční řešení 
 
Jedná se o dvoupodlaţní výrobní stavbu, rozdělenou na dva různě veliké celky, které jsou vzájemně propojeny. 
V menším objektu je hlavní vstup s vrátnicí, který navazuje na vstupní, částečně výstavní, halu. Z haly se 
dostaneme do jídelny, k bufetu, ke schodišti a výtahu, do kanceláře skladů, úklidu, technické místnosti a k 
provozu stravování. Dále pak do chodby s manipulačními prostory, navazujícími na sklady a technické místnosti, 
které se jiţ nachází ve větším objektu. Vystoupáme po schodišti, nebo pouţijeme výtah, do druhého nadzemního 
podlaţí, kde se opět ocitneme na komunikační chodbě, vedoucí do hovorny/ uvítací místnosti, kanceláří, 
zasedací místnosti, do sociálně hygienických zařízení slouţící správě závodu, a dále do šaten zaměstnanců, do 
úklidu, odpočinkové místnosti s balkónem, do první pomoci a do výrobní haly. Hala je v druhém nadzemním 
podlaţí a je napojena na sklady v prvním nadzemním podlaţí pomocí dvou nákladních výtahů. Vedle výtahů je v 
přímé návaznosti na výrobnu mezisklad a strojovna vzduchotechniky. Nad těmito místnostmi se nachází tři 
kanceláře mistrových s prosklenými stěnami a ochozem, aby měli dozor nad celou výrobou. Z haly vedou dva 
únikové východy na východní straně, které navazují přímo na terén. Střecha je prosvětlena čtvercovými světlíky, 
rovnoměrně rozmístěnými nad celou výrobnou. Ve větším objektu, v prvním nadzemním podlaţí, jsou umístěny 
trafo stanice a diesel agregát s přímým napojením na komunikaci. 
   



  

 

 
Stavebně technické řešení stavby 
 
 
Stavba má skeletový montovaný ţelezobetonový konstrukční systém. Je zaloţena na základové ţelezobetonové 
desce. Stropy jsou řešeny pomocí průvlaků a stropních panelů SPIROLL.  Schodiště je z monolitických 
ţelezobetonových desek. Střecha je jednoplášťová, lepená. Skleněná fasáda má speciální potisk, barevný PVB 
film, propouštějící světlo. Dominantním materiálem exteriéru je tedy potištěné sklo kombinované s pohledovým 
betonem, opakujíce se v interiéru. 
 
Zemní práce 
 
Před zahájením stavebních prací se provede sejmutí ornice ze stavebního místa a z míst, která budou vyuţity pro 
objekty zařízení staveniště. Mocnost sejmuté vrstvy je dle místních podmínek navrţena 25 cm. Po provede
 ní tohoto nezbytného opatření mohou být zahájeny vlastní zemní práce spojené s výstavbou objektu. 
Základová půda je tvořena jemnozrnnými zeminami (hlína písčitá - MS), únosnost základové půdy brána dle 
tabulkových hodnot výpočtové únosnosti základové půdy Rdt dle normy SN 73 1001. Výpočtová únosnost 
základové půdy je uvaţována Rdt = 0,25 MPa. Hladina podzemní vody nedosahuje úrovně základové spáry 
(ustálená hladina na kótě cca -4,500m). Z uvedeného plyne, ţe spodní stavba nebude zakládána pod úrovní 
hladiny podzemní vody. 
Po skrývce ornice bude provedeno hloubení stavební jámy, která je navrţena jako nepaţená se svahováním pod 
úhlem 45°. Paty svah svahované stavební jámy budou odsunuty do vzdálenosti 1,2 m od půdorysného obvodu 
obvodových stěn suterénu (vytvoření pracovního a manipulačního prostoru). Hloubení bude provedeno pomocí 
rypadla. Po vyhloubení stavební jámy budou hloubeny rýhy pro základové pásy podsklepené části objektu. 
Strojní hloubení bude ukončeno cca 15. 20 cm nad úrovní příslušné základové spáry, zbylá zemina bude 
vytěţena ručně a základová spára začištěna. Po provedení těchto prací budou zemní práce přerušeny do doby 
provedení obvodového zdiva podzemního podlaţí včetně provedení hydroizolací. Jáma bude částečně zasypána, 
zásyp se zhutní na únosnost okolní zeminy. Po kompletním dokončení hrubé stavby 1PP dojde k zasypání 
zbývajících částí základové jámy. Veškeré zásypy budou hutněny po vrstvách 40 cm na únosnost zeminy. 
Sejmutá ornice a část vytěţené zeminy (cca 25%) bude ukládána na stavebním pozemku (odděleně). Zbylá část 
bude odvezena na obcí určenou skládku pro ukládání zeminy. Následně bude uţito zeminy z hloubené stavební 
jámy k jejímu zasypání a k provedení terénních úprav (násypy). Ornice bude pouţita na svrchní vrstvy, 
veškerých násypových konstrukcí a k úpravám okolí objektu v místech, které budou následně osázeny travním a 
keřovitým porostem. 
 
Základové konstrukce 
 
Veškeré nosné obvodové a vnitřní stěny objektu budou zaloţeny na základových pásech z prostého betonu třídy 
C20/25. Základový pás pod vnitřní zdí bude mít rozměry 450*300 mm a základový pás pod vnější zdí u terénu 
600*300 mm. Nosné ţelezobetonové sloupy budou zaloţeny na základových patkách. Tyto patky budou mít 
rozměry 1300*750 mm. Patky pod zdvojenými sloupy budou mít rozměr 2270*750 mm. 
Základová spára 1.NP je v hloubce -0,950 od úrovně 0,000, výška základového pásu pod obvodovou zdí 300 
mm, šířka 450 a 600 mm. Výška základového pásu pod vnitřní zdí je 300 mm, šířka 450 mm, vyloţení 75 mm. 
Betonáţ základových pásů bude probíhat přímo do rýh. 
Podkladní beton je proveden z betonu stejné třídy (C20/25), tloušťka vrstvy 100 mm. Vnitřní příčkové zdivo 
z tvárnic Liapor M 175 bude zaloţeno přímo na desce podkladního betonu. 
 
 
Svislé nosné konstrukce 
 
Budova je navrţena jako sloupový konstrukční systém s podélnými rámy. Ţelezobetonové sloupy mají rozměry 
300x300 mm. Výplňové zdivo je obvodové nosné zdivo Liatherm  365 a vnitřní nosné Liapor  M 300. Příčky a 
předstěny jsou z tvárnic Liapor M 175 a Liapor PS 70. Vnější obvodová zeď nese zavěšenou skleněnou fasádu 
ze smaltovaného skla tl. 10 mm. Překlady otvorů (okenních a dveřních) ve svislých nosných konstrukcích jsou 
tvořeny nosnými betonovými překlady Liapor, viz. tabulka Výpis překladů na výkresech půdorysů objektu. 
 
 
 
 
 
 
 



  

Vodorovné nosné konstrukce 
 
Stropy jsou řešeny pomocí prefabrikovaných průvlaků, viz. tabulka Výpis prvků ve výkrese stropu 1.NP, a 
stropních panelů Spiroll. Stropní panely s rozměry 200*1200*5850 mm a střešní panel s rozměry 
160*1200*5850 mm.  
 
Konstrukce schodiště 
 
Schodiště je navrţeno jako trojramenné přímočaré, z monolitických ţelezobetonových desek, tl. 200 mm. Tyto 
desky jsou provedeny z betonu třídy C20/25 a vyztuţeny ocelí B 500. Vyztuţení bude provedeno dle statického 
výpočtu. Schodiště je uloţeno na obvodové stěny. Schodišťová ramena mají šířku 1800 mm. Mezi ramena 
schodiště je vloţen výtah. Jednotlivá podlaţí spojuje schodiště 22 stupni, o rozměrech 22*160*300. 
 
Střešní konstrukce 
 
Střecha je řešena jako jednoplášťová, lepená. Nosnou konstrukci tvoří stropní panely Spiroll tloušťky 160 mm 
nad 2.NP. Podrobná skladba střešního pláště je uvedena ve výpise skladeb střešních konstrukcí a ve výkrese 
Detail A, sloţka C-10. Souvrství střešního pláště je chráněno proti pronikání par z prostor budovy parotěsnou 
vrstvou tvořenou oxidovaným asfaltovým pásem. Tento pás je bodově přitaven k penetrovanému podkladu 
(lehčený beton), tvoří tedy současně dilatační vrstvu. Tepelnou izolaci tvoří polystyrénové desky z EPS 100 
S Stabil tl. 150 mm. Spádování střechy je zajištěno uţitím spádovací vrstvy z polysytrenbetonu. Sklony 
jednotlivých částí střechy jsou proměnné, tak aby byla vytvořena jednotná výšková úroveň u atiky. 
Hydroizolační vrstvu tvoří pás z geotextilie Filtex 300 g/m² a hydroizolační fólie Alkorplan z měkčeného PVC a 
asfaltový pás Sklobit R 4,8kg/m². Střešní konstrukce splňuje poţadavky na doporučenou hodnotu součinitele 
prostupu tepla U dle aktuální platné tepelně -  technické normy SN 73 0540-2 (2007). 
Střecha je po obvodu objektu zakončena atikou. Atika je zděná z betonových tvárnic Liapor M 300. Konstrukce 
atiky je navrţena jako zateplená, pouţito tepelné izolace z EPS tl. 50 mm. Hydroizolační fólie je vytaţena aţ za 
zhlaví atiky. Atika je shora oplechována plechem z titanzinku tl. 0,6 mm. Zhlaví atiky je ve spádu 5%. Zhlaví 
atiky se nachází na kótě + 11,260. 
Odvodnění střechy je realizováno jako gravitační, na střeše jsou navrţeny litinové střešní vtoky.  Odpadní 
potrubí bude po celé výšce objektu izolováno tepelnou a zvukovou izolací. Vhodné pouţít odpadního potrubí 
eliminujícího hluk. Střešní vtok bude vybaven vyhříváním na bezpečné napětí 12V, aby bylo zamezeno jeho 
moţnému zamrznutí v zimním období. 
 
Obvodový plášť 
 
Fasádní plášť je řešen jako nezateplená odvětrávaná fasáda. Nosná systémová konstrukce je provedena z 
hliníkové slitiny Al Mg SiO0,5/F25 a povrchová úprava fasádního pláště je řešena z kaleného smaltovaného 
skla. Vlastním kotevním prvkem nosné hliníkové konstrukce EuroFOX jsou upevňovací prvky MACFOX. 
Kotvy MACFOX jsou osazeny v roztečích dle statického výpočtu. Do zdiva jsou kotveny pomocí hmoţdin a 
nerez šroubů. Typ hmoţdin je určován zkouškami na vytrţení z podkladu.   
Po osazení kotev MACFOX se osazují svislé nosné profily T a L přišroubováním samořeznými šrouby. 
Přišroubování je provedeno tak, ţe umoţňuje dilatační posun při smršťování i při protahování. Samotný obklad 
smaltovaným sklem je uchycen na nosné profily pomocí příchytek. Příchytky lze komaxitovat dle RAL, příp. 
ponechat bez povrchové úpravy. Profily, kotvy a příchytky jsou ze slitiny hliníku AlMgSi. 

 
Úpravy vnitřních povrchů 
 
Vnitřní omítky jsou navrţeny v tloušťce 15 mm z minerální vápenocementové omítky. Omítka bude nanášena na 
zvlhčený podklad ošetřený cementovým postřikem (nap . Baumit Vorspritzer), postřik nejméně 3 dny před 
omítáním, omítku nanášet ve 2 vrstvách. V objektu jsou navrţeny obklady z keramických glazovaných 
obkládaček. Ty jsou lepeny k podkladu flexibilními lepidly a spárovány spárovací flexibilní hmotou. Pro 
spárování je uţíváno vodoodpudivých hmot. Obklady jsou provedeny v umývárnách a na WC do výšky 1800 
mm. 
 
Podlahy 
 
V objektu je navrţeno několika podlah s několika typy nášlapných vrstev. Uplatňují se 
nášlapné vrstvy z keramické dlaţby (vlhké prostory, prostory kde je to účelné z hlediska údrţby a hygieny), lité 
podlahy, popřípadě koberce.  
  
 
 



  

Truhlářské výrobky 
 
Z truhlářských výrobků jsou v objektu navrţeny okna i dveře. 
Truhlářské výrobky jsou uvedeny včetně specifikací v příloze .Výpis prvků. 
 
Klempířské výrobky 
 
Klempířské výrobky jsou navrţeny z titanzinku a mědi.  
Klempířské výrobky jsou uvedeny včetně specifikací v příloze .Výpis prvků. 
 
Výplně otvorů  
 
Viz. výpis řemeslný výrobků. 
 
Malby a nátěry 
 
Pro vnitřní malby aplikované na vápenocementové omítky je pouţito vnitřní bíle za sucha otěruvzdorné 
paropropustné barvy (nap . Jupol). Před aplikací této vrstvy je nutno provést na omítnuté podklady základní 
penetrační nátěr (nap Jub Akryl emulze).  
Kovové konstrukce jsou proti korozi ošetřeny základními antikorozními nátěry a pohledovou povrchovou barvou 
(lakem) (např . barvy na kov z portfolia Colorlak). Takto ošetřeny nejsou konstrukce, které mají jako antikorozní 
ochrany pouţito povrchového zinkování, tyto jsou pouze ošetřeny povrchovým lakem. 
Dřevěné konstrukce jsou ošetřeny akryluretanovými transparentními laky. 
 
Podhledy  
 
Podhledy jsou navrţeny z protipoţárního sádrokartonu Rigips tl. 20 mm, zavěšené na stavitelném roštu Rigips. 
 
Doplňkové konstrukce 
 
Skleněné zábradlí bude usazováno do ocelových stojin. Bezpečnostní sklo bude na závěr montáţe opatřeno 
dřevěným madlem.  
 
 

B.2. ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 
 
Napojení na dopravní infrastrukturu 
 
Pozemek bude přístupný z ulice Rokytova a Údolíček. Z Rokytovy ulice se jedná o vjezdovou komunikaci na 
parkoviště a přístup k prostorům skladů. Dále je to ze stejné ulice chodník pro pěší vedoucí k hlavnímu vchodu 
do budovy. Z ulice Údolíček bude napojen vjezd na přístupovou komunikaci pro zásahový vůz při poţáru. 
 
 
Napojení na technickou infrastrukturu 
 
Objekt novostavby bude napojen na nově zbudované přípojky inţenýrských sítí z okolních ulic. 
 
Vodovod 

Pro zásobování pitnou vodou bude vybudována nová vodovodní přípojka provedená z DN 250 LI v ulici 
Rokytova. Vodovodní přípojka bude na veřejný řád napojena navrtávacím pasem s uzávěrem, zemní soupravou a 
poklopem. Místo připojení určí majitel sítě Brněnské vodárny a kanalizace a.s., Hybešova 254/16, 657 33 Brno, 
IČ 463 472 75.  
Všechny zařizovací předměty budou vybaveny zápachovou uzávěrkou, umyvadla a dřezy pákovou baterií. Bude 
zajištěn min. přetlak 0,1MPa. 
 
 
Kanalizace 

Objekt bude odkanalizován do stávající jednotné stoky DN 600 BET v ulici Rokytova. Pro odvod dešťových a 
splaškových vod z budovy bude vybudována nová kameninová kanalizační přípojka DN 250. Přípojka bude na 
stoku napojena jádrovým vývrtem. Místo připojení určí majitel sítě Brněnské vodárny a kanalizace a.s., 
Hybešova 254/16, 657 33 Brno, IČ 463 472 75.  
 



  

Elektroinstalace 
Přívod elektrické energie bude proveden napojením na veřejnou síť do elektroměrového rozvaděče. Místo 
připojení určí majitel sítě EON, a.s., Plynárenská 499/1, Brno. 
 
Plynoinstalace 

Do objektu bude zemní plyn přiveden novou NTL plynovodní přípojkou z potrubí HDPE 100 SDR 11 podle 
ČSN EN 12007 a TPG  702 01. Nová přípojka bude napojena na stávající NTL plynovodní řád z oceli DN 150. 
Místo připojení určí majitel sítě RWE, s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno.  
 

 
 
Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, dodrţení podmínek 

stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a svaţném území 
 
       Doprava na staveniště bude po místní komunikaci. Silnice je obousměrná, čtyřproudá o šířce 12 m. V blízkosti 

silnice se nevyskytují ţádné bariéry bránící průjezdu s nákladem. Přístup na stavební pozemek bude z ulice 
Rokytova. V místě vjezdu na pozemek bude chodník opatřen silničními panely proti poškození. Předepsané 
vzdálenosti mezi jednotlivými sítěmi budou v souladu s normou ČSN 73 6005. Sklad materiálů bude v částečně 
zakopaném 1.NP. 
Zásobování a práce na staveništi nesmí probíhat v době nočního klidu, neboť se pozemek nachází v blízkosti 
obytné zóny s bytovými domy. Povolená pracovní doba a doba kdy je povoleno zásobování je od 6:00 do 22:00.  
Řešení technické infrastruktury – viz. výkresová dokumentace.  
Stavba výrobní haly se nenachází na poddolovaném území.  
 
 
 

B.3. VLIV STAVBY NA ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ŘEŠENÍ JEHO OCHRANY, 
HYGIENA 

 
Stavba je navrţena dle platných hygienických předpisů, které zajišťují ochranu zdraví a ţivotní prostředí. Provoz 
v objektu nebude zatěţovat okolí nadměrným hlukem nebo prašností. 
 
Pouţité materiály na výstavbu budou mít certifikát o shodě. Dispoziční členění výrobní haly nebude měněno, 
stávající stav je z hygienického hlediska vyhovující. 
               
Navrhovaná výrobní hala bude mít zanedbatelný vliv na ţivotní prostředí. 
Bezpečnost a ochrana při práci bude řešena v souladu s vyhláškou č.362/2010 Sb. 
 
Vnitro-klimatické řešení :  
Vnitřní prostory jsou přirozeně větrány okny nebo vnitřní klimatizací. 

 Nakládání se stavebními odpady – stavební odpady z výstavby budou ukládány na řízené skládce 
 Způsob likvidace stavebního odpadu musí investor prokázat při kolaudačním řízení 

 
 

B.4.  BEZPEČNOST PRÁCE 

Při provádění stavebních prací je nutno dodrţovat platné bezpečnostní předpisy a vyhlášky, zejména Nařízení 
vlády č.591/2006 Sb. o bliţších minimálních poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích.   
Provádění stavby nevyţaduje zvláštních opatření k zajištění poţární ochrany stavby přímo nebo jejího okolí. Při 
svářecích pracích nutno dodrţet protipoţární zabezpečení stavby.  
Všichni pracovníci musí být prokazatelně seznámeni s příslušnými předpisy, které se týkají bezpečnosti a 
ochrany zdraví.  
Před zahájením zemních prací se provede vytyčení veškerých inţenýrských sítí a budou dodrţeny všeobecné 
podmínky pro zemní práce. Jako doklad vytyčení jednotlivých sítí bude pořízen protokol. 
 

B.5. PRŮZKUMY, MĚŘENÍ A ÚDAJE O STAVBĚ 
 
B.5.1.  V prostoru staveniště byly provedeny tyto průzkumy a měření: 
 



  

Geodetické zaměření (výškopis a polohopis) stávajícího stavu. V zaměření jsou zachyceny stávající komunikace, 
obrysy stávajících pozemních objektů, sloupy VO, stávající inţenýrské sítě v nejbliţším okolí apod. Zaměření je 
provedeno v souřadnicovém systému JTSK, výškopis je v místním systému. 
 
Radonový průzkum v dané lokalitě byl stanoven s nízkým radonovým indexem na dotčeném pozemku. 
Obhlídka staveniště projektantem měla za výsledek upřesnění výškového a polohového osazení stavby, resp. 
navázání na okolní zástavbu, dále moţnosti napojení na stávající sítě, parkování apod. Jiné průzkumy a měření 
nebyly provedeny. 
 
 
 

B.5.2. údaje o podkladech pro vytyčení stavby, geodetický, referenční, polohový a výškový      systém 
           
Výškopis a polohopis vychází ze zaměření provedeného v 3/2010. Zaměření je provedeno v souřednicovém 
systému JSTK, výškopis je v místním systému. Výšková úroveň podlahy bude na relativní kótě 220,000m. 
 
B.5.3. členění stavby na jednotlivé stavební a inţenýrské objekty a technologické provozní                
soubory 
  
stavba bude členěna na následující objekty: 

Výrobní hala + sklady 
Administrativa + hygienicko-sociální zázemí 
Přípojky: Vodovodní přípojka  

                          Kanalizační přípojka  
                          Přípojka vedení NN 
                          Přípojka telekomunikačního vedení 
 
B.5.4. vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby, negativní účinky při                  
provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace 
 
Okolní pozemky budou pouze minimálně ovlivněny hlukem ze stavební výroby a dopravy materiálu. Stavební 
práce nebudou takového druhu a intenzity, aby nepřiměřeným způsobem negativně ovlivňovaly okolí stavby. 
 
       

B.6. MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA 
  
Stavba je navrţena tak, ţe výpočtové zatíţení působící v průběhu výstavby a uţívání nebude mít za následek 
 

-  zřícení stavby nebo její části, 
-  větší stupeň nepřístupného přetvoření, 
- poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení v důsledku 
většího přetvoření nosné konstrukce, 
-  poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině. 

                              
                             Vše viz samostatná část – statické posouzení. 
 

B.7. POŢÁRNÍ BEZPEČNOST 
  
Zpráva PB posuzuje na úrovni dokumentace pro stavební povolení protipoţární zabezpečení novostavby výrobní 
haly. Viz samostatná část- Poţárně bezpečnostní řešení. 
 

 
B.8. BEZPEČNOST PŘI UŢÍVÁNÍ 
 
V oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při provozu se vychází z platných norem a předpisů, které budou při 
uţívání objektu dodrţovány. Objekt bude pouze vyuţíván k účelu, ke kterému byl určen, tj. výrobě dámské 
konfekce. U objektu budou v průběhu uţívání stavby pravidelně prováděny běţné údrţbové práce a opravy, 
zejména nátěry a čištění. Stavba nevyţaduje zvláštní údrţby. Řádným uţíváním stavby bude zajištěna i 
bezpečnost uţivatelů. 
 

 
 



  

B.9. OCHRANA PROTI HLUKU 
 
Provoz v objektu nebude zdrojem zvýšeného hluku. Kročejová a vzduchová neprůzvučnost navrhovaných 
konstrukcí splňuje poţadavky vyhlášky 268/2009 Sb. O obecných technických poţadavcích na stavby. 
 

B.10. ÚSPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA 
 
Tepelně-technické parametry nově budovaných konstrukcí budou v souladu s poţadavky současných platných 
norem, vyhlášek a předpisů, zvláště ČSN 73 05 40-2. Úspory energie vyhovují současným normám a 
poţadavkům na výstavbu. 
 
 

B.11. OCHRANA STAVBY PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 
 
Zvláštní opatření ochrany osob proti účinkům pronikajícího radonu nebudou navrţena, jelikoţ se jedná o oblast s 
nízkým radonovým indexem. Agresivní spodní voda nebyla zjištěna. Stavba se nenachází v seismicky aktivním 
prostředí ani na poddolovaném území. 
 
Navrţená stavba respektuje ochranná pásma stávajících inţenýrských sítí na dotčených pozemcích a v jeho 
okolí, stejně jako poţadavky správců sítí. Nová OP vzniknou v souvislosti s novými přípojkami.  
                

B.12. OCHRANA OBYVATELSTVA  
 
Z hlediska obyvatelstva není nutno pro uvedený druh stavby řešit ţádné poţadavky. 
 

B.13. INŢENÝRSKÉ STAVBY ( OBJEKTY ) 
  
Výrobní hala je přípojkami napojena na inţenýrské sítě. 
 

a)         Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod – dešťové vody budou 
                    odváděny dešťovou přípojkou a budou napojeny na městskou kanalizaci.  
    

b)         Zásobování vodou – bude zajištěno napojením na stávající veřejný vodovod 
 

c)         Zásobování energiemi – zdrojem elektrické energie bude stávající distribuční síť. 
                   Provede se  napojení se skříní vybavenou elektroměrem. 
 

d)         Řešení dopravy – obsluha výrobní haly bude zajištěna vjezdem z místní komunikace. 
 

e)         Povrchové úpravy okolí stavby – Po ukončení stavebních prací se provedou konečné 
terénní úpravy spočívající v urovnání zeminy, osetí travním semenem a dalším sadovými 
úpravami.  

 
f) Elektronické komunikace – Objekt bude napojen na telefonní kabelový rozvod, na který se 

připojí nová koncová stanice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PŘÍLOHA 1: SKLADBY KONSTRUKCÍ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

P1: Keramická dlaţba      10 mm 
Flexibilní lepidlo     5 mm 

  Betonová mazanina s vloţenou kari sítí d 6 mm, 
  oka 100 x 100 mm,      80 mm 
  Podlahový polystyren EPS 100    120 mm 
  Hydroizolace - Penefol     4 mm 
  ŢB deska, beton C 30/37    150 mm 
  Štěrkopískový podsyp    150 mm 
  Rostlý terén 
 

P2: Keramická dlaţba      10 mm 
Flexibilní lepidlo     5 mm 
Betonová mazanina s vloţenou kari sítí d 6 mm,  
oka 100 x 100 mm,      75 mm 
Kročejová izolace - PPS    30 mm 
Stropní panel Spiroll     200 mm 
Rošt Rigips stavitelný     200 mm 
SDK podhled Rigips + nátěr     20 mm 

 
P3: Litá podlaha s bezprašným povrchem,  
 beton C 20/25      20 mm 

PE fólie      0,05 mm 
Betonová mazanina s vloţenou kari sítí d 6 mm, 
oka 100 x 100 mm,      80 mm 
Podlahový polystyren EPS 100    120 mm 
Hydroizolace - Penefol     4 mm 
ŢB deska, beton C 30/37    150 mm 
Štěrkopískový podsyp    150 mm 
Rostlý terén 

 
P4: Litá podlaha s bezprašným povrchem,  
 beton C 20/25      20 mm 

PE fólie      0,05 mm 
Betonová mazanina s vloţenou kari sítí d 6 mm,   
oka 100 x 100 mm,      75 mm 
Kročejová izolace - PPS    30 mm 
Stropní panel Spiroll     200 mm 
Rošt Rigips stavitelný     200 mm 
SDK podhled Rigips + nátěr     20 mm 

 
P5: Koberec zátěţový, smyčkový,  

čtverce 500x500     10 mm 
Disperzní lepidlo - Uniflex    5 mm 
Betonová mazanina s vloţenou kari sítí d 6 mm, 
oka 100 x 100 mm,      80 mm 
Podlahový polystyren EPS 100    120 mm 
Hydroizolace - Penefol     4 mm 
ŢB deska, beton C 30/37    150 mm 
Hutněný štěrkopíse     150 mm 
Rostlý terén 

 
S1: Skladba střechy: 

Alkorplan 35176     1,5 mm 
Filtek 300g/m²      1 mm 
Pěnový polystyren EPS    150 mm 
SKLOBIT R 4,8kg/m²     4 mm 
Lehčený beton - Polystyrenbeton    150 mm 



  

Střešní panel Spiroll     160 mm 
Rošt Rigips stavitelný     200 mm 
SDK podhled Rigips +nátěr    20 mm 

 
P: Zavěšená, nezateplená, provětrávaná fasáda s pláštěm ze smaltovaného skla na hliníkové 

nosné konstrukci, viditelné uchycení. 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PŘÍLOHA 2: VÝPIS ŘEMESLNÝCH VÝROBKŮ 

 











Závěr:  

 

Výsledkem mé práce je komplexní návrh novostavby průmyslové výrobní haly pro výrobu 

dámské konfekce. Prvotní koncept řešení nebyl v zásadě změněn a to i přes veškeré technické, 

dispoziční a konstrukční požadavky. Tento koncept se podařilo zachovat až do finální podoby 

návrhu. 
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