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Abstrakt 
 Diplomová práce – minipivovar ve Vyškově, je zpracována ve formě projektové 

dokumentace, obsahující všechny náležitosti dle platných předpisů. Navržený objekt je 

umístěn na parcele č. 2123/72 ve Vyškově. Objekt je situován jako samostatně stojící stavba 

na rovinném terénu. Má dvě nadzemní podlaží s částečným podsklepením. Je tvořen ze tří 

celků – minipivovaru, pivnicí s kuchyní a administrativní části. Jde o stavbu tvořenou 

z monolitického železobetonového skeletu, cihelných bloků s vegetační plochou střechou. 

Horní úroveň atiky je ve výšce 8,880 m. Součástí diplomové práce je i seminární práce – 

minipivovar ve Vyškově. 

 

Klíčová slova 
 Minipivovar, pivnice, pivo, kuchyň, administrativa, projektová dokumentace, technická 

zpráva, stavebnictví, beton, železobeton, keramická tvárnice, vegetační střecha 

  

  

Abstract 
 The master’s Thesis – Minibrewery in Vyškov, has a form of project documentation which 

contains relevant requirements according to valid regulations. The proposed building is 

situated on the plot number 2123/72 in the city Vyškov. It is a detached building which 

stands separately on the flat terrain. It is a two-storey building with partial basement. It is 

formed from three units – a minibrewery, a brasserie with kitchen and an administrative part. 

It is made of monolithic reinforced concrete frame, brick blocks with vegetative flat roof. 

The upper level attic gable is at the height of 8,880 meters. The seminar paper – 

minibrewery in Vyškov – is a part of the Master’s Thesis. 

 

Keywords 

Minibrewery, brasserie, beer, kitchen, administration, project documentation, technical 

report, civil engineering, concrete, reinforced concrete, ceramic block, vegetative roof  
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závěrečné práce 
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Minibrewery in Vyškov 

Anotace 

závěrečné práce 

 Diplomová práce – minipivovar ve Vyškově, je zpracována ve formě 

projektové dokumentace, obsahující všechny náležitosti dle platných 

předpisů. Navržený objekt je umístěn na parcele č. 2123/72 ve Vyškově. 

Objekt je situován jako samostatně stojící stavba na rovinném terénu. Má 

dvě nadzemní podlaží s částečným podsklepením. Je tvořen ze tří celků – 
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in the city Vyškov. It is a detached building which stands separately on the 

flat terrain. It is a two-storey building with partial basement. It is formed 

from three units – a minibrewery, a brasserie with kitchen and an 

administrative part. It is made of monolithic reinforced concrete frame, 

brick blocks with vegetative flat roof. The upper level attic gable is at the 

height of 8,880 meters. The seminar paper – minibrewery in Vyškov – is a 

part of the Master’s Thesis. 
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ÚVOD 

Předmětem této diplomové práce je návrh samostatně stojící stavby minipivovaru ve 

Vyškově. Jedná se o polyfunkční objekt, jehož primární funkcí bude vaření piva. Dále zde 

budou zřízeny další provozy a to: provoz pivnice s kuchyní s kapacitou cca 60-70 míst a dále 

pak administrativní provoz zajišťující administrativní potřeby minipivovaru a pivnice. 

Navrhovaný objekt se nachází na ulici Brněnská (parcelní číslo 2123/72). Jedná se o 

částečně podsklepený objekt se dvěma nadzemními podlažími. Provoz minipivovaru je 

umístěn do 1S, provoz pivnice s kuchyní tvoří 1NP a administrativní provoz je umístěn do 

2NP. Součástí stavby je i vytvoření dostačujícího počtu parkovacích stání umístěný na 

stavebním pozemku v okolí stavby.  Diplomová práce je zpracována ve formě projektové 

dokumentace obsahující náležitosti dle platných norem a předpisů. Součástí diplomové 

práce je vypracování zadané části stavebně konstrukční části (specializace BZK). 

Diplomová práce je členěna do tří základních částí: identifikační a průvodní údaje, studie, 

stavebně technická část – projektová dokumentace.  
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A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) název stavby   Minipivovar ve Vyškově 

b) místo stavby   Brněnská 48x,  

     Vyškov, 

     Katastrální území Vyškov, 

     Parcelní čísla 2123/72 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, místo podnikání  

     Jan Novák,  

Vyškovský pivovar s.r.o.,  

134546/5,  

Vyškov  

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

a) jméno, příjmení, obchodní firma, místo podnikání 

     Bc. Dalibor Zvolský,  

Vyškov 

b) jméno a příjmení hlavního projektanta, číslo autorizace, obor autorizace 

     Doc. Ing. Ladislav Štěpánek, CSc., 

     1003109, 

     Autorizovaný inženýr v oboru pozemních staveb 

 

A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

a) základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla stavba 

povolena (označení stavebního úřadu / jméno autorizovaného inspektora, datum vyhotovení 

a číslo jednací rozhodnutí nebo opatření) 

Nejsou k dispozici žádná rozhodnutí nebo opatření, v současné době stavba ještě nebyla 

povolena. Dosud neproběhlo žádné jednání o povolení stavby. 

b) základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž základě byla 

zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby 

Projektová dokumentace pro provádění stavby byla zpracována na základě dokumentace a 

studií vytvořených v rámci předmětu CH08 Diplomový seminář I (S-PST) na Vysokém 

učení technickém v Brně. 



[15] 

 

c) další podklady 

Katalogy výrobců, technické listy výrobků, katastrální mapy, geologické mapy. 

 

A.3 ÚDAJE O ÚZEMÍ 

a) rozsah řešeného území 

Řešené území se nachází na parcele s parcelním číslem 2123/72, viz výkres situace C.2, 

který je součástí příloh diplomové práce. 

b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková 

zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.) 

Na řešené území se nevztahují žádné zvláštní právní předpisy o ochraně území podle jiných 

právních předpisů. Řešené území není evidováno jako památková rezervace, památková 

zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.  

c) údaje o odtokových poměrech 

Nejsou známy. V případě potřeby bude zpracován hydrogeologický průzkum, kde budou 

uvedeny.  

d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí 

nebo územní opatření, případně nebyl-li vydán územní souhlas 

Navrhovaný objekt a všechny stavební úpravy bezprostředně související s objektem 

vyhovují všem podmínkám stanoveným územně plánovací dokumentací, kterou stanovil 

Odbor územního plánování a rozvoje na stavebním úřadu ve Vyškově. 

e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí 

nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve 

kterém nahrazuje územní rozhodnutí, s povolením stavby a v případě stavebních úprav 

podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací 

dokumentací 

Územní rozhodnutí dosud nebylo vydáno. Regulační plán pro řešené území není stanoven.  

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Dle územního plánu stanoveného pro řešené území je požadavek na využití území pro 

stavby občanské vybavenosti. Tento požadavek je tudíž charakterem navrhované stavby 

splněn.  

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Vyjádření dotčených orgánů budou obsaženy v případě realizace stavby v dokladové části E. 

projektové dokumentace. Všechny požadavky dotčených orgánů budou splněny, připomínky 

budou zapracovány do projektové dokumentace. 
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h) seznam výjimek a úlevových řešení 

Na navrhovanou stavbu nejsou uplatněny žádné výjimky ani úlevové řešení z hlediska 

území. 

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 

Navrhovaná stavba není zatížena souvisejícími ani podmiňujícími investicemi.  

j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí) 

p.č. 2123/86 – Přidal Jaroslav Ing. , zemědělská půda – nezastavěno 

p.č. 2123/73 – Rašner Jiří Ing., stavba – Rašnerova pekárna 

p.č. 2110/6 – ČR, nezastavěno 

p.č. 2123/36 – ČR, dopravní komunikace 

 

A.4 ÚDAJE O STAVBĚ 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o nově navrhovanou stavbu. 

b) účel užívání stavby 

Jedná se o polyfunkční stavbu, která bude využívána ke třem základním účelům: provozu 

minipivovaru, provozu pivnice s kuchyní a provozu administrativy. Všechny provozy budou 

probíhat v rámci jednoho provozovatele, jímž bude vlastník minipivovaru. 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o trvalou stavbu. 

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.) 

Na stavbu se nevztahují žádné ochranné předpisy dle jiných právních předpisů, jako jsou 

např. kulturní památky apod. 

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

Při navrhování stavby byly dodrženy požadavky vyhlášky 268/2009 Sb., O technických 

požadavcích na stavby, vyhl. 501/2006 Sb. O obecných požadavcích na využívání území, 

vyhl. 369/2011 Sb. O Obecně technických požadavcích zabezpečující užívání staveb 

osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Stavba bude provedena z běžných 

stavebních materiálů určených k danému použití jejich výrobci. Provádění stavby bude 

řešeno obvyklými stavebními postupy a v souladu s technologickými předpisy výrobců 

jednotlivých konstrukčních prvků. Stavební konstrukce a prvky jsou v souladu s normovými 
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hodnotami a po dobu životnosti stavby vyhoví požadovanému účelu i předpokládaným 

zatížením a nepříznivým vlivům prostředí. 

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních 

předpisů 

Vyjádření dotčených orgánů budou v případě realizace navrhované stavby obsaženy 

v dokladové části E. projektové dokumentace. Všechny požadavky dotčených orgánů budou 

splněny, připomínky budou zapracovány do projektové dokumentace. 

g) seznam výjimek a úlevových řešení 

Na navrhovanou stavbu nejsou uplatněny žádné výjimky ani úlevové řešení. 

h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet 

funkčních jednotek a jejich velikost, počet uživatelů/pracovníků apod.) 

zastavěná plocha:   472,7 m
2 

obestavěný prostor:   4746,1 m
3
 

užitná plocha:    1119,9 m
2
 

počet funkčních jednotek:  3  

velikost funkčních jednotek:  minipivovar – 337,3 m
2
 

     pivnice s kuchyní – 446,74 m
2
 

     administrativa – 335,9 m
2
 

počet uživatelů:   60-70 – pivnice (předpoklad) 

počet pracovníků:   2 – minipivovar 

     6 – pivnice s kuchyní 

     5 – administrativa 

i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, 

celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov 

apod.) 

Základní bilance stavby z hlediska energetické náročnosti a potřeby médií a hmot bude 

zpracována v samostatné části projektové dokumentace. Celkové produkované množství 

emisí a druhy odpadů budou řešeny rovněž v samostatné části – trvale udržitelná výstavba. 

Z hlediska energetické náročnosti budov je navrhovaná stavba hodnocena dle metody ztrát 

obálkou budovy jako B – úsporná.  

j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy) 

předpokládané zahájení stavby:  08/2014 

přepokládané ukončení stavby:  11/2015 

Nejdříve budou provedeny zemní práce a přípojky inženýrských sítí, dále hrubá spodní 

stavba, hrubá svrchní stavba a nakonec práce vnitřní a dokončovací. 
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k) orientační náklady stavby    

Orientační náklady stavby   21 357 000 Kč 

 

A.5 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ 

ZAŘÍZENÍ 

Stavba bude členěna následujícími stavebními objekty:  

SO01 polyfunkční stavba minipivovaru 

SO02 sjezdy a parkovací plochy 

SO03 přípojka vody 

SO04 přípojka plynu 

SO05 přípojka splaškové kanalizace 

SO06 přípojka NN 

 

 

 

………………………………….. 

Ve Vyškově dne 3.1. 2014     Vypracoval: Bc. Dalibor Zvolský
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B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

a) charakteristika stavebního pozemku 

Stavba se nachází ve městě Vyškov na ulici Brněnská parcelní číslo 2123/72, katastrální 

území Vyškov. Výměra stavebního pozemku je 2279m
2
 tvarově vymezen jako pravoúhlý 

kosodélník. Jedná se o nově zastavované území. Příjezdové cesty a inženýrské sítě jsou do 

lokality již přivedeny. Jedná se o rovinný terén s nadmořskou výškou cca. 262,5 mn.m. 

B.p.V. 

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický 

průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 

Geologický průzkum proveden nebyl. Bude se vycházet z geologických průzkumů 

provedených dříve souvisejících se stavbou Rašnerovy pekárny nacházející se na sousední 

parcele 2123/73. Byl proveden radonový průzkum pozemku s výsledkem zatřídění do 

nízkého radonového indexu pozemku. Stavebně historický průzkum proveden nebyl. Pokud 

by se při provádění stavby narazilo na jakékoliv historické pozůstatky staveb, budou 

stavební práce přerušeny a provedeno ohledání nálezu kvalifikovanou osobou v oboru 

historických pozůstatků staveb. 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Navrhovaná stavba se nenachází v žádném ochranném či bezpečnostním pásmu. 

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Navrhovaná stavba se nenachází v záplavovém území ani na poddolovaném území. 

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 

v území 

Navrhovaná stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky. Jediná stavba, 

která sousedí s navrhovanou stavbou, je stavba Rašnerovy pekárny. Mezi oběma stavbami 

jsou dodrženy minimální rozestupy. Zbylé pozemky jsou bez zástavby. Stavba je navržena 

tak, aby neměla negativní vliv na okolní pozemky. Odtokové poměry v okolí nebudou 

stavbou nijak výrazně narušeny. Dešťová voda dopadající na střešní plochy a zpevněné 

plochy v okolí stavby bude zachycována pomocí retence a poté postupně odváděna 

kanalizací. Krátkodobě může dojít během výstavby ke zvýšení hlučnosti a prašnosti. Během 

výstavby je nutno zamezit znečištění veřejných komunikací od dopravních prostředků 

účastnících se výstavby. 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Jedná se o nezastavěné území, bez dřevin či křovin. Z tohoto důvodu nejsou žádné 

požadavky na výše uvedené. 
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g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených 

k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé) 

Pro navrhovanou stavbu nejsou žádné z výše uvedených požadavků platné. Stavba se 

nachází na území, které není zemědělsky využíváno ani není určeno k plnění funkce lesa. 

Dané území je územním plánem vymezeno k zastavění stavbami občanské vybavenosti. 

h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 

technickou infrastrukturu) 

Stavba bude napojena na stávající komunikaci vedoucí před objektem pomocí dvou sjezdů.  

Přípojky inženýrských sítí budou provedeny ze stávající technické infrastruktury vedoucí 

v komunikaci a chodníku před objektem, případně v zeleném pásu podél ulice Brněnská. 

Budou realizovány tyto přípojky: přípojka vody HDPE 100 d32x3,0 SDR11 ukončená ve 

vodoměrné šachtě na pozemku investora; STL přípojka plynu z plastových trub PE 100 

d32x3,0 SDR11 ukončená ve skříni měření a regulace osazené na hranici pozemku; přípojka 

splaškové kanalizace z PVC KG DN 150 ukončená v revizní šachtě DN 400/150 na 

pozemku investora; přípojka nízkého napětí ukončená v rozvodné skříni. 

Přípojky inženýrských sítí jsou ukončeny na pozemku (příp. na hranici) investora. Odtud 

vedou vnitřní rozvody jednotlivých sítí technické infrastruktury do objektu. Odstavná a 

parkovací stání pro veřejnost a zaměstnance jsou řešena pomocí parkovacích stání 

umístěných na pozemku investora v celkovém počtu 24 odstavná a parkovací stání. Pro 

zaměstnance je vyhrazeno celkem 12 míst. Pro veřejnost je vyhrazeno 12 míst z toho jedno 

pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.  

i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Nevyskytují se. 

 

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Jedná se o polyfunkční stavbu, která bude využívána ke třem základním účelům: provozu 

minipivovaru s počtem zaměstnanců 2, provozu pivnice s kuchyní s kapacitou pivnice cca 

60 míst a počtem zaměstnanců 6 a provozu administrativy s počtem zaměstnanců 5. 

Všechny provozy budou probíhat v rámci jednoho provozovatele jímž bude vlastník 

minipivovaru. 

B.2.2 celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Regulační plán pro danou oblast není stanoven. Stavba je v rámci pozemku umístěna cca do 

jeho středu, přičemž delší půdorysný rozměr stavby je rovnoběžný s delším půdorysným 

rozměrem pozemku. Po obou kratších stranách stavby jsou umístěna parkovací stání a k nim 
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příslušící sjezdy. Před objektem je ponechána zelená plocha šíře cca 12 m, která bude 

využita k okrasným účelům. 

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

Stavba bude mít dvě nadzemní podlaží (2NP bude jen na části půdorysu) a částečné 

podsklepení. Půdorysně bude mít stavba obdélníkové rozměry (cca. 31,5x14,5m). Z hlediska 

architektonického prostorového ztvárnění půjde o vzájemné propojení dvou hmotných 

prvků, kdy prvek tvořící 2NP tvaru kvádru bude „zasazen“ do prvku pod ním (tvořícího 

1NP) a bude jej po stranách přesahovat. Objemový prvek tvořící 1NP bude v okrajové části 

delšího půdorysného rozměru vytažen směrem vpřed a poté nahoru přes 2NP a vytvoří tak 

schodišťový prostor s celoprosklenou profilovou fasádou pro vstup do 2NP. Zastřešení bude 

realizováno plochou zelenou střechou s extenzivní vegetací, nad schodišťovým prostorem 

bude realizována plochá střecha s klasickým pořadím vrstev. Fasády budou prosté bez 

okrasných či jiných architektonických prvků. Barevně bude odlišeno 1NP a 2NP se 

schodišťovým prostorem.  

Jak již bylo zmíněno, objekt bude mít dvě nadzemní podlaží přičemž 2NP bude realizováno 

pouze na části půdorysu (pro upřesnění 2NP s půdorysnými rozměry cca 19,7x16m bude 

porývat cca 60% půdorysných rozměrů 1NP). Půdorysně rozměry 1NP budou cca 

31,5x14,5m. Podsklepeno bude asi 70% půdorysných rozměrů 1NP. Jako nosný konstrukční 

systém bude použit monolitický železobetonový deskový skelet s bodově podepřenými 

obousměrně pnutými železobetonovými stropními deskami se skrytými průvlaky. Třída 

betonu bude C25/30, ocel B500 10 505(R). Svislé nosné konstrukce budou tvořeny 

železobetonovými sloupy s půdorysnými rozměry 0,4x0,4m. Sloupová osnova bude mít 

osové vzdálenosti 7,15x6,15m. Jako ztužující konstrukce budou provedeny ŽB nosné stěny, 

které budou vymezovat schodišťový prostor. Železobetonové stropní desky budou tloušťky 

0,26m a budou křížem vyztuženy. Konstrukční výšky jednotlivých podlaží budou 

následující: 1S – 3,76m, 1NP – 4,26m, 2NP – 3,51m. Objekt bude založen na 

železobetonových základových patkách spojených pod obvodovými zdmi základovými 

trámy a základových pasech pod ztužujícími stěnami. Suterénní obvodové zdivo bude 

tvořeno z bednících betonových tvarovek Prefa Brno tloušťky 0,3 m vylitých betonem a 

vyztužených betonářskou výztuží. Vnitřní nosné stěny pro výtahové šachty budou 

provedeny rovněž z bednících betonových tvarovek Prefa Brno tloušťky 0,25 m vylitých 

betonem a vyztužených betonářskou výztuží. Hydroizolace spodní stavby bude provedena 

z modifikovaných asfaltových pásů Dehtochema splňujících příslušnou protiradonovou 

ochranu. Pro ochranu hydroizolace před poškozením bude na její vnější straně provedeno 

příslušné opatření (provedení přizdívky z CPP, použití nopové folie, aplikace desek 

z XPS,… konkrétní varianta bude určena až v další fázi projektu). Hydroizolace bude 

vytažena nejméně 0,3 m nad okolní terén. Nadzemní obvodové zdivo tj. obvodové zdivo 

1NP a 2NP bude provedeno z keramických cihelných bloků Porotherm Profi 30 tloušťky 

0,3m. Na toto zdivo bude ze strany exteriéru proveden certifikovaný kontaktní zateplovací 

systém Baumit Open s tepelnou izolací z expandovaného polystyrenu. Tloušťka tepelného 

izolantu bude 140 mm pro splnění požadavku doporučených hodnot součinitele prostupu 

tepla U dle normy ČSN 73 0540-2:2011 pro obvodové stěny a bude podložena příslušným 
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tepelně technickým výpočtem. Zastřešení objektu bude provedeno pomocí ploché střechy. 

Nosná konstrukce střechy bude tvořena ŽB deskou. Skladba střešní konstrukce bude 

provedena jako jednoplášťová s krycí vrstvou z extenzivní vegetace. Tepelná izolace 

střešního pláště bude provedena z expandovaného polystyrenu (EPS 150S, EPS 200S). 

Odvodnění střechy bude realizováno pomocí střešních vtoků případně s využitím 

systémového odvodnění (v případě nutnosti dle návrhu specializované realizační firmy). 

Vnitřní svislé nenosné konstrukce budou v úrovni 1S a 1NP provedeny z pórobetonových 

příčkovek Ytong tloušťky 0,1 a 0,15 m (dle charakteru oddělujících prostorů). V 2NP budou 

pro administrativní část použity SDK příčky Rigips upevněny na nosné hliníkové CW a UW 

profily a vyplněny zvukovou izolací. Na výplně otvorů budou použity okna Schuco AWS 

75BS-SI z hliníkových profilů zasklená izolačním trojsklem (Uw < 1,0 W/m
2
.K). Součinitel 

prostupu tepla okenní konstrukcí bude splňovat požadavky stanovené normou ČSN 73 0540-

2:2011. Prosklená fasáda Schűco tvořící vstup do 2NP bude provedena z hliníkového 

profilového nosného rámu FW 50+HI, zasklení pomocí izolačního trojskla, vnější povrch 

z reflexního skla. Konstrukce schodiště z 1NP do 2NP bude provedena jako schodnicová – 

ocelové schodnice se skleněnými stupni. Venkovní fasádní omítky budou silikonové 

jemnozrnné s velikostí zrna 1,5mm. 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Provoz minipivovaru je umístěn v 1S.  

V 1NP se nachází pivnice přístupná široké veřejnosti. Dále je zde umístěna kuchyň 

s nezbytným zázemím pro potřeby pivnice, příslušné sklady, prostor pro zásobování a 

zázemí pro zaměstnance. Vstup do pivnice, tedy vstup používaný veřejností je dispozičně 

oddělen od vstupu zaměstnanců. 

Administrativní prostory, jakožto i sídlo minipivovaru coby firmy jsou umístěny v 2NP. 

Vstup do této provozní části budovy je opět řešen samostatně – oddělen od vstupu 

zaměstnanců pivnice, pivovaru či vstupu veřejnosti. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Navrhovaná stavba respektuje a splňuje podmínky dle vyhl. 369/2011 Sb. O Obecně 

technických požadavcích zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností 

pohybu a orientace. 

B.2.5 Bezpečnosti při užívání stavby 

Stavba bude provedena z běžných stavebních materiálů určených k danému použití jejich 

výrobci. Provádění stavby bude řešeno obvyklými stavebními postupy a v souladu 

s technologickými předpisy výrobců jednotlivých konstrukčních prvků. Stavební konstrukce 

a prvky jsou v souladu s normovými hodnotami a po dobu životnosti stavby vyhoví 

požadovanému účelu i předpokládaným zatížením a nepříznivým vlivům prostředí. Stavba je 

navržena tak, aby byla při užívání bezpečná. Konstrukce zábradlí na schodišti musí mít 

výšku madla nejméně 1m a musí být provedena v souladu s ČSN 743305 „Ochranná 

zábradlí“. 
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B.2.6 základní charakteristika objektu 

a) stavební řešení 

Popsáno v bodě B.2.2 b). 

b) konstrukční a materiálové řešení 

Popsáno v bodě B.2.2 b). 

c) mechanická odolnost a stabilita 

Stavba bude provedena z běžných stavebních materiálů určených k danému použití jejich 

výrobci. Provádění stavby bude řešeno obvyklými stavebními postupy a v souladu 

s technologickými předpisy výrobců jednotlivých konstrukčních prvků. Stavební konstrukce 

a prvky jsou v souladu s normovými hodnotami a po dobu životnosti stavby vyhoví 

požadovanému účelu i předpokládaným zatížením a nepříznivým vlivům prostředí. 

Posouzení nosné konstrukce je řešeno v samostatné části statickým výpočtem. 

B.2.7 základní charakteristika technických a technologických zařízení 

Je popsána v samostatné části projektové dokumentace. 

B.2.8 požárně bezpečnostní řešení 

Je řešeno samostatnou částí projektové dokumentace – část D1.3 Požárně bezpečnostní 

řešení. Toto řešení bylo projednáno s příslušným HZS a jejich připomínky byly zapracovány 

do projektové dokumentace. 

B.2.9 zásady hospodaření s energiemi 

a) kritéria tepelně technického hodnocení 

Jsou popsány a posouzeny v samostatné části projektové dokumentace s názvem „Stavební 

fyzika“. Zpracování dle ČSN 73 0540-2:2011. 

b) posouzení využití alternativních zdrojů energií 

Využívání alternativních zdrojů energie se v současné fázi projektu nepředpokládá. 

B.2.10 hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí, 

zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů 

apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost, apod.) 

V navrhované stavbě je navržena zdravotní technika tak, aby vyhovovala, normovým 

požadavkům. Likvidace odpadních vod dešťových i splaškových bude zajištěna odvodem do 

kanalizace. Stavba má navrženou hydroizolaci jako ochranu před výskytem vlhkosti ve 

stavební konstrukci. 
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Provoz pivnice s kuchyní je navržen v souladu s vyhl. 137/2004 Sb. a (ES) 852/2004. 

Rovněž provoz minipivovaru splňuje stanovené hygienické předpisy. 

Administrativní prostory splňují požadavky na dostatečné denní osvětlení, přímé větrání a 

vytápění s regulací tepla pomocí automatického řízení. Rovněž také splňují minimální 

podlahovou plochu danou pro jednotlivé administrativní prostory a minimální požadovanou 

světlou výšku. 

Stavba jako celek splňuje potřebné hygienické předpisy. 

B.2.11 Ochrana před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Radonový index pozemku je nízký, proto se nevyžadují speciální proti-radonová opatření. 

Kontaktní konstrukce jsou provedeny v 2. kategorii těsnosti. Provedení stavby odpovídá 

požadavkům ČSN 730601 „Ochrana staveb proti radonu z podloží“. 

b) ochrana před bludnými proudy 

Nevyskytují se. 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

Nevyskytuje se. 

d) ochrana před hlukem 

Vnější prostředí splňuje hygienické limity z hlediska hluku. Speciální opatření nejsou 

potřeba. 

e) protipovodňová opatření 

Neuvažují se. Stavba se nenachází v záplavovém území. 

f) ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.) 

Nevyskytují se. 

 

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

a) napojovací místa technické infrastruktury 

Viz. výkresová dokumentace – situační výkres. 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity, délky 

Bude řešeno samostatnou částí projektové dokumentace. 

 

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

a) popis dopravního řešení 

Stavba bude napojena na stávající komunikaci vedoucí před objektem pomocí dvou sjezdů.  
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b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Viz bod a) + výkres situace. 

c) doprava v klidu 

Odstavná a parkovací stání pro veřejnost a zaměstnance jsou řešena pomocí parkovacích 

stání umístěných na pozemku investora v celkovém počtu 24 odstavná a parkovací stání. Pro 

zaměstnance je vyhrazeno celkem 12 míst. Pro veřejnost je vyhrazeno 12 míst z toho jedno 

pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 

d) pěší a cyklistické stezky 

Cyklistické stezky se v místě nevyskytují. Doprava pro pěší je zajištěna pomocí chodníku. 

 

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

a) terénní úpravy 

Výrazné terénní úpravy se nevyskytují. Po dokončení výstavby bude v pásu šířky cca 10 m 

před objektem provedena malá zahradní architektura. 

b) použité vegetační prvky 

Tráva, okrasné zahradní rostliny, popínavé rostliny. 

c) biotechnická opatření 

Nevyskytují se. 

 

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 

a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Při likvidaci odpadů je nutno 

postupovat podle zákona č. 185/2001 Sb. Zejména je třeba odpady likvidovat v zařízeních, 

která jsou k tomu určena dle uvedeného zákona. Přitom je každý povinen zjistit, zda osoba 

přebírající odpad, je k tomuto dle zákona oprávněná, jinak jí nesmí odpad předat. 

Z hlediska širšího uplatnění opatření k ochraně životního prostředí jsou všichni dodavatelé 

povinní zajistit stavební provoz tak, aby byla zajištěna ochrana životního prostředí. K 

omezení negativních vlivů na životní prostředí při výstavbě se musí provádět zejména: 

ochrana proti hlukům a vibracím 

ochrana proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem 

ochrana proti znečištění komunikací 

ochrana zeleně před poškozením 

b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a 

živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

Na řešeném území se v současné době nachází pouze travní porost. Parcela je určena 

zastavění. Stavba nebude mít negativní vliv na přírodu a krajinu. 
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c) vliv na soustavu chráněných území Natura2000 

Na řešeném území se nenachází žádné chráněné rostliny či zvířata.  

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 

Nevyskytují se žádné podmínky od EIA. 

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 

jiných právních předpisů 

Nevyskytují se. 

 

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva 

Obyvatelstvo nebude ohroženo navrhovanou stavbou. 

 

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Bude řešeno samostatnou částí projektové dokumentace. 

b) odvodnění staveniště 

Bude řešeno vsakováním, případně pomocí technických prostředků. Dešťová voda bude 

zachycována pomocí retence a poté postupně odváděna kanalizací. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Staveniště bude napojeno na dopravní a technickou infrastrukturu pomocí sjezdu. Budou 

splněny podmínky dle zvláštních předpisů. 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Stavba nebude mít negativní vliv na okolní pozemky či stavby. Krátkodobě může dojít ke 

zvýšení hlučnosti a prašnosti. Během výstavby je nutno zamezit znečištění veřejných 

komunikací od dopravních prostředků účastnících se výstavby. 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Staveniště bude zabezpečeno pomocí dočasného oplocení. 

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 

Bude řešeno v samostatné části projektové dokumentace. 

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

Viz bod B.6 a) 

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Bude řešeno v samostatné části projektové dokumentace. 
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i) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Stavba bude probíhat tak, aby nedocházelo k ohrožování či poškozování životního prostředí. 

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 

Během provádění stavebních prací musí být dodržovány ustanovení vyhlášky č.591/2006Sb. 

„O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích“. Dále nařízení vlády č.362/2005Sb. „O bližších požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky“. 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Tímto způsobem nebudou dotčeny žádné okolní objekty. 

l) zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Bude řešeno v samostatné části projektové dokumentace. 

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, 

opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

Nevyskytují se speciální podmínky pro provádění stavby. 

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Bude řešeno v samostatné části projektové dokumentace. 

 

 

 

 

………………………………….. 

Ve Vyškově dne 23.4. 2013     Vypracoval: Bc. Dalibor Zvolský 
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A. ÚČEL OBJEKTU, FUNKČNÍ NÁPLŇ,  

 Záměrem investora je v provozních podmínkách minipivovaru prezentovat vlastní 

výrobky pivních speciálů. Cílem je v novostavbě minipivovaru ukázkově vyrábět pivo 

v množství v rozmezí 50 000 – 1 200 000 litrů piva za rok (jednak pro pivnici v areálu, 

jednak pro stávající restaurace ve městě Vyškov případně i pro prodej mimo lokalitu). 

Výroba piva bude spojená s možností jeho konzumace v pivnici, která bude součástí objektu 

a kapacitně bude dimenzována pro cca. 60-70 osob. Z důvodů předpokládané návštěvnosti 

pivnice bude areál vybaven odpovídajícím technickým a sociálním zázemím a parkováním. 

Dále se bude v objektu nacházet administrativní zázemí pro řízení a chod minipivovaru 

jakožto firmy. Počet budoucích zaměstnanců cca 10 osob.  

KAPACITNÍ ÚDAJE 

Užitková (podlahová) plocha 1120 m
2
 

Obestavěný prostor 4746 m
3
 

Zastavěná plocha    473 m
2
 

Výška stavby nad terénem (k atice) 8,88 m 

 

 

 

 



[31] 

 

V objektu minipivovaru se počítá s následujícím počtem osob: 

- pivnice (návštěvníci)      60 osob 

- pivnice (personál)     3 osoby 

- kuchyň       2 osoby 

- pivovar (personál)     2 osoby 

- administrativa (personál)    5 osob 

 

ARCHITEKTONICKÉ, VÝTVARNÉ, MATERIÁLOVÉ A DISPOZIČNÍ 

ŘEŠENÍ 

Stavba bude mít dvě nadzemní podlaží (2NP bude jen na části půdorysu) a částečné 

podsklepení. Půdorysně bude mít stavba obdélníkové rozměry (cca. 31,5x14,5m). Z hlediska 

architektonického prostorového ztvárnění půjde o vzájemné propojení dvou hmotných 

prvků, kdy prvek tvořící 2NP tvaru kvádru bude „zasazen“ do prvku pod ním (tvořícího 

1NP) a bude jej po stranách přesahovat. Objemový prvek tvořící 1NP bude v okrajové části 

delšího půdorysného rozměru vytažen směrem vpřed a poté nahoru přes 2NP a vytvoří tak 

schodišťový prostor s celoprosklenou fasádou pro vstup do 2NP. Zastřešení bude 

realizováno plochou zelenou střechou s extenzivní vegetací. Fasády budou prosté bez 

okrasných či jiných architektonických prvků. Barevně bude odlišeno 1NP (tmavý odstín 

hnědé) a 2NP (bílá barva). Objekt je samostatně stojící. Nepřiléhá k němu žádná další 

zástavba. Objekt bude zrealizován z běžných stavebních materiálů (viz část „konstrukční a 

stavebně technické řešení“) 

Objekt je dle charakteru využití, dispozičního a stavebního řešení možné rozdělit na:  

- prostory sklepa (1.S), kde bude instalována technologie minipivovaru, sklady surovin a 

materiálu pro výrobu piva a technické zázemí objektu; 

- prostory pivnice s varnou minipivovaru (1.NP), která bude přístupná široké veřejnosti se 

bude nacházet nad sklepem ; 

- prostory kuchyně se zázemím pro pivnici, které se spolu s potřebným hygienickým 

zázemím pro zaměstnance kuchyně a skladovými prostory budou nacházet v druhé polovině 

1.NP; 

- prostory administrativy, které budou umístěny v 2.NP, dispozičně zcela odděleny od 

ostatních provozů objektu. 

V severním rohu parcely a podél severní stěny objektu (v blízkosti vstupu do pivnice) 

bude proveden sjezd a parkoviště pro 12 osobních automobilů sloužící pro návštěvníky 

pivnice.  Vstup do pivnice bude řešen bezbariérově. V jižní části parcely u jižní stěny 

objektu, kde jsou umístěny vstupy do administrativní části a vstup do zaměstnance pivnice a 

minipivovaru, bude proveden sjezd a parkoviště pro 12 osobních automobilů sloužící pro 

zaměstnance pivnice, minipivovaru a administrativního oddělení objektu. 

BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Navrhovaná stavba respektuje a splňuje podmínky dle vyhl. 369/2011 Sb. O Obecně 

technických požadavcích zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností 

pohybu a orientace. 
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CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, TECHNOLOGIE VÝROBY 

Jsou popsány a názorně vysvětleny v samostatné textové části „Minipivovar ve 

Vyškově“, která je součástí projektové dokumentace. 

 

KONSTRUKČNÍ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ A TECHNICKÉ 

VLASTNOSTI STAVBY 

Založení stavby bude provedeno na ŽB základových patkách a základových pasech. 

Základové pasy budou provedeny z prostého betonu. Objekt bude proveden jako 

monolitická železobetonová skeletová konstrukce. Svislé nosné konstrukce budou ŽB 

sloupy (0,4x0,4 m) a ŽB stěny (tl. 0,25 m). Vodorovné nosné konstrukce budou provedeny 

jako bezprůvlakové křížem vyztužené ŽB stropní desky. Tento skelet bude dozděn klasickou 

zděnou technologií z tepelně izolačních keramických bloků POROTHERM 30 Profi. 

Suterénní zdivo, případně zdivo, které neklade nároky na tepelně izolační vlastnosti, bude 

provedeno z betonových bednících tvarovek vyztužených betonářskou výztuží a vylitých 

betonem. Vnitřní nenosné příčky v 1.S a 1.NP budou provedeny z pórobetonových tvárnic 

YTONG tloušťky 0,10 a 0,15 m. Vnitřní nenosné příčky v 2.NP budou provedeny z SDK. 

Zastřešení objektu bude řešeno ŽB stropní deskou tl. 260mm. Střešní plášť bude navržen 

jako jednoplášťová plochá střecha s extenzivní zelení. Bude provedena hydro-izolace spodní 

stavby z asfaltových pásů s hliníkovou výztužnou vložkou. Hydro-izolace bude vytažena po 

stěnách až na úroveň 300mm nad přilehlý terén. Tepelné izolace podlah budou z pěnového 

polystyrenu tloušťky 0,12 m, izolace umístěná pod a v kontaktu s terénem bude z XPS. 

Dodatečná tepelná izolace ŽB konstrukcí bude z EPS Baumit open Reflect tloušťky 0,04 m. 

Tepelná izolace obvodových stěn bude provedena z EPS Baumit Open Therm tloušťky 0,14 

m. Tepelná izolace vkládaná u ostění otvorů bude z XPS tloušťky 0,06 m. Podlahy jsou 

navrženy jako betonové s tepelnou izolací a nášlapnou vrstvu tvoří převážně keramické 

dlažby nebo epoxidové stěrky (1.S a 1.NP) resp. PVC a koberec (2.NP). Dlažby v exteriéru 

musí být mrazuvzdorné a nenasákavé, protiskluzné. Povrchová úprava fasády bude 

provedena z jemnozrnné probarvené silikátové omítky. Výplně otvorů venkovního pláště 

budou tvořit hliníková okna Schuco AWS 75BS SI s přerušeným tepelným mostem a 

zasklením z izolačního trojskla (Uw < 1,0 W/m
2
.K). Okna v pivnici budou řešena 

bezrámovým způsobem zasklení s meziskelními foliemi Heat mirror (Izolační skla a.s., Uw < 

1,0 W/m
2
.K ) doplněná o nadokenní světlíky (Schuco AWS 75BS SI). Skleněná profilová 

fasáda bude tvořena ze systému Schuco FW50+HI se zaklením pomocí izolačního trojskla. 

 Podhledy budou provedeny jako sádrokartonové kazetové. Vnitřní obklady stěn budou 

z keramické dlažby. Bude provedena malba omítnutých stěn bílou barvou např. 

PRIMALEX. V části provozních místností bude na stěnách proveden omyvatelný nátěr. 

Vnitřní schodiště v minipivovaru bude železobetonové. Schodiště v administrativní části 

objektu bude ocelové montované se skleněnými stupni a podestami. 

 Klempířské prvky budou provedeny z TiZN plechu, hliníku či ocelové pásoviny.  
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Zemní práce 

Na půdoryse nového objektu se nenachází žádné stávající stavby. Jedná se o nově 

zastavované území s původním rostlým terénem. Pro výkopy bude použita standardní strojní 

technika. Stěny výkopů pro 1.S budou proti sesuvu zajištěny pažením.   

Základy 

 Objekt pálenice bude založen na ŽB základových patkách a pasech z prostého betonu. 

Veškeré základové konstrukce budou umístěny v nezámrzné hloubce pod terénem. Rozměry 

jednotlivých základových patek a hloubku založení specifikuje výkres základů. Patky budou 

z betonu třídy C25/30 vyztuženy betonářskou výztuží 10 505(R). Pod základovou spáru 

patek bude provedena podkladní vyrovnávací vrstva z prostého betonu třídy C16/20 

tloušťky 100mm. Patky budou pod obvodovými konstrukcemi spojeny ŽB základovými 

trámy. Základové pasy budou z prostého betonu třídy C25/30. Jejich rozměry specifikuje 

výkres základů. Podkladní betonová deska tloušťky 200 mm bude z prostého betonu třídy 

C16/20 vyztužená kari sítí 150x150x5. 

  Hydro-izolace spodní stavby 

 Na všech podkladních betonových deskách bude provedena hydro-izolace 

z asfaltových pásů. Výrobcem asfaltových pásů je společnost DEHTOCHEMA. Pro hydro-

izolace dna výtahové šachty a jímky v 1.S bude použit podkladní asfaltový pás radon elast + 

2x vrchní pás polyelast. V 1.S bude na podkladní betonové desce provedena hydro-izolace 

z asfaltových pásů radon elast (podkladní) +  polyelast. V části objektu bez posklepení bude 

hydro-izolace spodní stavby řešena asfaltovým pásem skloelast extra. Svislé hydro-izolace 

budou napojeny na vodorovnou hydro-izolaci podlahy. Hydro-izolace bude vždy, pokud to 

bude možné, vytažena z vnější strany obvodových stěn min. 300mm nad přilehlý terén.  

 Hydro-izolace budou provedeny z asfaltových pásů spojovaných natavením. Před 

pokládkou hydro-izolací bude provedena penetrace podkladu asfaltovým nátěrem. V případě 

výskytu nerovností a ostrých hran výstupků na vnějším líci obvodových suterénních stěn, 

které tvoří podklad pro hydroizolaci, budou tyto nerovnosti, výstupky a ostré hrany účinně 

odstraněny z důvodu možného poškození hydroizolace. Účinné odstranění výstupků a 

ostrých hran = provedení vyrovnávací vrstvy vápenné omítky a až na tuto provedenou vrstvu 

bude provedena penetrace a následná hydroizolace. Po provedení svislé hydroizolace spodní 

stavby bude tato hydroizolace ochráněna geotextilií (300g/m
2
) a nopovou folií; v úrovni 

terénu pak navíc ještě tepelnou izolací z XPS vloženou mezi hydroizolaci a geotextílii 

s nopovou folií.  Při aplikaci a natavování asfaltových pásů budou dodrženy všechny 

pracovní postupy a minimální přesahy dle výrobce hydroizolace. 

Svislé konstrukce 

 Nosné svislé konstrukce budou tvořit ŽB sloupy o půdorysných rozměrech 

400x400mm, dále pak ŽB stěny tl. 250 mm z betonu třídy C25/30.  

 Obvodové zdivo bude tvořené z keramických tepelně izolačních bloků POROTHERM 

30 Profi. U otvorů, na rozích apod. budou použity doplňkové cihly ze systému výrobce.  



[34] 

 

 Suterénní zdivo, bude provedeno z bednících betonových tvarovek tl. 300mm 

vyztuženo betonářskou výztuží a vylité betonem třídy C16/20.  

 Vnitřní nosné zdivo výtahových šachet, bude provedeno z bednících betonových 

tvarovek tl. 250/200 mm vyztuženo betonářskou výztuží a vylité betonem třídy C16/20.  

 Vnitřní nenosné příčky budou provedeny z pórobetonových tvárnic YTONG a 

sádrokartonových příček Rigips tl. 0,1 příp. 0,125 m. Před WC bude v 1NP do výšky 1500 

mm nad čistou podlahu provedena soklová přizdívka tl. 150 mm z tvárnic YTONG, aby 

bylo možné umístit splachovací podmítkový systém. V 2NP bude toto řešeno pomocí 

instalačních SDK příček. 

Vodorovné konstrukce 

 Překlady nad otvory ve zdivu z bloků POROTHERM budou keramobetonové 

POROTHERM překlad 7, viz. výkresová dokumentace. Nad oknem bude mezi překlady 

vložena tepelná izolace. Překlady nad otvory v ostatním zdivu budou železobetonové 

prefabrikované RZP od výrobce PREFA Brno. V nenosném zdivu z porobetonu budou 

použity odpovídající překlady, případně sestavy překladů NEP YTONG. U všech překladů 

bude dodrženo min. uložení předepsané výrobcem překladu. 

 Stropní konstrukce budou tvořeny spojitými monolitickými křížem vyztuženými ŽB 

deskami tl. 260mm, třída betonu C25/30. Vyztužení dle výkresu výztuže ve stavebně 

konstrukční části PD. 

  Podhledy budou provedeny v místnostech uvedených ve výkresové dokumentaci. 

Podhledy budou kazetové ze sádrokartonu. V kuchyni bude proveden hygienický podhled. 

Výška podhledů bude provedena podle výkresové dokumentace. Kotvení podhledů bude 

umístěno na nosnou konstrukci stropu. Do rastru pohledů budou osazena světla, případně 

prvky VZT a VZT jednotky. 

Podlahy 

 Podlahy v suterénu budou betonové, s hydro-izolací z asfaltových pásů, bez tepelné 

izolace. Nášlapnou vrstvu bude tvořit epoxidová stěrka odolná vůči chemikáliím. Ve 

výtahové šachtě a jímce v 1S bude podlaha z prostého podkladního betonu a bude proveden 

izolační systém typu LADAX nebo AQUAFIN. 

 V 1NP budou podlahy rovněž betonové, s vloženou tepelnou izolací Isover z EPS 

100Z tl. 120 mm a nášlapnou vrstvou z keramické dlažby nebo epoxidové stěrky 

(technologické prostory, kuchyň). 

 V 2.NP budou podlahy rovněž betonové, s vloženou zvukovou izolací Isover EPS 

RigiFloor 4000 a nášlapnou vrstvou z PVC, koberce či keramické dlažby – viz detailněji 

skladby konstrukcí.  

Střešní konstrukce 

 Nosná část střešní konstrukce bude tvořena ŽB křížem vyztuženými stropními 

deskami.  



[35] 

 

 Střešní plášť bude navržen jako jednoplášťový s krycí vrstvou z extenzivní zeleně, 

případně modifikovaným asfaltovým pásem (střešní plášť nad schodišťovým prostorem). Na 

nosnou část tvořenou ŽB deskami bude provedena monolitická spádová vrstva z perlit 

betonu. Tato vrstva bude dilatována pomocí dilatačních spár – viz výkres střechy. Pojistná 

hydroizolace/parozábrana bude provedena z asfaltových pásů Glastek Al 40 mineral. 

Tepelná izolace střešního pláště bude provedena z EPS 150S a EPS 200S v celkové tloušťce 

220 mm. Pro hydroizolaci budou použity modifikované asfaltové pásy Glastek 30 sticker 

plus (podkladní) a Elastek 50 garden. Pro drenážní vrstvu bude použita nopová folie 

s výškou nopu 20 mm. Tloušťka střešního substrátu bude cca 100 mm. Detailní informace o 

skladbě střešního pláště viz výpis skladeb konstrukcí a jednotlivé detaily v projektové 

dokumentaci.  

Výplně otvorů 

 Okna Schuco AWS 75 BS SI budou provedena z hliníkových profilů s izolačním 

zasklením pomocí trojskla. Součinitel prostupu tepla oknem Uw < 1,0 W/m
2
K. Bližší 

specifikace oken viz. výpis prvků. Okna v pivnici řešena pomocí fixního bezrámového 

zasklení budou z kompozitního profilu ze skelných vláken zasklena izolačním dvojsklem 

s meziskelními foliemi heat mirror (Izolační skla a.s.). Tato okna budou doplněna 

výklopnými nadokenními světlíky Schuco AWS 75 BS SI vybavenými síťkou proti vletu 

hmyzu. Bližší specifikace viz výpis prvků. 

  Zasklení profilové fasády Schuco FW50+ HI bude provedeno pomoci izolačního 

trojskla.  

 Okna osazená v kuchyni budou vybaveny síťkou proti vletu hmyzu. 

 Dveře do exteriéru budou rovněž z hliníkových profilů. Budou umožňovat 

bezbariérový přístup do pivnice. Specifikace viz výpis prvků. Vnitřní dveře budou ze dřeva, 

platových profilů či hliníku viz výpis prvků. Při montáži oken a dveří je nutné dbát na řádné 

dotěsnění připojovací spáry pomocí správných těsnících materiálů (dle TNI 74 6077). 

 Dveře v interiéru budou dřevěné s obložkovou zárubní. Požární úseky budou odděleny 

dveřmi s předepsanou požární odolností viz. požárně bezpečnostní řešení v části D.1.3. U 

dveří na hygienických zařízeních je nutno z důvodu odvětrání zajistit jejich podříznutí, tak 

aby vznikla mezera cca 20mm (požadavek profese VZT). 

 Pro dopravu technologie bude v místnosti č. 104 osazen vodotěsný zateplený 

otevíratelný poklop o rozměrech 1300x1300mm. 

 Pro zásobování a dopravu materiálu do minipivovaru budou sloužit rolovací hliníková 

zateplená garážová vrata šířky 2150mm a výšky 2800mm. 

Schodiště  

V interiéru bude provedeno rohové monolitické ŽB schodiště s tloušťkou ŽB desky a 

podesty 140mm. Plochy nášlapů budou keramické opatřené schodovkami s úpravou proti 

uklouznutí. Schodiště v administrativní části bude z ocelových profilů se skleněnými stupni 

a podestami. Zábradlí bude z ušlechtilé oceli a skla. 
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Tepelné izolace 

Tepelné izolace podlah budou provedeny z EPS 100Z tl. 120 mm. Tepelná izolace 

obvodových konstrukcí bude z EPS Baumit Open Therm tl. 140 mm. Přídavná izolace u ŽB 

konstrukcí bude z EPS Baumit Open Reflect tl. 40 mm. Doplňková izolace ostění okenních 

otvorů bude z XPS. Izolace pod a v úrovni terénu a 300 mm nad úrovní terénu bude z XPS 

tl. 140 mm. Izolace střešního pláště bude z EPS 200S a EPS 150S v celkové tloušťce 

220mm.  

Úpravy povrchů 

V interiéru budou provedeny jednovrstvé vápenocementové omítky a provedena 

malba. Na hygienických zařízeních, v úklidových místnostech, kuchyni, případně 

provozních prostorách bude proveden keramický obklad na výšku specifikovanou ve 

výkresové části dokumentace. V provozních prostorech budou dle výkresové dokumentace 

provedeny omyvatelné nátěry.  

 Vnější povrch fasády bude z tenkovrstvé silikátové omítky Baumit s velikostí zrna 

1,5mm.  

Výrobky klempířské 

 Vnější parapety budou z ohýbaného hliníku. Dešťové žlaby a svody budou z titan-

zinkového plechu. Bližší specifikace viz. výpis prvků.  

Výrobky zámečnické 

 Schodiště budou opatřena zábradlím s madlem ve výšce 900mm. 

Výrobky plastové 

 V interiéru budou použity plastové parapety včetně bočních krytek. Povrchová úprava 

a další specifikace dle výpisu prvků. 

Nátěry 

 Kovové konstrukce na styku vnějším prostředím nebo ve vlhkém prostředí budou 

opatřeny antikorozními nátěry. Dno výtahové šachty, spodní část stěn a dno a stěny jímky 

v 1.S budou opatřeny voděodolným systémem s nátěrem typu LADAX nebo AQUAFIN. 

V technologických provozech budou provedeny omyvatelné nátěry stěn dle požadavků viz – 

výkresová část dokumentace. 

Průrazy, prostupy, zapravení 

 V návaznosti na ostatní profese budou provedeny průrazy vrtáním konstrukcemi a 

následné zapravení. Umístění, velikost průrazů bude specifikována v požadavcích ostatních 

profesí. Větší prostupy jsou vyznačeny ve výkresech stavby a je možné je připravit ji během 

provádění. 

Vstupní brány, oplocení 

 Na sjezdech budou osazeny otvíravé brány s elektropohonem. Kolem předmětného 

pozemku bude vybudováno nové oplocení. 

Požárně bezpečnostní řešení, požadavky na konstrukce 

 Je zpracováno v samostatné části a je součástí projektové dokumentace. 
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BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY 

 Stavba bude provedena z běžných stavebních materiálů určených k danému použití 

jejich výrobci. Provádění stavby bude řešeno obvyklými stavebními postupy a v souladu 

s technologickými předpisy výrobců jednotlivých konstrukčních prvků. Stavební konstrukce 

a prvky jsou v souladu s normovými hodnotami a po dobu životnosti stavby vyhoví 

požadovanému účelu i předpokládaným zatížením a nepříznivým vlivům prostředí. Stavba je 

navržena tak, aby byla při užívání bezpečná. Konstrukce zábradlí na schodišti musí mít 

výšku madla nejméně 1m a musí být provedena v souladu s ČSN 743305 „Ochranná 

zábradlí“. 

OCHRANA ZDRAVÍ A PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ 

Budou dodrženy všechny podmínky požadované pro instalaci technologického zařízení pro 

minipivovar dle výrobce technologie. Dále pak budou splněny podmínky pro pracovní 

prostředí vyplývající ze souvisejících norem a právních předpisů. 

STAVEBNÍ FYZIKA – TEPELNÁ TECHNIKA, OSVĚTLENÍ, OSLUNĚNÍ, 

AKUSTIKA/HLUK, VIBRACE 

Je řešeno samostatnou částí projektové dokumentace. 

OCHRANA STAVBY PŘAD NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 

 Stavba je navržena a bude provedena tak, aby odolávala škodlivým vlivům vnějšího 

prostředí, zejména vlivům zemní vlhkosti a podzemní vody, atmosférickým vlivům a 

otřesům. Proti vlivům vlhkosti jsou ve stavebních konstrukcích použity odpovídající hydro-

izolace. Proti korozi budou veškeré kovové prvky v exteriéru chráněny antikorozními 

nátěry. Vliv seismicity a poddolování se nepředpokládá. Radonový index v dané lokalitě byl 

dle orientační mapy radonového indexu předběžně stanoven jako „střední“. Z tohoto důvodu 

je stavba chráněna hydroizolací s odolností proti pronikání radonu z podloží.  

ÚDAJE O POŽADOVANÉ JAKOSTI NAVRŽENÝCH MATERIÁLŮ A O 

POŽADOVANÉ JAKOSTI PROVEDENÍ 

 Technologie minipivovaru pro výrobu piva musí splňovat požadavky dle příslušných 

hygienických předpisů a norem. Zařízení kuchyně musí rovněž splňovat požadavky 

stanovené zákonem či ČSN. 

POPIS NETRADIČNÍCH TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ A ZVLÁŠTNÍCH 

POŽADAVKŮ NA PROVÁDĚNÍ A JAKOST NAVRŽENÝCH KONSTRUKCÍ 

 Nevyskytují se. 

POŽADAVKY NA VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE ZAJIŠŤOVANÉ 

ZHOTOVITELEM STAVBY – OBSAH A ROZSAH VÝROBNÍ A DÍLENSKÉ 

DOKUMENTACE ZHOTOVITELE 

 Nejsou kladeny požadavky na vypracování. 
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STANOVENÍ POŽADOVANÝCH KONTROL ZAKRÝVANÝCH KONSTRUKCÍ A 

PŘÍPADNÝCH KONTROLNÍCH MEŘENÍ A ZKOUŠEK 

 Kontroly konstrukcí – dle požadavků statika.  

Jsou požadovány standardní kontroly při dokončování jednotlivých fází výstavby zvláště 

pak kontroly:  

- správného provedení hydroizolací  

- správného provedení připojovacích spár u výplní otvorů 

- dodržení kotevního plánu u ETICS 

- správného provedení hydroizolace u střechy 

 

VLIV OBJEKTU A JEHO UŽÍVÁNÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

 Při provádění stavby ani při jejím užívání nedojde k ohrožení životního prostředí nad 

zákonné limity zejména následkem uvolňování nebezpečných látek, přítomností 

nebezpečných částic v ovzduší, uvolňování emisí nebezpečných záření, znečištění vzduchu, 

povrchových nebo podzemních vod a půdy, nedostatečného zneškodňování odpadních vod a 

kouře a nevhodného nakládání s odpady.  

 Z hlediska zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivu na životní prostředí se dle 

přílohy č.1 tohoto zákona jedná o podlimitní záměr k bodu II/8.2 Pivovary od 100 00 hl/rok 

výrobků a sladovny s kapacitou od 50 000 t/rok výrobků. Dle posouzení tohoto záměru 

krajským odborem ŽP nepodléhá tento záměr zjišťovacímu řízení podle zákona č. 100/2001 

Sb.  Předmětná stavba nebude mít rovněž vliv na žádnou evropsky významnou lokalitu 

nebo ptačí oblast. 

 Odpadní vody budou vypouštěny do městské kanalizace, odpady z výroby budou dle 

charakteru zkrmovány, odváženy na ČOV nebo likvidovány v souladu s příslušnými 

předpisy. 

 Nakládání s odpady se bude řídit zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech. Seznam 

odpadů je uveden včetně katalogových čísel v příloze č.1 §1 - Katalog odpadů vyhlášky 

381/2001 Sb. Při výstavbě budou použity jen certifikované, nezávadné materiály a 

technologie.  

DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU 

 Novostavba minipivovaru je navržena v souladu s vyhláškou 268/2009 Sb. o 

technických požadavcích na stavby. Stavba bude provedena z běžných stavebních materiálů 

určených k danému použití jejich výrobci. Provádění stavby bude řešeno obvyklými 

stavebními postupy a v souladu s technologickými předpisy výrobců jednotlivých 

konstrukčních prvků. Stavební konstrukce a prvky jsou v souladu s normovými hodnotami a 

po dobu životnosti stavby vyhoví požadovanému účelu i předpokládaným zatížením a 

nepříznivým vlivům prostředí.  
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 Stavba je navržena a bude provedena tak, aby při jejím užívání a provozu nedocházelo 

k úrazu uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, 

výbuchem uvnitř nebo v blízkosti stavby. Bude dodržena bezpečnost při užívání stavby 

podle platných bezpečnostních předpisů. Stavba nebude ohrožovat život a zdraví osob nebo 

zvířat, zdravé životní podmínky jejich uživatelů ani uživatelů okolních staveb a nedojde k 

ohrožení životního prostředí nad zákonné limity. 

 

 

 

 

 

………………………………….. 

Ve Vyškově dne 3.1. 2014                                                    Vypracoval: Bc. Dalibor Zvolský 
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ZÁVĚR 

 
Navrhovaný polyfunkční objekt minipivovaru ve Vyškově svým charakterem zabezpečí 

komplexní chod zařízení pro přípravu a distribuci piva a souvisejících provozů. Změna ve 

způsobu využívání stavby se v budoucnu nepředpokládá, avšak i přesto je stavba, zejména 

oddělení administrativního provozu od provozu pivnice a pivovaru, navrženo tak, aby se 

v případě změny využití např. administrativní části dalo toto provést, aniž by bylo nutné 

provést zásah do ostatních provozů. Z hlediska případné adaptace administrativní části jsou 

navrženy i vnitřní příčky v 2NP, které jsou z SDK a v případě potřeby umožňují snadnější 

změnu dispozice. Z architektonického/urbanistického hlediska bude stavba vhodně umístěna 

před Rašnerovu pekárnu a vytvoří tak zajímavý architektonický prvek u hlavní silniční 

komunikace ve směru od Brna, protože i když jde o objekt minipivovaru je navržen tak, aby 

působil jako neutrální stavba s moderními prvky architektury. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

 
⌀ [m,mm] – průměr 

µ [-] – factor difúzního odporu 

Al – hliník 

BP – bezpečnostní přepad 

CKT – cylindrokónický tank 

Cx/y (př. C20/25) [MPa]  – označení pevnostní třídy betonu v tlaku 

DN – vnitřní/vnější průměr potrubí 

DNV – dvounádobová varna 

DŠ – dešťová šachta 

dT10 [°C] – pokles dotykové teploty 

EPS – expandovaný polystyren 

ER – elektroměrový rozvaděč 

HDK – hrubé drcené kamenivo 

HI – hydroizolace 

HUP – hlavní uzávěr plynu 

CH.O. – chodníkový obrubník 

Lambda – součinitel tepelné vodivost  

LN – liniový žlab 

Mc,a [kg/m
2
,rok] – množství zkondenzované vodní páry 

Mev,a [kg/m
2
,rok] – množství vypařitelné vodní páry 

MVC – malta vápenocementová 

N.O. – nájezdový obrubník 

NP – nadzemní podlaží 

PB – pevný bod 

PB – prostý beton 

PD – projektová dokumentace 

PE – polyethylen 

PP – polypropylen 

PT – přetlačný tank 

PT – původní terén v metrech 

PVC – polyvinylchlorid 

R [m2K/W] – tepelný odpor 

RD – rodinný dům 

RHe [%] – návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu 

RHi [%] – návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu 

Rse [m2K/W] - Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru 

Rsi [m2K/W] - Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru 

RŠ – revizní šachta 

S – suterén 

S.O. – silniční obrubník 

SV – střešní vtok 

Tai [°C] – návrhová vnitřní teplota vzduchu 

Te [°C] – návrhová venkovní teplota vzduchu 

TI – tepelná izolace 

U [W/m
2
.K] – součinitel prostupu tepla 

Uf [W/m
2
.K] – součinitel prostupu tepla okenním rámem 

Ug [W/m
2
.K] – součinitel prostupu tepla zasklením 

UT – upravený terén v metrech 
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UV – uliční vpusť 

UV – ultrafialové záření 

Uw [W/m
2
.K] – součinitel prostupu tepla oknem 

VŠ – vstupní šachta 

VZT – vzduchotechnika 

XPS – extrudovaný polystyren 

Z.O. – zahraní obrubník 

ŽB – železobeton 
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