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Abstrakt  

	 Cílem bakalářské práce bylo vypracování navazujících stupňů 

projektové dokumentace ke studii objektu průmyslové pekárny Herold 

v Brně zpracované v předmětu AG34. Jedná se o dokumentaci pro 

stavební povolení v měřítku 1:100 a prováděcí dokumentaci v měřítku 

1:50. Předmětem této dokumentace je novostavba průmyslové pekárny 

Herold situované v Brně. Řešen je jak samotný průmyslový objekt, tak 

přilehlé prostranství, představující zejména manipulační a parkovací 

plochu, ale také dostatečného množství okolní zeleně.  

 Společnost Herold se zabývá výrobou mlýnských a pekárenských 

produktů od roku 1993. Za tu dobu si získala stabilní postavení na trhu a 

stala se významným regionálním dodavatelem pekařských výrobků a 

mlýnských produktů. Vlastní jak průmyslové výrobní objekty, tak řadu 

prodejen. Vybudování nového objektu průmyslové pekárny v Brně zajistí 

společnosti rozšíření výrobní kapacity, další prodejní plochu a svým 

umístěním se přiblíží k oblasti nejrozsáhlejšího odbytu.  

 Území stavby leží v okrajové části města Brna, v Horních Heršpicích, 

v průmyslové oblasti na ploše brownfields č. 0813. Pozemek se mírně 

svahuje od západu k východu, s přístupem z ulice K terminálu. Nyní se na 

něm nachází nevyhovující a nevyužívané objekty bez architektonické 

hodnoty, které se odstraní a na jejich ploše vznikne nová průmyslová 

pekárna .  

 Záměrem bylo navrhnout zde stavbu, která svým měřítkem, tvarem 

i materiálovým řešením bude respektovat charakter území, pro něž je 

typická průmyslová zástavba, tvořená zpravidla jednoduchými 

kompaktními hmotami. Objekt je složen ze tří kubických hmot, kde dvě 

krajní převyšují střední a tvoří tak rámy zdůrazňující v první části vstup 

zaměstnanců a zákazníků. Ve druhé, zadní části pak expedici. Střední nižší 



hmota představuje zásobovací a výrobní plochy.  Kontrastem k těmto 

tvarům jsou tři válcové objekty situované v místě naskladňování surovin 

sloužící pro skladování mouky.  Materiálové a barevné řešení v podobě 

světle šedé a bílé fasády na vyšších hmotách a bílé polykarbonátové 

fasády, tak podtrhuje funkční určení objektu. 

Klíčová slova  

Bakalářská práce, Průmyslová pekárna Herold, Brno, Horní Heršpice, 

K terminálu, pozemek, území, objekt, brownfields, měřítko, tvar, hmota, 

plocha, stavba, novostavba, dokumentace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract  

	 The goal of Bachelor thesis was to develop the downstream stages 

of project documentation for the study object industrial bakeries Herold 

in Brno processed in the subject AG34. This is the documentation for 

building permits in 1: 100 scale implementation and documentation in 

1:50 scale. The subject of this documentation is newly built industrial 

bakeries Herold situated in Brno. The solution is as alone industrial facility 

and adjacent areas, representing primarily the handling and parking area, 

but also a sufficient amount of green.  

 Herold company engaged in the manufacture of mill and bakery 

products since 1993. During that time, gained a stable position in the 

market and has become a major regional supplier of bakery products and 

mill products. The company owns both industrial production buildings 

and variety stores. Building a new building industrial bakeries in Brno 

ensure the company expanding production capacity, additional sales area 

and its location is closer to the area of the most extensive sales. 

 The territory of the building located on the outskirts of the city of 

Brno, in Horní Heršpice, in an industrial area on the desktop brownfields 

number 0813. The land slopes gently from west to east, with access from 

the street K terminálu. Now on land is unsatisfactory and unused objects 

without architectural value, which will be removed and the surface will 

create a new industrial bakery. The intention here was to design a 

building which its scale, shape and material solution will respect the 

character of the area for which the typical industrial area, usually 

consisting of single packaged materials.  

 The building is composed of three cubic materials, where the two 

extreme outweigh the middle, thus forming frames emphasizing the first 

part of the entry of employees and customers. In the second, then the 



back of the expedition. Middle lower mass represents supply and 

production areas. By contrast to these shapes are three cylindrical objects 

located at the point of loading the raw materials used for the storage of 

flour. Material and color solutions in the form of pale gray and white 

facade at higher masses and white polycarbonate facades and underlines 

the determination of the functional object. 

Keywords  
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K terminálu, land, area,  object,  brownfields,  scale,  shape, mass,  surface, 

building, new building, documentation. 
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Úvod 

Záměrem projektu je návrh novostavby objektu průmyslové pekárny 

Herold v Brně v Horních Heršpicích, při ulici K terminálu, na ploše 

současného brownfieldu č. 0813, která spolenosti Herold zajistí rozšíření 

výrobní kapacity a další prodejní plochu. Zárověň, díky svému situování se 

přiblíží k oblasti svého nejrozsáhlejšího odbytu. Návrh má nahradit 

stávající nevyhovující objekty a oživit tak současně nevyužité plochy. 

Stavba je tvořena třemi kubickými hmotami s plochou střechou, přičemž 

krajní dvě jsou vyšší a jsou opticky kryté pomyslným rámem předsazeným 

před čelní stěny. Výrazným prvkem jsou tři kulatá vertikální sila na mouku 

v prostoru naskladňování. Jednotlivé části jsou dispozičně propojeny a 

tvoří spolu jeden funkční celek. Nosnou konstrukci haly tvoří 

železobetonový prefabrikovaný skelet ze sloupů a průvlaků v obou 

směrech, založený na monolitických železobetonových základových 

patkách. Obvodový plášť je tvořen zdivem z porobetonových tvárnic, které 

je na krajních hmotách opatřeno povrchovou úpravou silikátové omítky. 

Ve střední části je objekt opláštěn předsazenou fasádou z 

polykarbonátových desek v rámech.  Svým umístěním na pozemku, 

měřítkem, tvarem a materiálovým řešením má být zajištěno její 

zakomponování do okolní, převážně průmyslové zástavby. Jednoduché 

hmotové řešení a použití světlých odstínů jak v exteriéru, tak interiéru 

podtrhují typickou čistotu tohoto provozu. 
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A.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE  

 

A.1.1. ÚDAJE O STAVBE ̌  

a) název stavby 

Název stavby: Průmyslová pekárna Herold Brno  

 

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla 

pozemků)  

Vlastník stavby: Mlýn Herold s.r.o, Bulharská 1049/52 Brno 612 00. 

      IČ: 60730196 

      DIČ: CZ60730196 

Druh stavby: Novostavba průmyslového objektu. 

Místo stavby: brownfield 0813, ulice K terminálu, Horní Heršpice, Brno 

Kraj: Jihomoravský 

Stupeň dokumentace: bakalářská práce - studie, ralizační projekt 

Parcelní čísla: 1112/2, 1112/4, 1112/5, 1112/6, 1112/30, 1112/32, 1112/33, 

1112/66, k. ú. Brno 

 

c) předmět dokumentace  

Projektová dokumentace řeší novostavbu průmyslové budovy pekárny 

firmy Herold v Brně na parcelách č. 1112/2, 1112/4, 1112/5, 1112/6, 

1112/30, 1112/32, 1112/33, 1112/66, v k.ú. Horní Heršpice.  

 Společnost Herold se zabývá výrobou mlýnských a pekárenských 

produktů od roku 1993. Za tu dobu si získala stabilní postavení na trhu a 

stala se významným regionálním dodavatelem pekařských výrobků a 

mlýnských produktů. Vlastní jak průmyslové výrobní objekty, tak řadu 

prodejen. Vybudování nového objektu průmyslové pekárny v Brně zajistí 

společnosti rozšíření výrobní kapacity, další prodejní plochu a svým 

umístěním se přiblíží k oblasti nejrozsáhlejšího odbytu. 



 Nová stavba obsahuje několik funkčních částí. Jsou to prodejní 

plochy pekárny, administrativní prostory související s řízením provozu 

společnosti, výrobní plochy včetně příslušných skladů surovin, hotových 

výrobků a expediční části. Stavba je zároveň doplněna o řešení 

souvisejícího okolí, důležitého pro pěší komunikace, dopravní 

komunikace, dopravu v klidu, zásobování, expedici a zachování 

dostatečného množství zeleně. Požadavky souvisí zejména se zajištěním 

požadovaných kapacit, hygienou v provozu a zajištěním kvalitního 

pracovního prostředí. 

 Objekt je složen ze tří kubických hmot, kdy dvě krajní hmoty 

převyšují střední a zdůrazňují tak vstup do objektu jak zaměstnanců, 

zákazníků, tak také zásobování a nakonec expedici. První krajní část 

obsahuje administrativní prostory, prodejnu a vstup pro zaměstnance, 

střední nižší část pak sklady surovin a výrobu. Poslední část slouží pro 

skladování hotových výrobků a jejich expedici. 	

	

A.1.2. ÚDAJE O ŽADATELI  

a) jméno, př i jmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) 

nebo 

-------------- 

 

b) jméno, př i jmení, obchodní firma, IČ ,  bylo-li  př idě leno, místo 

podnikání   (fyzická osoba podnikající) nebo 

-------------- 

 

c) obchodní firma nebo název, IČ ,  bylo-li  př idě leno, adresa 

sídla (právnická osoba) 

Mlýn Herold s.r.o, Bulharská 1049/52 Brno 612 00. 

IČ: 60730196, DIČ: CZ60730196 



	

A.1.3. ÚDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE  

a) jméno, př i jmení, obchodní firma, IČ ,  bylo-li  př idě leno, místo 

podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma 

nebo název, IČ ,  bylo-li  př idě leno, adresa sídla (právnická 

osoba) 

Vypracovala: Monika Bartošová, A4A1, ZS 2016/17  

Fakulta stavební, Ústav architektury  

Veveří 331/95, 602 00 Brno  

Kontrolovala: Ing. Dagmar Donaťáková  

 

b) jméno a př i jmení hlavního projektanta včetně  č ísla, pod 

kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené 

Českou komorou architektů  nebo Českou komorou 

autorizovaných inženýrů  a techniků  ve výstavbě ,  s vyznačeným 

oborem, popř ípadě  specializací jeho autorizace 

Vypracovala: Monika Bartošová, A4A1, ZS 2016/17  

Fakulta stavební, Ústav architektury  

Veveří 331/95, 602 00 Brno  

Kontrolovala: Ing. Dagmar Donaťáková  

 

c) jména a př i jmení projektantů  jednotlivých částí společné 

dokumentace včetně  č ísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci 

autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů  nebo 

Českou komorou autorizovaných inženýrů  a techniků  ve 

výstavbě ,  s vyznačeným oborem, popř ípadě  specializací jeho 

autorizace 

-------------- 

	



A.2. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ  

Vstupní podklady pro projekt:  

- byl proveden vizuální průzkum pozemků a byla pořízena                 

fotodokumentace 

- dále byly použity normy ČSN a dals ̌í typové a výrobní podklady  

- katastrální mapa 

- mapa stávajících inženýrských sítí  

 Dle geologických podkladů se v předmětné lokalitě nachází spraše. 

Před zahájením stavby je nutné provést minimálně tři geologické sondy 

(vyznačeny v koordinační situaci - C-03). Na základě vyhodnocení sond 

bude rozhodnuto o doplnění navrhovaných plošných základů hlubinnými 

základy do únosného podloží. 

 Radonový průzkum v dané lokalitě byl stanoven s nízkým 

radonovým indexem. 

Obecné požadavky na výstavbu:  

Pokud jsou ve výkresové části projektové dokumentace, v její technické 

zprávě nebo ve výkazech výměr výjimečně uvedeny obchodní názvy, slouží 

tyto pouze k upřesnění specifikace technického a kvalitativního standardu. 

Může být použito i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, bude 

řešeno s investorem a projektantem.  

 Pokud bude při provádění stavebních prací zjištěna výrazná 

konstrukční nebo statická porucha stavby, budou práce zastaveny a 

konstrukce bude odborne ̌ sanována dle pokynů statika – autorizované 

osoby (autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb). Podobně se 

bude postupovat, pokud vyvstanou jakékoliv pochybnosti ohledně 

únosnosti nosných konstrukcí.  

Pokud nastane pochybnost nad řešeními v této projektové dokumentace 

(rozpor, chyba apod.), investor nebo dodavatel kontaktuje projektanta na 

výše uvedených tel. číslech nebo e-mailech. Tvorba detailů bude 



odsouhlasena se stavebním dozorem a projektantem, v rozsahu 

odpovídajícím stupni pr ̌edložené projektové dokumentace.  

 Autor projektové dokumentace si vyhrazuje právo změny, nebo 

úpravy projektu vyvolaných výsledky dodatečného průzkumu či zjištěných 

provedených při realizaci navržených stavebních úprav. Podobně platí, 

budou-li zjištěny skutečnosti, které nebyly známy při provádění 

přípravných a projekčních pracích.  

 Dodavatel musí pro stavbu použít jen takové výrobky, které mají 

takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence stavby byla při 

běžné údržbě zaručená požadovaná mechanická pevnost, stabilita, 

požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního 

prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku a úspora energie. 

Všechny použité materiály a výrobky musí mít atest, popřípadě prohlášení 

o shodě. Tyto dokumenty budou předány investorovi. Na stavbě bude 

bezpodmínečně veden stavební deník. Při provádění stavby musí být 

dodrženy technologické postupy a doporučení výrobců popřípadě 

dovozců materiálů a výrobků. Součástí dodávky stavby jsou veškeré 

požadavky uvedené v požární zprávě, např. hydranty, hasicí přístroje 

apodobně. Během realizace stavby je nutno účinně větrat vnitřní prostory 

stavby a neprodyšně je nezavírat, aby byl zajištěn trvalý odvod páry z 

vysychajících stavebních konstrukcí.  

 Záměnu materiálů navrženou dodavatelem posoudí projektant po 

technické a technologické stránce, definitivní odsouhlasení provede 

technický dozor investora písemně nejlépe do stavebního deníku. 

Jakékoliv změny nebo úpravy technického řešení je nutné projednat s 

profesním projektantem, hlavním inženýrem, architektem projektu a 

technickým dozorem investora před započetím prací.  

 Veškeré rozměry konstrukcí a schémat jsou uvedeny ve 

skladebných rozměrech. Z důvodu zajistění plynulosti výstavby a 



předcházení nežádoucích událostí projektant doporučuje konzultovat 

veškeré práce před jejich započetím i v průběhu výstavby se zástupcem 

majitele objektu.  

 Při provádění nutno vycházet ze skutečných rozměrů a tvarů 

konstrukcí. Rozpor oproti projektové dokumentace bude na místě řešen, 

provedou se příslušná opatření zohledňující reálné podmínky na stavbě.  

 Součástí    projektu   nejsou    opatření     zlepšující    akustické     

vlastnosti   jednotlivých    místností. Tyto   parametry   budou  zlepšeny    v  

průběhu  užívání   vhodnými opatřeními  (akusticky  měkké  materiály)  na  

základě  skutečné  doby  dozvuku a akustické pohody v místnosti. 

 Součástí dodávky stavby budou zařízení a prvky uvedené v 

aktuálním požárně bezpečnostním řešení. Jedná se především o značky, 

hlásiče, hydrant, nouzová osvětlení apod. 

 Předložená dokumentace pro výběr dodavatele nenahrazuje 

prováděcí dokumentaci. Proto budou přesné technologické postupy, 

materiály, mezivrstvy apod. zvoleny na základě konkrétního výrobku 

dodavatele. Budou dodržovány nejen všechny závazné technické normy, 

ale i platné ČSN.  

 Dodavatel zajistí veškerou nutnou dílenskou a prováděcí 

dokumentaci potřebnou k provedení díla. Tyto dokumenty budou součástí 

dodávky konkrétního výrobku a budou započítány v ceně.  

 

A.3. ÚDAJE O ÚZEMÍ  

a) rozsah řešeného území; zastavěné, nezastavěné území 

Stavební pozemek se nachází v katasrtu obce Brno, k.ú. Horní Heršpice, v 

zastavěném uzemí - převážně průmyslová zástavba. 

Parcely: 1112/2, 1112/4, 1112/5, 1112/6, 1112/30, 1112/32, 1112/33, 

1112/66. 



 Předmětný pozemek je nepravidelného tvaru. Jedná se o mírně 

svažitou plochu, která se vyrovná při výstavbě. Výraznější svahování je 

pouze na západní hranici vymezeného území. Dopravní napojení je 

situováno v severovýchodním rohu pozemku. Napojuje se na ulici 

K terminálu (1112/3). 

 

b) dosavadní využití a zastavěnost území  

Pozemky jsou v územním plánu zapsány jako smíšené plochy a plochy 

pracovních aktivit. V současné době je daná plocha nevyužívána, je 

zapsána jako brownfield 0813. Nachází se zde řada zchátralých, 

nevyhovujících objektů, které budou před výstavbou odstraněny. 

 

c) údaje o ochraně území podle jiných právních pedpisů  (památková 

rezervace, památková zóna, zvláště  chráněné území, záplavové 

území apod.) 

Nad část pozemku zasahuje ochranné pásmo elektrického vedení 

vysokého napětí. Navrhovaná stavba nezasahuje do tohoto ochranného 

pásma. Dále se zde nachází vysílač, jehož ochranné pásmo rovněž není 

stavbou dotčeno. Pozemek ani stavba se nenachází v památkové 

rezervaci, ani památkové zóně. Dále se nenachází v oblasti chráněného 

ložiskového území, ani v poddolovaném území. Stavba nezasahuje do 

chráněných území z hlediska ochrany ŽP – evropsky významných lokalit, 

ptačí oblasti, přírodní parky, ochranná pásma vodních zdrojů, rezervace 

UNESCO, chráněná území, chráněné oblasti, přirozené akumulace vod, 

soustavy NATURA 2000, přírodních parků, NP, CHKO . 

 

d) údaje o odtokových poměrech  

Pozemek se nenachází v záplavovém území, nejbližší vodní tok je Leskava. 

Splaškové vody budou odvedeny do městského kanalizac ̌ního řádu. 



Dešťové svody nového objektu budou napojeny na vsakovací bloky. 

Navrhovaná stavba nezhorší odtokové poměry v území.  

 

e) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly 

územního plánování  

Stavba není umístěna v rozporu se záměry územního plánování, zejména 

s územně plánovací dokumentací a s územním opatřením o stavební 

uzávěře nebo s územním opatřením o asanaci území. Stavba není 

provedena na pozemku, kde to zvláštní právní pr ̌edpis zakazuje nebo 

omezuje. Stavba není v rozporu s obecnými požadavky na výstavbu nebo 

s veřejným zájmem chráněným zvláštním právním předpisem.  

 

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území  

V této fázi projektu neřešeno.  

 

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

V této fázi projektu neřešeno.  

 

h) seznam výjimek a úlevových řešení  

V této fázi projektu neřešeno.  

 

i)  seznam souvisejících a podmiňujících investic  

V této fázi projektu neřešeno. 

 

j)  seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby (podle katastru 

nemovitostí)  

Parcelní čísla: 1112/3, 1112/37, 1112/34, 1106/1. 

 
 



A.4. ÚDAJE O STAVBĚ 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby  

Novostavba. 

 

b) účel užívání stavby  

Nová stavba obsahuje několik funkčních částí. Jsou to prodejní plochy 

pekárny, administrativní prostory související s řízením provozu 

společnosti, výrobní plochy včetně příslušných skladů surovin, hotových 

výrobků a expediční části.  

Objekt zajistí společnosti Herold rozšíření výrobní kapacity, další prodejní 

plochu a svým umístěním se přiblíží k oblasti nejrozsáhlejšího odbytu. 

 

c) trvalá nebo dočasná stavba  

Trvalá stavba.  

 

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

památka apod.) 

Pozemek ani stavba se nenachází v památkové rezervaci, ani památkové 

zóně. 

Pozemek se nenachází v oblasti chráněného ložiskového území, ani v 

poddolovaném území. Stavba nezasahuje do chráněných území z hlediska 

ochrany ŽP – evropsky významných lokalit, ptačí oblasti, přírodní parky, 

ochranná pásma vodních zdrojů, rezervace UNESCO, chráněná území, 

chráněné oblasti, přirozené akumulace vod, soustavy NATURA 2000, 

přírodních parků, NP, CHKO. 

 

 

 



e) údaje o dodržení technických požadavků  na stavby a obecných 

technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

Při   zpracování   a   návrhu   stavebního   řešení  a   následné   

dokumentace   byly dodrženy  všechny požadavky vyhlášky č.502/2006 

Sb., O obecných požadavcích na výstavbu.  

 Celý objekt je řešen jako přístupný pro osoby s omezenou 

schopností pohybu a orientace. Vstup do objektu je řešen jako 

bezbariérový, splňuje požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb., O obecných 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. V 

2.NP je navržena kabina WC pro osoby s omezenou schopností pohybu a 

orientace. Toto podlaží je přístupné  bezbariérovým výtahem. Je navržen i 

požadovaný počet parkovacích míst. 

 

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících 

z jiných právních předpisů 

V této fázi projektu neřešeno.  

 

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

užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikostí, počet 

uživatelů/pracovníků apod.)  

Základní kapacity: 

Celková plocha pozemku:  12 563 m2 

Zastavěná plocha:               3 406 m2 

Užitná plocha:    3 686 m2 

Obestavěný prostor: 26 230 m3 

Počet podlaží:  Administrativa - 2 podlaží, výroba1podlaží 

Celková výška:      7,7 m 

Počet zaměstnanců:  54 (třísměnný provoz) 

 



Kapacity výroby:  

Rohlíky: 130 000 ks/den 

Chleba: 3,5 t/den 

Běžné pečivo: 1,5 t/den 

 

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

s dešťovou vodou, celkové produkované množsví a druhy odpadů a 

emisí, třída energetické náročnosti budovy apod.)  

V této fázi projektu neřešeno.  

 

i .1) Potřeba vody  

V této fázi projektu neřešeno.  

 

i .2) Průměrná denní potřeba vody  

V této fázi projektu neřešeno.  

 

i .3) Energetická bilance  

V této fázi projektu neřešeno.  

 

i .4) Potřeba tepla na vytápění a ohřev TV  

V této fázi projektu neřešeno.  

 

i .5) Potřeba elektrické energie  

V této fázi projektu neřešeno.  

 

j) Základní předpoklady výstavby (časové údaje o real izaci stavby, 

č lenění na etapy)  

Stavba nebude členěna na etapy. 

Časová realizace se předpokládá od 03/2017 do 12/2018.  



k) Orientační náklady stavby  

Náklady na stavbu jsou odhadovány orientačně na 144,3 mil Kč.  

 

A.5. ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ 

ZAŘÍZENÍ  

Projekt je členěn na jednotlivé provozní soubory:  

Administrativní prostory – kanceláře a zázemí zaměstnanců 

Podniková prodejna - prodejní plocha + přípravna 

Halové výrobní prostory včetně skladů a zázemí budovy  

 

Projekt je členěn na stavební objekty: 

SO01 - Průmyslová pekárna 

SO02 - Sila na mouku 

SO03 - Box údržby vozidel 

SO04 - Zpevněné plochy -asfalt 

SO05 - Zpevněné plochy - zámková dlažba 

SO06 - Přípojka el. vedení NN 

SO07 - NTP přípojka plynu 

SO08 - Přípojka vody 

SO09 - Přípojka jednotné kanalizace 

SO10 - Přípojka dešťové kanalizace 
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dle přílohy č. 4 vyhl. 499/2006 Sb. se změnou 62/20013 Sb. 

1/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Autor: Monika Bartošová 

Vedoucí práce: prof. Ing. arch. Alois Nový, CSc.  
Ing. Dagmar Donaťáková 

 



Obsah 

B.1. POPIS ÚZEMÍ STAVBY  

a)  charakteristika stavebního pozemku, 

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický 

 průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum, 

 apod.) 

c)  stávající ochranná a bezpečnostní pásma, 

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území, 

 apod., 

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

 odtokové poměry v území, 

f) požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin,  
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B.2.2.  Celkové urbanistické a architektonické řešení, 

a) urbnismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení, 

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a 

 barevné řešení. 

B.2.3.  Celkové provozní řešení, technologie výroby. 

B.2.4.  Bezbariérové užívání stavby. 

B.2.5.  Bezpečnost při užívání stavby.  

B.2.6.  Základní charakteristika objektů,  

a) stavební řešení, 



b) konstrukční a materiálovné řešení, 

c) mechanická odolnost a stabilita. 

B.2.7.  Základní charakteristiky technických a technologických zařízení, 

a) technické řešení, 

b) výčet technických a technologických zařízení. 

B.2.8.  Požárně bezpečnostní řešení 

a) rozdělení stavby a objektů to požárních úseků, 

b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti, 

c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků 

 včetně požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních 

 konstrukcí, 

d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnoceí únikových cest, 

e) zhotnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně 

 nebezpečného prostoru, 

f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného  

 hasiva, včetně rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst, 

g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové 

 komunikace, zásahové cesty), 

h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby 

 (rozvodná potrubí, vzduchotechnická zařízení), 

i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně 

 bezpečnostními zařízeními, 

j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a 

 tabulek. 

B.2.9.  Zásady hospodaření s energiemi, 

a) kritéria tepelně technického hodnocení, 

b) posouzení využití alternativních zdrojů energií. 

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). 

B.2.11. Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí, 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží, 

b) ochrana před bludnými proudy, 

c) ochrana před technickou seizmicitou, 

d) ochrana před hlukem, 

e) protipovodňová opatření, 

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

B.3. PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU, 

a) napojovací místa technické infrastruktury, 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 

B.4.  DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ, 

a)  popis dopravního řešení, 

b)  napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 

c)  doprava v klidu, 

d)  pěší a cyklistické stezky. 

B.5.  ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV,  

a)  terénní úpravy, 

b)  použité vegetační prvky, 

c)  biotechnická opatření. 

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

a)  vliv na ŽP - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 

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

 stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování 

 ekologických funkcí a vazeb v krajině,  

c)  vliv na soustavu chráněných území Natura 2000,  

d)  návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo 

 stanoviska EIA, 



e)  navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma rozsah omezení a 

 podmínky ochrany podle jiných právních předpisů. 

B.7.  OCHRANA OBYVATELSTVA, 

  splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany 

 obyvatelstva. 

B.8.  ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY, 

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

b)  odvodnění staveniště, 

c)  napojení staveniště na stávající dopravní a technickou 

 infrastrukturu, 

d)  vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 

e)  ochrana okolí staveniště a požadavky související asanace, demolice, 

 kácení dřevin,  

f)  maximální zábory staveniště (dočasné/trvalé), 

g)  maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při 

 výstavbě,  jejich likvidace, 

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

i)  ochrana ŽP při výstavbě, 

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

 posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při 

 práci podle jiných právních předpisů, 

k)  úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb,  

l)  zásady pro dopravní inženýrská opatření, 

m)  stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění 

 stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí 

 při výstavbě  apod.), 

n)  postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 

	

	



B.1. POPIS ÚZEMÍ STAVBY  

a) charakteristika stavebního pozemku  

Objekt je situován v Brně, v části Horní Heršpice, podél ulice K terminálu 

na parcelách č. 1112/2, 1112/4, 1112/5, 1112/6, 1112/30, 1112/32, 

1112/33, 1112/66,  k.ú. Horní Heršpice. 

 Předmětný pozemek je nepravidelného tvaru. Jedná se o mírně 

svažitou plochu, která se vyrovná při výstavbě. Výraznější svahování je 

pouze na západní hranici vymezeného území. Dopravní napojení je 

situováno v severovýchodním rohu pozemku. Napojuje se na ulici 

K terminálu (1112/3). V blízkosti se pak nachází dálnice D1. 

 Pozemky jsou v územním plánu zapsány jako smíšené plochy a 

plochy pracovních aktivit. V současné době je daná plocha nevyužívána, je 

zapsána jako brownfield 0813. Nachází se zde řada zchátralých, 

nevyhovujících objektů, které budou před výstavbou odstraněny. Okolní 

zástavba je převážně v podobě průmyslových objektů. 

 Nad část pozemku zasahuje ochranné pásmo elektrického vedení 

vysokého napětí. Navrhovaná stavba nezasahuje do tohoto ochranného 

pásma. Dále se zde nachází vysílač, jehož ochranné pásmo rovněž není 

stavbou dotčeno.  

 

b) výčet a závěry provedených průzkumů  a rozborů   

Byla provedena prohlídka vymezeného území a přilehlého okolí a 

pořízena fotodokumentace. 

 Dle geologických podkladů se v předmětné lokalitě nachází spraše. 

Před zahájením stavby je nutné provést minimálně tři geologické sondy 

(vyznačeny v koordinační situaci - C-03). Na základě vyhodnocení sond 

bude rozhodnuto o doplnění navrhovaných plošných základů hlubinnými 

základy do únosného podloží. 

 



c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma  

Nad    část   pozemku   zasahuje   ochranné   pásmo   elektrického   vedení 

vysokého napětí.  Navrhovaná stavba nezasahuje  do  tohoto  ochranného 

pásmá.  Dále  se zde  nachází  vysílač,  jehož ochranné  pásmo rovněž není 

stavbou dotčeno.  

 Stavba nezasahuje do chráněných území z hlediska ochrany ŽP – 

evropsky významných lokalit, ptačí oblasti, přírodní parky, ochranná 

pásma vodních zdrojů, rezervace UNESCO, chráněná území, chráněné 

oblasti, přirozené akumulace vod, soustavy NATURA 2000, přírodních 

parků, NP, CHKO.  

 

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

Pozemek se nenachází v záplavovém území, nejbližší vodní tok je Leskava. 

Splaškové vody budou odvedeny do městského kanalizačního řádu. 

Dešťové svody nového objektu budou napojeny na vsakovací bloky. 

Navrhovaná stavba nezhorší odtokové poměry v území.  

 

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolím vliv stavby 

na odtokové poměry v  území 

Vzhledem k rozsahu prováděných prací bude vliv na okolní pozemky 

zejména z hlediska stavebních prací a zakládání stavby. Bude se jednat o 

zátěž hlukem, prachem a o zátěž okolních komunikací při odvozu a 

dovozu nových materiálů z pozemku. Nedojde ke zhoršení odtokových 

poměrů v území. Veškeré dešťové vody budou likvidovány vsakováním na 

pozemku. 

 

 

 

 



f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin  

Proběhne demolice stávajících objektů na pozemku, tato je předmětem 

samostatné dokumentace bouracích prací, která je přílohou ohlášení 

odstranění stavby. 

 

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo 

pozemků  určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé) 

Nejsou požadavky na trvalé  ani dočasné  zábory  zemědělského  půdního  

fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa.  

 

h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na 

stávající dopravní a technickou infrastrukturu), 

Dopravní napojení stavby je situováno v severovýchodním rohu pozemku. 

Napojuje se na ulici K terminálu (1112/3) ve vlastnictví statutárního města 

Brna. Dále bude na řešeném pozemku realizována obslužná komunikace 

k zásobování skladů surovin a k pohybu expedičních vozů společnosti 

Herold. Před objektem, poblíž vstupů bude vytvořeno 23 provacích stání 

pro osobní automobily, včetně parkovacího stání pro osoby s omezenou 

schopností pohybu a orientace. V zadní části pozemku za objektem, 

v blízkosti boxů údržby vozidel bude 21 parkovacích míst pro firemní 

dodávky sloužící k expedování produktů. Pozemek bude též doplněn o 

pěší komunikace ke vstupům do objektu, jak pro zákazníky pekárny, tak 

pro zaměstnance a další návštěvy. 

 Objekt bude napojen na místní veřejný vodovodní řád. Tento je 

veden souběžně s komunikací K terminálu. Přípojka z trub PE 100 bude 

vedena od tohoto řádu do plastové vodoměrné šachty o průměru 1 metr, 

v blízkosti stavby. Přípojka musí být uložena v pískovém loži opatřená 

signalizačním vodičem a výstražnou fólií. 



Souběžně s napojením vodovodu proběhne také napojení NTL plynovodu. 

Na hranici pozemku pak bude umístěn hlavní uzávěr plynu a plynoměr. 

Materiálem navrhovaného připojení je vysokohustotní polyethylen HDPE 

SDR. Nad přípojkou umístěnou v pískovém loži musí být uložena výstražná 

fólie. Za skříní HUP pokračuje přípojka, která je součástí vnitřních rozvodů. 

 Dále napojení na podzemní elektrické vedení NN kabelem CYKY 

5x95mm2. 

 Splaškové vody budou odváděny do místní jednotné kanalizace. 

Kanalizační přípojka je navržena z potrubí PVC DN 200, v místě změny 

směru potrubí a v místě napojení na veřejnou síť bude osazena plastová 

revizní šachta o prměru 1 metr. 

 Děšťové vody budou prostřednictvím dešťové kanalizace z trub PVC 

DB 200 svedeny do sestavy vsakovacích bloků na předmětném pozemku. 

Dešťová kanalizace je v místech směru vedení doplněna o plastové revizní 

šachty průměru 400 mm. 

 

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související 

investice  

V rámci stavby nejsou žádné podmiňující investice. 

 

B.2. CELKOVÝ POPIS STAVBY  

B.2.1. ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY, ZÁKLADNÍ KAPACITY FUNKČNÍCH JEDNOTEK, 

POPIS ÚZEMÍ STAVBY  

Společnost Herold se zabývá výrobou mlýnských a pekárenských 

produktů od roku 1993. Za tu dobu si získala stabilní postavení na trhu a 

stala se významným regionálním dodavatelem pekařských výrobků a 

mlýnských produktů. Vlastní jak průmyslové výrobní objekty, tak řadu 

prodejen. Vybudování nového objektu průmyslové pekárny v Brně zajistí 



společnosti rozšíření výrobní kapacity, další prodejní plochu a svým 

umístěním se přiblíží k oblasti nejrozsáhlejšího odbytu. 

Nová stavba obsahuje několik funkčních částí. Jsou to prodejní plochy 

pekárny, administrativní prostory související s řízením provozu 

společnosti, výrobní plochy včetně příslušných skladů surovin, hotových 

výrobků a expediční části. Stavba je zároveň doplněna o řešení 

souvisejícího okolí, důležitého pro pěší komunikace, dopravní 

komunikace, dopravu v klidu, zásobování, expedici a zachování 

dostatečného množství zeleně. Požadavky souvisí zejména se zajištěním 

požadovaných kapacit, hygienou v provozu a zajištěním kvalitního 

pracovního prostředí. 

 Nosnou konstrukci haly tvoří železobetonový prefabrikovaný skelet 

ze sloupů a průvlaků v obou směrech, založený na monolitických 

železobetonových základových patkách. Obvodový plášť je tvořen zdivem 

z porobetonových tvárnic, které je na krajních hmotách opatřeno 

povrchovou úpravou silikátové omítky. Ve střední části je objekt opláštěn 

předsazenou fasádou z polykarbonátových desek v rámech. Výplně otvorů 

jsou hliníkové. Vrata sekční, rolovací.  

Základní kapacity: 

Celková plocha pozemku: 12 563 m2 

Zastavěná plocha:               3 406 m2 

Užitná plocha:    3 686 m2 

Obestavěný prostor: 26 230 m3 

Počet podlaží:   Administrativa - 2 podlaží, výroba1podlaží 

Celková výška:        7,7 m 

Počet zaměstnanců:   54 (třísměnný provoz) 

Kapacity výroby:  

Rohlíky: 130 000 ks/den 

Chleba: 3,5 t/den 



Běžné pečivo: 1,5 t/den 

Náklady na stavbu jsou odhadovány orientačně na 144,3 mil Kč. 

 

B2.1. CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ  

a) urbanismus -  územní regulace, kompozice prostorového řešení  

Území stavby leží v okrajové části města Brna, část Horní Heršpice, v 

průmyslové oblasti. Předmětný pozemek je vymezen patou svahu na 

severozápadní straně, pěší komunikací na východní straně a dále 

stávajícím areálem firmy ELKO TRADING. Pozemek se mírně svahuje od 

západu k východu, je zastavěný objekty a zpevněnými plochami. Areál je 

oplocený, přístupný je vozovkou přes z ulice K terminálu. V současnosti je 

nevyužitý, jedná se o brownfield 0813. Hlavním objektem je nově 

navržená výrobní hala, půdorysný rozměr 106,45x32 m. Halu tvoří 3 

hmoty, přičemž dvě krajní jsou převýšeny nad střední částí. Výška krajních 

částí je +7,700 m od 0,000, výška střední části +7,250 od 0,000. Krajní část 

haly při vjezdu do objektu slouží jako administrativní část a je 

dvoupodlažní se světlými výškami 3 m, zbývající část stavby je 

jednopodlažní se světlou výškou 6 m. K hale přiléhají tři sila na mouku o 

vnějším průměru 2,5m do výšky +7,700 m od 0,000. Dalším objektem v 

areálu je box údržby navazující na dopravní trasy uvnitř areálu. 

V severovýchodním rohu pozemku se areál napojuje na ulici K terminálu 

(1112/3), tato je ve vlastnictví statutárního města Brna. Dále bude na 

pozemku realizována obslužná komunikace k zásobování skladů surovin a 

k pohybu expedičních vozů společnosti Herold. Před objektem, poblíž 

vstupů bude realizováno 23 provacích stání pro osobní automobily, včetně 

parkovacího stání pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 

V zadní části pozemku za objektem, v blízkosti boxů údržby vozidel bude 

realizováno 21 parkovacích míst pro firemní dodávky sloužící 

k expedování produktů. 



 

b) architektonické řešení -  kompozice tvarového řešení, materiálové a 

barevné řešení  

Měřítko, tvarové a materiálové řešení respektuje charakter území a 

funkční určení objektu. Hala je tvořena třemi kubickými hmotami s 

plochou střechou, přičemž krajní dvě jsou vyšší a jsou opticky kryté 

pomyslným rámem předsazeným před čelní stěny. Výrazným prvkem jsou 

tři kulatá vertikální sila na mouku v prostoru naskladňování. Jednotlivé 

části jsou dispozičně propojeny a tvoří spolu jeden funkční celek. První 

hmota situována u vjezdu do areálu je dvoupodlažní a slouží jako 

podniková prodejna, zázemí pro zaměstnance výroby a administrativní 

zázemí. Druhá – střední část je z exteriéru nižší a slouží pro sklady surovin 

a výrobu pečiva. Třetí hmota kopíruje výšku první hmoty a je zde prostor 

expedice hotových produktů.  

 

B.2.3. CELKOVÉ DISPOZIČNÍ A PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, TECHNOLOGIE VÝROBY  

Příjezd do areálu je po ulici K terminálu. Tento navazuje na dopravní 

komunikaci areálu, podél níže se v blízkosti vstupů do objektu nachází 

parkovací stání pro zaměstnance a návštěvy. Jeden samostatný vstup pak 

vede do podnikové prodejny pečiva, k níž přiléhá i její zázemí. Další vstup 

pak slouží pro zaměstnance. Ze vstupní haly se můžeme dostat do 

druhého odlaží kde jsou umístěny kanceláře, hygienické zázemí pro jejich 

pracovníky a další prostory jako zaseací místnost nebo sklad. Ze vstupní 

haly jsou v přízemí dále přístupné šatny zaměstnanců. Vzhledem 

k charakeru provozu jsou řešeny jako šatny s dvojitým provozem, 

oddělené hygienickým filtrem. Dále je zde jídelna pro zaměstnance a 

vstup do výrobní části. Na začátku, před samostatným výrobním prostore 

jsou vestavěny sklady suroviny včetně chladících a mrazících boxů. 

Naskladňování probíhá přes venkovníramku k tomuto určenou. Na sklady 



tedy navazuje hlavní výroba, tato je liniově uspořádána a rozdělena do 

třech hlavních části, dle druhu výrobku. Jedná se o výrobu chleba, rohlíků 

a běžného pečiva. Běžné pečivo putuje přímo do skladu expedice. Rohlíky 

a chleba jsou nejprve umístěny do přípravny chlazení a následně rovněž 

do expedičního skladu. Na tento sklad pak navazují expediční boxy, 

kancelář dispečera, zázemí pro řidiče, odpadové hospodářství a místo pro 

manipulaci s přepravkami. Tj. sklad špinavých přepravek, myčku a sklad 

čistých přepravek. 

 

B.2.4. BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVEB  

Celý objekt je řešen jako přístupný pro osoby s omezenou schopností 

pohybu a orientace. Vstup do objektu je řešen jako bezbariérový, splňuje 

požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb., O obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. V 2.NP je navržena kabina 

WC pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Je navržen i 

požadovaný počet parkovacích míst a i výtahová kabina.  

Výškové rozdíly ploch nesmí být vyšší než 20 mm. 

Dlažba musí mít součinitel smykového tření min. 0,5. 

Umístění všech prvků ovládaných v kancelářích rukou (kliky, zásuvky 

apod.) musí být ve výšce 600 až 1200 mm a nejméně 500 mm od pevné 

překážky, zámek dveří max. 1000 mm od podlahy, klika 1100 mm.  

Výtah:volná plocha před výtahem musí být 1,5 x 1,5 m. 

Klec výtahu má rozměry 1,1 x 1,4 m, šířka vstupu je 0,9 m. 

Sklopné sedátko ve výtahu musí být v dosahu ovládání. 

Nosnost výtahu bude min. 630 kg. 

Bude vybaveno ovládacím panelem pro osoby se zrakovým postižením. 

 

 

 



B.2.5. BEZPEČNOST UŽ ÍVÁNÍ STAVEB  

V oblasti bezpečnosti a zdraví při provozu se vychází z platných norem a 

předpisů, keteré budou při užívání objektu dodržovány. Objekt bude 

využíván k účelu, pro který je určen, tedy pro výrobu, administrativu a 

prodej.  

 

B.2.6. ZÁKLADNÍ TECHNICKÝ POPIS STAVEB  

(stavebně technické řešení stavby,  konstrukční a materiálové 

řešení, mechanická odolnost a stabilita) 

Nosnou konstrukci haly tvoří železobetonový prefabrikovaný skelet ze 

sloupů a průvlaků v obou směrech, založený na monolitických 

železobetonových základových patkách z betonu C20/25. Pasy mezi 

patkami po obvodu objektu budou provedeny z betonových bednících 

tvárnic CSB 5O a základové pasy pod vnitřní stěny budou z prostého 

betonu C20/25. Obvodový plášť je tvořen zdivem z porobetonových 

tvárnic, které je na krajních hmotách opatřeno povrchovou úpravou 

silikátové omítky. Ve střední části je objekt opláštěn předsazenou fasádou 

z polykarbonátových desek v rámech. Výplně otvorů jsou hliníkové. Vrata 

sekční, rolovací.  

 

Přípravné práce:  

Z pozemku je třeba odstranit veškeré stávající objekty, které jsou svým 

technickým stavem nevyhovující a jsou vedeny jako brownfields. Částečně 

musí být odstraněna i stávající zeleň. Materiál z demolic bude tříděn dle 

katalogu odpadů a likvidovány příslušným způsobem.  

 

Zemní práce: 

Dle geologických podkladů se v předmětné lokalitě  nachází  spraše.  Před  

zahájením stavby  je nutné  provést  minimálně  tři  geologické sondy  



(vyznačeny v  koordinační situaci   C-03).   Na    základě    vyhodnocení   

sond   bude   rozhodnuto   o    doplnění navrhovaných plošných základů 

hlubinnými základy do únosného podloží. 

 Zemní práce budou situovány do bezesrážkového období. 

Základovou spáru je nutno chránit pr ̌ed provlhčením. Podzemní voda je 

dle předběžného geologického průzkumu na staveništi v hloubkách, při 

nichž neovlivní zakládání. Veškeré zásypy budou provedeny ze 

zhutnitelného materiálu a budou zhutněny na 0,2 MPa po vrstvách max. 

tloušťky 100 mm. Výkopové práce budou provedeny strojně. Před 

započetím výkopových prací bude sejmuta vrchní část zeminy, která bude 

uložena na deponii na pozemku stavby a následně použita při terénních 

úpravách. Tloušťka sejmuté vrstvy je cca 150 mm. Nejnžší úroveň 

základové spáry pod základem je stanovená kótou -1,950 m od srovnávací 

roviny ± 0,000 = 204,450 B.p.v., tj. od úrovně čisté podlahy 1.NP.  

 

Založení objektu:  

Objekt bude založen na železobetonových monolitických patkách z 

betonu C 20/25 a oceli B 500(R). Pod patkami je navržen podkladní beton 

B15 C12/15. Po obvodu objektu bude proveden základový pas mezi 

patkami a to z bednících betonových tvárnic CSB 50 tl. 400 mm. Pod pasy 

je navržen rovněž podkladní beton B15 C12/15. Pr ̌ed betonáží 

základových konstrukcí při spodním líci základové spáry je nutné provést 

jímací vedení bleskosvodu. Základové patky v obvodu administrativní části 

jsou o rozměrech 1600x1600 mm, patky uvnit dispozice pak 2000x2000 

mm. Ve výrobní části pak vnější patky 1600x1600 mm a vnitřní 2200x2200 

mm. Základové pasy uvnitř dispozice pod stěnami jsou navrženy 

z prostého betonu C20/25.  

 

 



Zemní vlhkost:  

Izolace proti zemní vlhkosti bude zajištěna hydroizolační PVC fólií STAFOL 

914. Tato musí být oboustranně chráněna ochrannou geotextílií 

FATRATEX. Hydroizolace bude zároveň chránit objekt proti radonu. 

Svislé konstrukce:  

a. nosné konstrukce:  

Nosná konstrukce je navržena jako železobetonový montovaný 

obousměrný skelet, který tvoří železobetonové sloupy o průřezu 450 x 

450 mm a průvlaky o průřezu 450 x 450 mm. Dilatace je zajištěna dilatační 

spárou a zdvojením stěnami. Stropní konstrukce je tvořena 

železobetonovými předpjatými panely Spiroll tl. 200 mm.  

 

b. obvodový plášť:  

Výplňové plochy v části administrativy jsou tvořeny porobetonovými 

tvárnicemi Ytong P2-400, tl. 300 mm, zatepleno minerálními destakmi 

ISOVER TF profit l. 100 mm a omítnuto fasádní omítkou Baumit Silikon 

Top. Vyzděny jsou na zdící maltu Ytong, s pevností v tlaku 5 MPa.  

Výplňové plochy v části administrativy jsou tvořeny porobetonovými 

tvárnicemi Ytong P2-400, tl. 300 mm, zatepleno minerálními destakmi 

ISOVER TF profit l. 100 mm, na nich dále difuzně otevřená folie a 

předsazená fasáda z polykarbonátových desek, kotvená na ocelový rošt. 

 

c. příčky a vnitřní stěny:  

Hlavní příčky uvnitř objektu jsou navrženy jako porobetonové tvárnice 

Ytong P2-500 tl. 250,150 a 100 mm vyzděny na zdící maltu Ytong, s 

pevností v tlaku 5 MPa.   

 

 

 



Vodorovné konstrukce:  

Stropní konstrukce je tvořena železobetonovými předpjatými panely 

Spiroll tl. 200 mm. Pod stropní konstrukcí je pak instalován 

sádrokartonový podhled, vymezující prostor pro vedení instalací. 

 

Střecha: 

Je navržena plochá jednoplášťová nepochozí střecha. Spádová vrstva je 

uložena na stropních panelech Spiroll a je tvor ̌ena tepelnou izolací 

Rockwool - spádové desky Rockfall. Na ní vrstva tepelná izolace - Rockwool 

-Monrock Max E. Vrchní hydroizolační vrstva z PVC folie. Dle výpočtu bude 

stanovena nutnost použití parozábrany. V případě, že skladba bude 

obsahovat parozábranu, bude tato umístěna na na vyrovnávací stěrku 

stropních panelů. 

 

Schodiště:  

U vstupu, ve vstupní hale je situováno hlavní schodiště a v jeho blízkosti 

výtah. Jedná se o ocelové prefabrikované schodiště, zhotovené na míru a 

smontované na místě. Podrobně je návrh schodiště obsažen v části D - 

architektonický detail.  

 

Úprava vnějších povrchů:  

Obvodový plášť administrativní části je z tvárnic Ytong P2-400 tl. 300 mm, 

tepelné izolace z minerálních desek ISOVER TF profit l. 100 mm a omítnuto 

omítkou Baumit Silikon Top. Obvodový plášť výrobní části je z tvárnic 

Ytong P2-400 tl. 300 mm, tepelné izolace z minerálních desek ISOVER TF 

profit l. 100 mm, difuzně otevřené fólie HOMESEAL LDS a 

polykarbonátových desek na hliníkovém roštu vymezujícím vzduchovou 

mezeru. 

 



Úprava vnitřních povrchů:  

Vnitřní povrchy budou opatřeny vápenocementovou omítkou Baumit MPI 

25 - Vápenocementová strojní omítka s podkladem Baumit UniPrimer - 

Univerzální základní nátěr použitelný v interiéru s Baumit armovací sítí pro 

omítky a armovací vrstvou Baumit ProContact - Paropropustná lepicí 

hmota na bázi cementu.  

V místnostech hygienických zázemí budou povrchy obkládány 

keramickým obkladem.  

 

Tepelně izolační opatření:  

Svislé obvodové konstrukce jsou zatepleny minerálními desekami ISOVER 

TF profi tl. 100 mm. Střechy pak vrstvou tepelné izolace Rockwool 140 

mm.  

 

Podhledy: 

Zavěšený podhled Rigips REI 120, opláštěný 1x Glasroc H 12,5 na kovové 

konstrukci R-CD (administrativa 300 mm, výroba 450 mm) - 

demontovatelný.  

 

Podlahy:  

Podlahy v administrativní části jsou navrženy v této skladbě: keramická 

dlažba RAKO ROCK - DAK 63634 tl. 5 mm na lepidlo RAKO - ADE 530 (C2TE 

S1) tl. 5 mm, samonivelační anhydritový potěr CEMEX 090 j (třída pev. C25) 

tl. 50 mm, separační folie FATRATEX, extrudovaný polystyren FIBRAN 300-

L 100 mm, ochranná geotextílie FATRATEX, hydroizolační PVC folie STAFOL 

914 tl. 0,7 mm, ochranná geotextílie FATRATEX, podkladní beton vyztužený 

KARI sítí (B15 C12/15) tl. 200 mm, podsyp - hutněný štěrkopísek 200 mm, 

hutněná zemina. 

 



Podlahy ve výrobní části jsou navrženy ve skladbě: nátěr na epoxidové 

bázi SIKAFLOOR - 2635 L, drátkobeton tl. 150 mm, separační folie 

FATRATEX, extrudovaný polystyren FIBRAN 300-L 150 mm, podkladní 

beton vyztužený (B25 C20/25) 150 mm, ochranná geotextílie FATRATEX, 

hydroizolační PVC folie STAFOL 914 0,7 mm, ochranná geotextílie 

FATRATEX, podkladní beton (B15 C12/15) 50 mm, podsyp - hutněný 

štěrkopísek 250 mm, hutněná zemina. 

 

Na doporučení výrobce mrazících boxů bude podlaha pod nimi po celém 

jejich obvodu oddilatována extrudovaným polystyrenem FIBRAN 300-L 

100 mm a to v rámci vrstvy drátkobetonu. Dilatace se provádí zejména 

z důvodu zamezení promrzání okolní podlahy. 

 

Podlahy ve výrobní části v hygienických místnostech: Keramická dlažba 

RAKO ROCK - DAK 63634 tl. 5 mm na lepidlo RAKO - ADE 530 (C2TE S1) tl. 5 

mm, samonivelační anhydritový potěr CEMEX 090 j (třída pev. C25) 40 

mm, separační folie FATRATEX, extrudovaný polystyren FIBRAN 300-L 150 

mm, podkladní beton vyztužený (B25 C20/25) 150 mm, ochranná 

geotextílie FATRATEX, hydroizolační PVC folie STAFOL 914 0,7 mm, 

ochranná geotextílie FATRATEX, podkladní beton (B15 C12/15) 50 mm, 

podsyp - hutněný štěrkopísek 250 mm, hutněná zemina. 

 

Obklady stěn:  

Keramický obklad RAKO ROCK - DAKSE634 tl. 5 mm na lepidlo RAKO - ADE 

530 (C2TE S1) tl. 5 mm. Použití v hygienických místnostech. 

 

 

 

 



Výplně otvorů:  

a. dveře  

Hlavní vchodové dveře jsou součástí prosklené stěny. Velikost, členění a 

způsob otevírání a barevnost jednotlivých oken - viz výkres pohledů a 

výpis výrobků. Zasklení bude provedeno izolačním dvojsklem Ucelk=1,2. 

 Vnitřní dveře jsou plné dřevěné, vsazeny do ocelové zárubně. 

Vrata jsou navržena jako sekční - Ucelk=1,5 W/m2K. Barva dle návrhu. 

 Vzorky výrobku bude nutno předložit před dodáním k odsouhlasení 

projektantovi a investorovi. 

 

b. okna  

Okna budou hliníková otevíravá sklápěcí nebo fixní. Velikost, členění a 

způsob otevírání a barevnost jednotlivých oken - viz výkres pohledů a 

výpis výrobků. Zasklení bude provedeno izolačním dvojsklem Ucelk=1,2 

W/m2K. 

 

Veškeré kování je součástí dodávky okna a je specifikováno ve výpise 

hliníkových výrobků. 

Před výrobou oken a stěn nutno na stavbě přeměřit velikost stavebního 

otvoru! 

 Součástí dodávky oken jsou i těsnící lemování přes připojovací 

spáru. Na vnitřní straně parotěsné, na exteriérové vodotěsné 

paropropustné. Veškerá okna budou dodána a certifikována jako systém 

včetně všech systémových detailů, kotevních profilů, pomocných 

výztužných profilů, ukončujících lišt atp. Dodávku bude provádět celou 

jedna specializovaná firma s oprávněním od výrobce použitých materiálů 

respektive nositele systému. 

 



Klempířské práce: 

Atika   ploché   střechy    a    oplechování   venkovních    parapetů    je    

provedeno titanzinkovým plechem tl. 0,7 mm, v odstínu RAL 7040.  

 

Úprava okolního terénu, oplocení:  

Veřejný prostor před budovou je asfaltový, zejména z důvodu vytvoření 

dopravní komunikace v areálu a zachování hladkého celistvého vzhledu. 

Ostatní plochy budou upraveny jako travnaté plochy.  

Pozemek nebude oplocen.  

 

B.2.7. TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ  

a) vytápění  

Ve výrobní části bude řešeno jako teplovzdušné vytápění. V 

administrativní části bude vytápění zajištěno deskovými radiátory. Další 

rozpracování není předmětem řešení.  

 

b) vzduchotechnika a chlazení  

Bude zajištěno nucené větrání v celém objektu. Instalace  budou  vedeny v 

podhledech.  Vzduchotechnické  a  klimatizační  jednotky budou  umístěné 

na střeše. 

Další rozpracování není předmětem řešení.  

 

c) měření a regulace  

Není předmětem řešení.  

 

d) zdravotně technické instalace  

Vodovod 

Objekt bude napojen na místní veřejný vodovodní řád. Tento je veden 

souběžně s komunikací K terminálu. Přípojka z trub PE 100 bude vedena 



od tohoto řádu do plastové vodoměrné šachty o průměru 1 metr, 

v blízkosti stavby. Přípojka musí být uložena v pískovém loži opatřená 

signalizačním vodičem a výstražnou fólií. Na přípojku dále navazují vnitřní 

rozvody. 

 

Splašková kanalizace 

Odvod splaškových vod od zařizovacích předmětů musí mít zápachové 

uzávěrky. Splaškové vody budou odváděny do místní jednotné kanalizace. 

Kanalizační přípojka je navržena z potrubí PVC DN 200, v místě změny 

směru potrubí a v místě napojení na veřejnou síť bude osazena plastová 

revizní šachta o prměru 1 metr.  

 

Dešťová kanalizace 

Odvody je řešeny střešními vpustěmi prostřednictvím dešťové  kanalizace  

z trub PVC DB 200 do  sestavy  vsakovacích  bloků  na  předmětném  

pozemku.  Dešťová kanalizace  je  v   místech   směru   vedení  doplněna   

o   plastové   revizní   šachty průměru 400 mm. 

Další rozpracování není předmětem řešení.  

 

e) elektronické komunikace  

Není předmětem řešení.  

 

f) výčet technických a technologických zařízení  

Není předmětem řešení.  

 

B.2.8. POŽÁRNÍ BEZPEČNOST  

Stavba je navržena dle platných předpisů a norem a splňuje následující 

požadavky: - zachování nosnosti a stability konstrukce pro normově 



požadovanou dobu omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě 

-omezení šíření požáru na sousední stavbu  

-umožnění evakuace osob a zvířat 

-umožnění bezpečnostního zásahu požárních jednotek  

 

a) rozdě lení stavby a objektů  to požárních úseků 

Objekt je rozdělen do 4 požárních úseků:  

1. PÚ - CHÚC typu A ve schodišťovém postoru 

2. PÚ - Prostor šaten v 1. NP 

3. PÚ - zbývající část objektu v 1.NP 

4. PÚ - zbývající část objektu v 2.NP 

 

b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně  požární 

bezpečnosti 

Požární zatížení stanoveno výpočtem v 2. PÚ 60 kg/m2, v ostatních 

prostorách na 42 kg/m2.  

 

c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních 

výrobků  včetně  požadavků  na zvýšení požární odolnosti 

stavebních konstrukcí 

Do stavby budou zabudovány pouze takové výrobky, materiály a 

konstrukce, které vyhovují § 156 zákona č. 183/2006 Sb., tj. schválené dle 

zákona č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění NV 

312/2005 Sb. a podle dalších souvisejících předpisů. 

 

d) zhodnocení evakuace osob včetně  vyhodnoceí únikových 

cest 

Je navržena  jedna chráněná úniková cesta typu A. Tato je dispozičně 

tvořena požárně odděleným prostorem s přímým výstupem na volné 



prostranství - uzavřeným schodištěm, který je větrán jak přirozeným 

přirozeným, tak nuceným způsobem. 

 Požární uzávěry oddělující CHÚC typu A od ostatních prostorů musí, 

vyjma speciálních případů, vykazovat mezní stav EI a musí být opatřeny 

samouzavíracím zařízením (C).  Z prostoru 2. NP se jedná o jedinnou 

únikovou cestu, tato plní požadavek na mezní délku 120 m.  

 

e) zhotnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně  

nebezpečného  prostoru 

Odstupové vzdálenosti (dle přílohy F ČSC 730802 a ČSN 013495) 

Po = Spo / hu*l * 100 (%) 

 

Po1 = 74,64 / 6,45 * 19,65 * 100 = 58,9 % -> d1 = 16,2 m 

Po2 = 47,08 / 6,45 * 19,65 * 100 = 37,1 % -> d1 = 11,7 m 

Po3 = 36,23 / 1,50 * 31,95 * 100 = 75,6 % -> d1 =   7,4 m 

Zakresleno v koordinační situaci C.03 

 

f) zajištění potřebného množství požární vody, popř ípadě  

j iného hasiva, včetně  rozmístění vnitřních a vně jš ích odběrných 

míst, 

Objekt nemusí být vybaven vnitřními odběrnými místy. Bude vybaven 

pouze potřebným počtem a typem PHP. Vnější zdroj je považován ve 

vzdálenosti do 150 m od objektu na potrubí DN 100, odběr 6 l/s. V této 

vzdálenosti se nachází stávající veřejný vodovod. 

 

g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu 

(př ístupové komunikace, zásahové cesty) 

Objekt je přístupný z ulice K terminálu prostřednictvím obslužné 

komunikace, která splňuje požadavky na zásahové cesty. 



 

h) zhodnocení technických a technologických zař ízení stavby 

(rozvodná potrubí, vzduchotechnická zař ízení) 

Není předmětem řešení.  

 

i)  posouzení požadavků  na zabezpečení stavby požárně  

bezpečnostními zař ízeními 

Není předmětem řešení.  

 

j)  rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních 

značek a tabulek 

Není předmětem řešení.  

 

B.2.9. ZÁSADY PRO HOSPODAR ̌ENÍ S ENERGIEMI  

a) kritéria tepelně  technického hodnocení 

Stavba je v souladu s předpisy a normami pro úsporu energií a ochrany 

tepla. Splňuje požadavek normy ČSN 73 0540-2 a splňuje požadavky §6a 

zákona 406/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky 148/2007 

Sb. Skladby obvodových konstrukcí budou splňovat požadavky normy ČSN 

73 0540-2. 

V této fázi projektu více neřešeno.  

 

b) posouzení využ ití  alternativních zdrojů  energií 

V této fázi projektu neřešeno.  

 

B.2.10. HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA  PRACOVNÍ 

A KOMUNÁLNÍ PROSTŘEDÍ  

Dokumentace splňuje požadavky stanovené stavebním zákonem a vyhl. o 

obecných technických požadavcích na výstavbu č.137/1998 Sb. a vyhl. č. 



502/2006 Sb. o změně vyhlášky o obecných technických požadavcích na 

výstavbu. Dokumentace je v souladu s dotčenými hygienickými předpisy a 

závaznými normami ČSN a požadavky na ochranu zdraví a zdravých 

životních podmínek dle oddílu 2 výše zmíněné vyhlášky č.137/1998 Sb. a 

vyhl. č.502/2006 Sb. Dokumentace splňuje příslušné předpisy a požadavky 

jak pro vnitřní prostředí stavby, tak i pro vliv stavby na životní prostředí.  

 Větrání prostor v objektu je zajištěno VZT a klimatizační jednotkou. 

Odvětrání místností hygienického zázemí bude nucené podtlakové 

pomocí ventilátoru. Denní osvětlení a proslunění je zajištěno navrženými 

prosklenými plochami výplní otvorů. V navrhovaném objektu bude 

ochrana proti vibracím a hluku zajištěna dilatací konstrukce. Zastínění 

oken po vnější straně celku je navrženo pomocí rolet. Použité materiály 

budou mít certifikát o shodě.  

 

Vizuální rušení stavbou: 

Dodavatel odpovídá za dodržování pořádku na staveništi. Objekt bude 

celoplošně izolován od zemní vlhkosti a radonu. Ostatní škodlivé vlivy se 

neuvažují.  

 

Bezpečnost práce  

Při provádění stavebních prací je nutno dodržovat požadavky Českého 

úřadu bezpečnosti práce a především vyžadovat používání ochranných 

pomůcek a dodržování technologických postupů. Všichni pracovníci musí 

být prokazatelně seznámeni s příslušnými předpisy. Před zahájením 

zemních prací se provede vytyčení veškerých inženýrských sítí a budou 

dodrženy všeobecné podmínky pro zemní práce. Jako doklad vytyčení 

jednotlivých sítí bude pořízen protokol. Zhotovitel stavby zajistí, aby v 

průběhu výstavby byla zajištěna bezpečnost práce při provádění staveb. 

Všichni pracovníci na stavbě musí být proškoleni a seznámeni s 



bezpečností práce, poučeni o pohybu po staveništi, dopravě a manipulaci 

s materiálem. Dále budou seznámeni s hygienickými a požárními 

předpisy.  

 

Musí se dodržovat zákonya vyhlášky:  

 Nařízení vlády č.591/2006 Sb. – požadavky na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích. Zákon č. 309/2006 Sb. – zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dále jak je 

uvedeno v příslušných částech stavebního řešení projektové 

dokumentace. Zhotovitel stavby musí zajistit stavenište ̌ proti vniknutí 

nepovolaných osob do prostoru staveništš.  

 El. Zařízení musí vyhovovat ČSN 341010 a 341440. Komunikace, 

schodiště a další prvky splňují platné normy a předpisy. Veškeré obecně 

platné požadavky budou splněny.  

 

B.2.11. ZÁSADY OCHRANY STAVBY PŘED NEGATIVNÍMY ÚČINKY 

VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ  

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží  

Izolace proti zemní vlhkosti bude zajištěna hydroizolační PVC fólií STAFOL 

914. Tato musí být oboustranně chráněna ochrannou geotextílií 

FATRATEX. Hydroizolace bude zároveň chránit objekt proti radonu. 

 

b) ochrana před bludnými proudy  

Stavba není ohrožena, nejsou navržena žádná opatření.  

 

c) ochrana před technickou seizmicitou  

V daném území není známa.  

 



d) ochrana před hlukem 

Není předmětem řešení.  

 

e) protipovodňová opatření  

Stavba se nenachází v záplavovém území.  

B.3. PŘ IPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU  

Napojovací místa technické infrastruktury, př ipojovací 

rozměry, výkonové kapacity, délky. 

Dopravní napojení stavby je situováno v severovýchodním rohu pozemku. 

Napojuje se na ulici K terminálu (1112/3) ve vlastnictví statutárního města 

Brna. Dále bude na řešeném pozemku realizována obslužná komunikace 

k zásobování skladů surovin a k pohybu expedičních vozů společnosti 

Herold. Před objektem, poblíž vstupů bude vytvořeno 23 provacích stání 

pro osobní automobily, včetně parkovacího stání pro osoby s omezenou 

schopností pohybu a orientace. V zadní části pozemku za objektem, 

v blízkosti boxů údržby vozidel bude 21 parkovacích míst pro firemní 

dodávky sloužící k expedování produktů. Pozemek bude též doplněn o 

pěší komunikace ke vstupů do objektu, jak pro zákazníky pekárny, tak pro 

zaměstnance a další návštěvy. 

 Objekt bude napojen na místní veřejný vodovodní řád. Tento je 

veden souběžně s komunikací K terminálu. Přípojka z trub PE 100 bude 

vedena od tohoto řádu do plastové vodoměrné šachty o průměru 1 metr, 

v blízkosti stavby. Přípojka musí být uložena v pískovém loži opatřená 

signalizačním vodičem a výstražnou fólií. 

 Souběžně s napojením vodovodu proběhne také napojení NTL 

plynovodu. Na hranici pozemku pak bude umístěn hlavní uzávěr plynu a 

plynoměr. Materiálem navrhovaného připojení je vysokohustotní 

polyethylen HDPE SDR. Nad přípojkou umístěnou v pískovém loži musí být 



uložena výstražná fólie. Za skříní HUP pokračuje přípojka, která jesou částí 

vnitřních rozvodů. 

 Dále napojení na podzemní elektrické vedení NN kabelem CYKY 

5x95mm2. 

 Splaškové vody budou odváděny do místní jednotné kanalizace. 

Kanalizační přípojka je navržena z potrubí PVC DN 200, v místě změny 

směru potrubí a v místě napojení na veřejnou síť bude osazena plastová 

revizní šachta o prměru 1 metr. 

 Děšťové vody budou prostřednictvím dešťové  kanalizace  z  trub  

PVC DB 200 svedeny do sestavy  vsakovacích  bloků  na  předmětném  

pozemku. Dešťová kanalizace  je  v  místech   směru   vedení   doplněna   o   

plastové   revizní   šachty průměru 400 mm. 

 

B.4. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ  

Popis dopravního řešení, napojení území na stávající dopravní 

infrastrukturu, doprava v klidu, pěš í  a cyklistické stezky. 

Dopravní napojení stavby je situováno v severovýchodním rohu pozemku. 

Napojuje se na ulici K terminálu (1112/3) ve vlastnictví statutárního města 

Brna.  

 Dále bude realizována obslužná komunikace k zásobování skladů 

surovin a k pohybu expedičních vozů společnosti Herold. Před objektem, 

poblíž vstupů bude realizováno 23 provacích stání pro osobní automobily, 

včetně parkovacího stání pro osoby s omezenou schopností pohybu a 

orientace. V zadní části pozemku za objektem, v blízkosti boxů údržby 

vozidel bude realizováno 21 parkovacích míst pro firemní dodávky sloužící 

k expedování produktů. 

 

 

 



B.5. ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV  

Terenní úpravy, použ ité vegetační prvky, biotechnická 

opatření. 

Pozemek bude vyčištěn, budou odstraněny stávající objekty a část 

vegetace, která bude překážet při realizaci. Ostatní vegetace zůstane 

zachována. Nezpevněné plochy budou řešeny zatravěním směsí 

rekreačních trav nevyžadujích větší úpravy. Proběhne výsadba stromů 

menšího vzrůstu.  

 

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

Objekt odpovídá požadavkům na ochranu zdraví a životního prostředí. 

Emise z automobilové dopravy budou ve srovnání se stávající dopravou v 

daném území minimální.  

 Odpady, které se vyskytnou během stavby, budou separovány 

(vyhláška MŽP 381/2001, Sb. O odpadech) a likvidovány v souladu s 

povinnostmi původců (zák. č 185/2001, Sb. O odpadech).  

Ochrana stávající zeleně:  

 Při provádění prací bude dodržována ČSN DIN 18 915 Práce s 

půdou, ČSN DIN 18 916 Výsadby rostlin, ČSN DIN 18 917 Zakládání 

trávníků, ČSN DIN 18 918 Technicko-biologická zabezpečovací opatření, 

ČSN DIN 18 919 Rozvojová a udržovací péče o rostliny a ČSN DIN 18 920 

Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech. 

Zachovávané dřeviny v dosahu stavby budou po dobu výstavby nálžitě 

chráněny před poškozením, např. prkenným bedněním.  

 

Ochrana před hlukem, vibracemi a otřesy:  

Zhotovitel stavby bude provádět a zajistí stavbu tak, aby hluková zátěž v 

chráněném venkovním prostoru staveb vyhověla požadavkům 

stanoveným v Nařízení vlády č. 142/2006 Sb. „O ochraně zdraví před 



nepříznivými účinky hluku a vibrací“. Po dobu výstavby bude zhotovitel 

používat stroje, zařízení a mechanismy s garantovanou nižší vyzařovanou 

hlučností, které jsou v náležitém technickém stavu. Pokud bude používán 

kompresor, případně elektrocentrála musí být tato zařízení v protihlukové 

kapotě. Důležité z hlediska minimalizace dopadu hluku ze stavební 

činnosti na okolní zástavbu, a tím i minimalizace možných stížností ze 

strany obyvatel dotčené oblasti je provedení časového omezení hlučných 

prací tak, aby tyto práce byly nejmenším zdrojem rušení. Je nutné práce v 

etapě hloubení stavební jámy (provoz rypadla, vrtné soupravy, nakladače) 

provádět v době od 8 do 12 a od 13 do 16 hodin (doba s pozdějším 

začátkem, pracovní přestávkou na oběd a s koncem, kdy se lidé vrací z 

práce), a to pouze v pracovní dny (mimo sobot a nedělí). Je nepřípustné z 

hlediska rušení hlukem provádět stavební činnost v době od 22 do 6 

hodin, kdy platí snížené limitní ekvivalentní hladiny hluku A u blízké 

obytné zástavby.  

 

Ochrana před prachem:  

Zvýšení prašnosti v dotčené lokalitě provozem stavby bude eliminováno:  

 a)  zpevněním vnitrostaveništních komunikací (tj. užíváním 

 oklepové plochy) užíváním plochy pro dočis ̌te ̌ní  

b)  důsledným dočištěním dopravních prostředků před jejich 

výjezdem na veřejnou komunikaci tak, aby splňovala podmínky 52 

zákona č. 361/200 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, v 

platném znění.  

c)  používané komunikace musí být po dobu stavby udržovány v 

pořádku a čistotě. Při znečištění komunikací vozidly stavby je nutné 

v souladu s §28 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 

komunikacích v platném znění znečištění bez prútahů odstranit a 

uvést komunikaci do původního stavu;  



d)  uložení sypkého nákladu musí být zakryto plachtami dle §52 zák. 

č. 361/2000 Sb.;  

e)  v případě dlouhodobého sucha skrápěním staveniště  

Likvidace odpadů ze stavby: s veškerými odpady bude náležitě 

nakládáno ve smyslu ustanovení zák.č.185/2001 Sb., o odpadech, 

vyhl. č. 381/2001 Sb., vyhl. č. 383/2001 Sb. a předpisů souvisejících. 

Původce odpadů je povinen odpady zařazovat podle druhů a 

kategorií podle § 5 a 6, zajistit přednostní využití odpadů v souladu 

s § 11. Odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit v souladu 

s tímto zákonem (č.185/2001 Sb.) a prováděcími právními předpisy, 

převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí 

podle §112 odst. 3, a to buď přímo, nebo prostřednictvím k tomu 

zřízené právnické osoby. Odpady lze ukládat pouze na skládky, 

které svým technickým provedením splňují požadavky pro ukládání 

těchto odpadů. Rozhodujícím hlediskem pro ukládání odpadů na 

skládky je jejich složení, mísitelnost, nebezpečné vlastnosti a obsah 

škodlivých látek ve vodním výluhu, podrobněji viz. §20 zák. č. 

185/2001 Sb.  

	

B.7. OCHRANA OBYVATELSTVA  

Projekt se nedotýká požadavků na ochranu obyvatelstva.  

 

B.8. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY  

V této fázi projektu neřešeno.  

	

 

 

 



 

 

DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU:  

Závazné a platné ČSN pro tuto stavbu: Všeobecné požadavky na 

provádění: 

ČSN 730202 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. 

ČSN 730203 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Funkční 

tolerance.  

ČSN 730204 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Zásady 

výpočtu.  

ČSN 730210 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. 

Technologická tolerance. 

ČSN 730212 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Kontrola 

přesnosti.  

ČSN 730225 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Funkční 

odchylky.  

ČSN 730250 Pr ̌esnost geometrických parametrů ve výstavbě. Odchylky 

zaměření a osazení. 

ČSN 730290 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Statistická 

přejímka. 

ČSN 730420 Přesnost vytyčování stavebních objektů. 

ČSN 731311 Zkoušení betonové směsi a betonu.  

ČSN 731312 Stanovení zpracovatelnosti betonu. 

ČSN 731344 Ochrana proti korozi ve stavebnictví.Betonové konstrukce. 

ČSN 732150 Kontrolní měření geometrických parametrů pozemních 

stavebních objektů. 

ČSN 732400 Provádění betonových konstrukcí. 

ČSN 732480 Provádění montovaných betonových konstrukcí. 



ON 732510 Směrnice pro navrhování a provádění betonových patek 

montovaných sloupů. 

ČSN 732520 Drsnost povrchů stavebních konstrukcí.  

ČSN 738101 Lešení. 

ČSN 738102 Pojízdná a volně stojící lešení.  

ČSN 738105 Dřevěná lešení. 

ČSN 738106 Ochranné a záchytné konstrukce.  

ČSN 738107 Trubková lešení. 

ČSN 738108 Podpěrná lešení. 

ČSN 738 120 Stavební plošinové výtahy. 

	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Závěr 

Závěrem této bakalářské práce je návrh novostavby průmyslové pekárny 

Herold v Brně, jejíž vybudování zajistí společnosti rozšíření výrobní 

kapacity, další prodejní plochu a svým umístěním se přiblíží k oblasti 

nejrozsáhlejšího odbytu.  

 Při technickém řešení jsem se snažila maximálně dodržet koncept 

studie. Po doplnění informací, podrobného rozkreslení jednotlivých 

detailů došlo k několika změnám. Zásadní změnou byla nutnost změny 

části konstrukčního systému z důvodu odsunutí patek v místech dilatace 

objektu. Dále z požárně bezpečnostního hlediska bylo nutné vytvořit 

chráněnou únikovou cestu a uzavří původně otevřený prostor. Nakonec 

také z důvodu potřeby většího prostoru pro výtahovou šachtu došlo 

k posunutí výtahu. 

 Díky úpravám vzniklo řešení objektu splňující normové požadavky, 

které si zároveň zachovává původnost návrhu z fáze studie. 
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Vyhlášky a normy:  

Vyhláška č. 369/2001 Sb.  

Vyhláška č. 499/2006 Sb. Vyhláška č. 268/2009 Sb. ČSN 01 3420 

ČSN 01 3130, ČSN ISO 128-23, ČSN 74 4130, ČSN 73 4108,  

 

 

 

 

 

 



Seznam zkratek a symbolů 

VUT       Vysoké uc ̌ení technické Fakulta stavební 

FAST      Fakulta stavební 

ČSN      česká technická norma 

Sb.      sbírky 

ŽB     železobeton 

m.n.m.    metr nad mořem 

Bpv     bod po vyrovnání 

S-JTSK     systém jednotné trigonometrické sítě 

NP      nadzemní podlaží 

tl.     tloušťka 

min.      minimálně 

max.      maximálně 

NTL      nízkotlaký 

STL      středotlaký 

NN      nízké napětí 

VN     vysoké napětí 

TZB      technické zařízení budov 

DN      Diamètre Nominal  

     (jmenovitý vnitr ̌ní pru ̊me ̌r potrubí)  

NP      padzemní podlaží 

PP      podzemní podlaží 

ÚT      upravený terén 

PT      původní terén 

EPS      expandovaný polystyren 

XPS      extrudovaný polystyren 

SZ      severozápad 

JV      jihovýchod 

SV      severovýchod 



JZ      jihozápad 

S     sever 

J     jih 

V      východ 

Z      západ 

cca      circa (přibližně) 

tzv.      takzvaný 

atd.      a tak dále 

aj.      a jiné 
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Abstrakt 
práce  

Cílem bakalářské práce bylo vypracování navazujících 
stupňů projektové dokumentace ke studii objektu 
průmyslové pekárny Herold v Brně zpracované v předmětu 
AG34. Jedná se o dokumentaci pro stavební povolení 
v měřítku 1:100 a prováděcí dokumentaci v měřítku 1:50. 
Předmětem této dokumentace je novostavba průmyslové 
pekárny Herold situované v Brně. Řešen je jak samotný 
průmyslový objekt, tak přilehlé prostranství, představující 



zejména manipulační a parkovací plochu, ale také 
dostatečného množství okolní zeleně.  

Společnost Herold se zabývá výrobou mlýnských a 
pekárenských produktů od roku 1993. Za tu dobu si získala 
stabilní postavení na trhu a stala se významným 
regionálním dodavatelem pekařských výrobků a mlýnských 
produktů. Vlastní jak průmyslové výrobní objekty, tak řadu 
prodejen. Vybudování nového objektu průmyslové 
pekárny v Brně zajistí společnosti rozšíření výrobní 
kapacity, další prodejní plochu a svým umístěním se 
přiblíží k oblasti nejrozsáhlejšího odbytu.  

Území stavby leží v okrajové části města Brna, v Horních 
Heršpicích, v průmyslové oblasti na ploše brownfields č. 
0813. Pozemek se mírně svahuje od západu k východu, 
s přístupem z ulice K terminálu. Nyní se na něm nachází 
nevyhovující a nevyužívané objekty bez architektonické 
hodnoty, které se odstraní a na jejich ploše vznikne nová 
průmyslová pekárna.  

Záměrem bylo navrhnout zde stavbu, která svým 
měřítkem, tvarem i materiálovým řešením bude 
respektovat charakter území, pro něž je typická 
průmyslová zástavba, tvořená zpravidla jednoduchými 
kompaktními hmotami. Objekt je  složen ze tří kubických 
hmot, kde dvě krajní převyšují střední a tvoří tak rámy 
zdůrazňující v první části vstup zaměstnanců  a zákazníků. 
Ve druhé, zadní části pak expedici. Střední nižší hmota 
představuje zásobovací a výrobní plochy.  Kontrastem 
k těmto tvarů jsou tři válcové objekty situované v místě 
naskladňování surovin sloužící pro skladování mouky.  
Materiálové a barevné řešení v podobě světle šedé a bílé 
fasády na vyšších hmotách a bílé polykarbonátové fasády, 
tak podtrhuje funkční určení objektu. 
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The goal of Bachelor thesis was to develop the 
downstream stages of project documentation for the study 
object industrial bakeries Herold in Brno processed in the 
subject AG34. This is the documentation for building 



permits in 1: 100 scale implementation and 
documentation in 1:50 scale. The subject of this 
documentation is newly built industrial bakeries Herold 
situated in Brno. The solution is as alone industrial facility 
and adjacent areas, representing primarily the handling 
and parking area, but also a sufficient amount of green.  
Herold company engaged in the manufacture of mill and 
bakery products since 1993. During that time, gained a 
stable position in the market and has become a major 
regional supplier of bakery products and mill products. 
The company owns both industrial production buildings 
and variety stores. Building a new building industrial 
bakeries in Brno ensure the company expanding 
production capacity, additional sales area and its location 
is closer to the area of the most extensive sales. 
The territory of the building located on the outskirts of the 
city of Brno, in Horní Heršpice, in an industrial area on the 
desktop brownfields number 0813. The land slopes gently 
from west to east, with access from the street K terminálu. 
Now on land is unsatisfactory and unused objects without 
architectural value, which will be removed and the surface 
will create a new industrial bakery.  
The intention here was to design a building which its scale, 
shape and material solution will respect the character of 
the area for which the typical industrial area, usually 
consisting of single packaged materials. The building is 
composed of three cubic materials, where the two 
extreme outweigh the middle, thus forming frames 
emphasizing the first part of the entry of employees and 
customers. In the second, then the back of the expedition. 
Middle lower mass represents supply and production 
areas. By contrast to these shapes are three cylindrical 
objects located at the point of loading the raw materials 
used for the storage of flour. Material and color solutions 
in the form of pale gray and white facade at higher masses 
and white polycarbonate facades and underlines the 
determination of the functional object. 
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