
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
  
  
  
  
  
  

  

FAKULTA STAVEBNÍ  
ÚSTAV ARCHITEKTURY 
  
  
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
INSTITUTE OF ARCHITECTURE 
  

  

VÝROBA DÁMSKÉ KONFEKCE 
WOMAN´S CLOTHING FACTORY 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 
BACHELOR'S THESIS 

AUTOR PRÁCE                   HANA RUBEŠOVÁ  
AUTHOR 

VEDOUCÍ PRÁCE               prof. Ing. arch. ALOIS NOVÝ, CSc. 
SUPERVISOR    Ing. DAGMAR DONAŤÁKOVÁ 
 
 
 
 
BRNO 2012                   



VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
FAKULTA STAVEBNÍ 

  

Studijní program B3501 Architektura pozemních staveb 

Typ studijního programu Bakalářský studijní program s prezenční formou studia 

Studijní obor 3501R012 Architektura pozemních staveb 

Pracoviště Ústav architektury 

ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

Student Hana Rubešová 

Název Výroba dámské konfekce 

Vedoucí bakalářské práce 
Ústav architektury 

prof. Ing. arch. Alois Nový, CSc. 

Vedoucí bakalářské práce 
Ústav pozemního stavitelství 

Ing. Dagmar Donaťáková 

Datum zadání 

bakalářské práce 
23. 9. 2011 

Datum odevzdání 

bakalářské práce 
1. 2. 2012 

V Brně dne 23. 9. 2011 

     .............................................           .............................................      

prof. Ing. arch. Alois Nový, CSc. 

Vedoucí ústavu 

prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc. 

Děkan Fakulty stavební VUT 
 



Podklady a literatura 

Architektonická studie 

Konstrukční studie 

Související vyhlášky, technické normy a hygienické předpisy  

  

Zásady pro vypracování 

Bakalářská práce bude vycházet z vybrané architektonické studie vypracované 
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Abstrakt v českém a anglickém jazyce 

 
Bakalářská práce „Výroba dámské konfekce“ je zpracována ve formě projektové 

dokumentace obsahující všechny náležitosti dle platných předpisů. Navržený objekt je 

umístěn mezi ulicemi Rokytova, Údolíček a Komprdova. Svým charakterem jde o 

kombinaci ocelového skeletu a betonového zdiva. Celá budova je částečně zapuštěna 

do terénu, převážně podélné dispozice, hlavní osa je orientována na severovýchod. 

Budova je různě výškově členěna od 2 – 4 podlaží. V 2 PP se nachází podzemní 

parkoviště; v 1 PP výrobní hala a její provozní místnosti; v 1.NP (nástupní podlaží) se 

nachází reprezentativní vstup, administrativa, šatny zaměstnanců; v 2.NP jsou prostory 

pro vzduchotechniku.  

Součástí zpracování práce bylo vypracování konstrukční studie, dokumentace pro 

provedení stavby vybrané části objektu a architektonický detail vybraného prvku. 

Součástí projektu nebylo zpracování specializace statického charakteru nebo 

specializace technického zařízení.  

 
Bachelor thesis "Woman´s clothing factory" is processed in the form of project 

documentation containing all requirements in accordance with applicable regulations. 

The proposed building is located between the streets Rokytova, Údolíček and 

Komprdova. It is a combination of steel frame construction and concrete masonry. The 

whole building is partially sunk into the ground, it´s mostly longitudinal disposition; the 

major axis is oriented to the northeast. The building is divided vertically from 2nd to 4th 

floors. In 2nd underground floor is a car park, in a 1st underground floor is a production 

hall and its auxiliary operations, in 1st floor (entrance floor) is a representative entry, 

administration, changing rooms for staff and in 2nd floor is space for air-conditioning 

system.  

Part of the processing work was the development of structural studies, documentation 

for construction of selected parts of the building and architectural details of the selected 

element. Development of a static or technical equipment specialization was not part of 

the project. 

 

 

 

 

Klíčová slova v českém a anglickém jazyce 

 
Výroba dámské konfekce – Woman´s clothing factory, částečně zapuštěna – partially 

sunk, podélná dispozice – longitudinal disposition, hlavní osa – major axis, vertikálně 

členěna - divided vertically, reprezentativní vstup - representative entry, pomocné 

provozy - auxiliary operations, vzduchotechnika - air-conditioning system, konstrukční 

studie - structural studies, dokumentace pro provedení stavby - documentation for 

construction, technické zažízení - technical equipment. 
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ÚVOD 

Jedná se o novostavbu výrobního objektu. Konfekční závod je zaměřen na výrobu 

značkové dámské konfekce.  S vládní podporou zde investor využívá jednoho území 

brownfields. Zároveň se zvyšuje nabídky zaměstnání žen. Provoz bude technologicky 

a organizačně napojen na mateřský závod v zahraničí. Zde jsou také sklady 

základního materiálu, hotových výrobků, oblastí stříhání, centrální vybavování a správa 

závodu. Řešení bude respektovat požadavek rezervních volných ploch pro případné 

další výhledové rozšiřování provozu. 

 



 

VLASTNÍ TEXT PRÁCE 

PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 

Název stavby: Výroba dámské konfekce MAX MARA 

Místo stavby: čísla parcel: 6626-6686; 7551/26; 7551/32; 7551/56-59; 7485/1; 7485/2; 

7485/7-10. Katastrální území Brno – Židenice 

Dotčené a sousední pozemky: parcely č.: 6690/3, 6690/5, 6690/6, 6625/3, 6625/13-17, 6625/65, 

7482/1, 7482/11, 7551/51. Jedná se o pozemky ve vlastnictví statutárního 

města Brna. 

Vlastnické poměry: parcely č. 6626-6686 jsou v soukromém vlastnictví; parcely č.: 7551/26; 

7551/32; 7551/56-59; 7485/1; 7485/2; 7485/7-10 jsou ve vlastnictví 

statutárního města Brna.  

Stavebník:  Max Mara, Sede principale, Via Giulia Maramotti 4, 421 24 Reggio Emilia, 

Italy  
Projektant: Rubešová Hana 

Způsob provedení stavby: dodavatelsky 

 

2. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJÍ ÚČEL 

Jedná se o novostavbu výrobního objektu. Konfekční závod je zaměřen na výrobu značkové dámské 

konfekce.  S vládní podporou zde investor využívá jednoho území brownfields. Zároveň se zvyšuje 

nabídky zaměstnání žen. Provoz bude technologicky a organizačně napojen na mateřský závod v 

zahraničí. Zde jsou také sklady základního materiálu, hotových výrobků, oblastí stříhání, centrální 

vybavování a správa závodu. Řešení bude respektovat požadavek rezervních volných ploch pro 

případné další výhledové rozšiřování provozu. 

 

 

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

 

a) Zhodnocení staveniště, stavebně historický průzkum 

Pozemek se nachází na úpatí kopce v blízkosti stávající zástavby rodinných domů. Jeho podélná 

osa je orientována na Severo-východ, průměrná výška stoupání je 5,25%. Stávající pozemek je 

nyní označován jako brownfield, dle územního plánu města Brna je jeho budoucí využití jako 

smíšené plochy. 

b) Urbanistické a architektonické řešení stavby 

Celá budova je částečně zapuštěna do terénu, převážně podélné dispozice, hlavní osa je 

orientována na severovýchod. Budova je různě výškově členěna od 2 – 4 podlaží. V 2 PP se 

nachází podzemní parkoviště; v 1 PP výrobní hala a její provozní místnosti; v 1.NP (nástupní 

podlaží) se nachází reprezentativní vstup, administrativa, šatny zaměstnanců; v 2.NP jsou 

prostory pro vzduchotechniku. 

c) Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení vnějších 

ploch 

Budova je řešena jako kombinace stěnového a sloupového systému. Podzemní část je převážně 

z betonu a betonových tvárnic BETONG, nadzemní část je řešena jako ocelový skelet. Vnější 

zpevněné plochy budou řešeny dle účelu: přístupový chodník – betonová dlažba, parkoviště u 

vstupu – zámková dlažba, přístup pro zásobování a do podzemních garáží – asfaltový povrch. 

Ostatní plochy budou osety trávou a vysázeny dřeviny 

d) Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

Přístup na pozemek je ze dvou komunikací. Hlavní je z ulice Údolíček, která byla zvětšena a 

stavebně upravena pro příjezd nákladních vozidel, touto cestou je také přístup na malé 

parkoviště osobních vozidel, které je při vstupu do objektu.  



 

Druhá přístupová cesta je z ulice Komprdovy a to do podzemních garáží.  

Napojení na technickou infrastrukturu je z ulice Rokytovi. 

e) Řešení technické a dopravní infrastruktury 

Vyřešeno 

f) Vliv stavby na životní prostředí 

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí – nejsou zde vytvářeny žádné zplodiny, 

nebezpečné výpary. Odpadní vody budou svedeny novou instalační přípojkou. Dešťové vody jsou 

svedeny do vsakovací nádrže.    

g) Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací 

Přístup i provoz podniku je navržen jako bezbariérový.  

h) Průzkumy a měření 

Ověření podmínek staveniště bylo provedeno na místě.  

i) Údaje o podkladech pro vytýčení stavby 

Výškové a polohové osazení objektu do terénu je zakresleno ve výkresu SITUACE a ZÁKLADY.  

j) Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty 

Celá stavba je navrhována jako provozní monoblok a tudíž není dělena na více objektů. 

k) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby  

Objekt nebude mít negativní vliv na pozemky ani stavby v okolí.   

l) Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků  

Při stavebních prací nutno dodržovat všechny bezpečnostní předpisy a vyhlášku ČUBP 

č.309/2006 Sb. o bezpečnosti práce při stavebních prácích. 

  

2. MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA 

Bude doložena statickým výpočtem v samostatné příloze, že stavby je navržena tak, aby zatížení 

na ni působící v průběhu výstavby a užívání nemělo následek:  

a) zřícení stavby, nebo její části 

b) větší stupeň nepřípustného znetvoření 

c) poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení 

d) poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině 

Navrhované nosné zdivo je navrženo podle technologických předpisů dodavatelů stavebních 

materiálů.  

 

3. POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 

Požární bezpečnost stavby bude řešena v samostatné zprávě požárně bezpečnostního řešení. 

Stavebník bude respektovat veškeré podmínky uvedené v požárně-bezpečnostním řešení stavby. 

Objekt bude z hlediska požární bezpečnosti řešen dle současných platných předpisů (zákonů a 

vyhlášek o požární ochraně a podle platného kodexu norem požární bezpečnosti). 

 

4. HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

Jsou splněny veškeré hygienické požadavky kladené na tento druh stavby. 

Bezpečnost práce a zdraví – v souladu s vyhláškou č. 324/1990 Sb. 

Odpad bude tříděn a následně likvidován smluvní firmou. Dle vyhlášek 381/2001 Sb. Další 

vyhlášky vztahující se k likvidaci odpadů jsou 382, 383, 384/2001 Sb. a zákon o odpadech č. 

58/2001 Sb. 

U objektu nedochází k nežádoucímu zastínění obytných místností od sousedních objektů a 

zároveň objekt nezabraňuje proslunění sousedních objektů. 

Stavební činností na pozemcích nevzniknou žádné negativní vlivy na životní prostředí. Objekt 

svým charakterem využití nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Provoz v prostorech 

objektu nebude zatěžovat okolí žádným nadměrným hlukem ani prašností. Splašková i dešťová 



 

kanalizace bude zaústěna do obecní kanalizace. Komunální odpad bude likvidován smluvní 

firmou.  

 

5. BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ 

Je v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby § 15 

 

6. OCHRANA PROTI HLUKU 

Hlukové emise navrženého objektu do venkovního prostoru a jejich působení na okolní zástavbu 

zjevně nepřekročí hodnoty stanovené hygienickými předpisy. Ve vnitřním prostředí budou hladiny 

hluku v souladu s hygienickými požadavky dle nařízení vlády č. 272/2001 Sb. O ochraně zdraví 

před nepříznivými účinky hluku a vibrací a dále zákona č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného 

zdraví. 

 

7. ÚSPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA 

Tepelně-technické parametry objekty budou v souladu s požadavky současných platných norem, 

vyhlášek a předpisů. Měl by se uvést alespoň požadavek na splnění prostupu tepla u jednotlivých 

konstrukcí (požadované hodnoty na součinitel prostupu tepla U ve W/m
2
K jsou: - u obvodové 

stěny zděné 0,30, u střechy ploché a šikmé do 45° je 0,24, podlaha na terénu 0,60).  

 

8. ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ 

POHYBU A ORIENTACE 

Celkové řešení objektu je v souladu s vyhláškou 369/2001 Sb. O obecných technických 

požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a 

orientace. 

 

9. OCHRANA STAVBY PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 

Na stavbě je provedena celoplošná izolace proti zemní vlhkosti. Agresivní vody se na staveništi 

nenacházejí. 

 

10. OCHRANA OBYVATELSTVA 

V objektu není uvažováno se zřízením nových úkrytů CO, předpokládá se využití stávajících 

krytů. 

 

11. INŽENÝRSKÉ STAVBY (OBJEKTY) 

a) odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod 

 Splašková kanalizace bude napojena na novou kanalizační přípojku. Dešťové vody ze střech 

budou napojeny na vsakovací nádrž V 43m
3
. Voda ze zpevněných ploch bude svedena na okolní 

terén investora. Potrubí splaškové i dešťové kanalizace je navrženo z PVC KG. Vnitřní kanalizace 

z PPHT. 

b) zásobování vodou 

 Bude zbudována nová přípojka pitné vody. Pro výrobu nebyl stanoven požadavek na připojení 

užitkové vody.  

c) zásobování energiemi 

 Objekt bude napojen ze zemního kabelu NN vedený ulicí Rokytovy, přípojka bude vedena do 

trafostanice v 1.NP a následně rozváděna do celé budovy. 

d) řešení dopravy 

 Ze tří stran kolem pozemku vede asfaltová komunikace. Na pozemku investora budou 

vybudovány přístupové komunikace pro nákladní i osobní automobily, přístupové komunikace pro 

pěší a parkovací plochy. 

 

 



 

e) povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav 

 Terén bude upraven dle výkresové dokumentace, bude vyspádován od objektu zpevněn a 

zatravněn. Budou provedeny okapové chodníky z nasypaných oblázků v pásu širokém cca 0,5m. 

Zpevněné plochy budou upraveny dle účelu: přístupový chodník – betonová dlažba, parkoviště u 

vstupu – zámková dlažba, přístup pro zásobování a do podzemních garáží – asfaltový povrch. 

f) elektronické komunikace. 

 PD neobsahuje 

 

12. VÝROBNÍ A NEVÝROBNÍ TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ STAVEB  

a) účel, funkce, kapacita a hlavní technické parametry technologického zařízení 

 Konfekční závod je zaměřen na výrobu značkové dámské konfekce. 

 Plánovaná výrobní kapacita:  

  Saka dívčí    30 000 ks 

  Saka dámská    15 000 ks 

  Kalhoty dívčí  200 000 ks 

  Kalhoty dámské  170 000 ks 

  Sukně dívčí    63 000 ks 

  Sukně dámská    50 000 ks 

  celkem    528 000 ks 

Technologické místnosti: 

- Sklady:  

o přístřihů, mezisklad, hotových výrobků, kartonů, chemikálií, režijního materiálu, 

strojů 

- nabíjecí stanice 

- dílna údržby 

- rozvodna Vn 

- elektrorozvodna 

- náhradní zdroj elektrické energie 

- kompresorovna + vakuová stanice 

 

b) popis technologie výroby 

   Technologický proces výroby bude vypracován v samostatné příloze, dle učeného specialisty. 

c) údaje o počtu pracovníků 

     

   I. směna  

muži  ženy celkem 

Výrobní dělníci celkem     187 187  

Z toho: součástková výroba celkem    60  60 

Z toho: saka       14  

 Kalhoty       33   

 Sukně       13 

Montáž celkem:      87  87 

Z toho: saka       13 

 Kalhoty       58  

 Sukně       16 

Dokončovna celkem:      40  40 

Z toho: saka        6  

 Kalhoty       26 

 Sukně         8 

Dělníci režijní celkem:    7   5  12 

Z toho: údržbář     2 

 Elektrikář     2 

 Skladník     1 

Obsluha topení klimatizace  2 

 Uklízečky       2 

 Jídelna + bufet       3 

Pracovníci THP celkem:    2  15  17 



 

Z toho: vedoucí provozu   1 

 Vrchní mistr    1 

Mistr součástkové výroby      2 

Mistr montáže       2 

Mistr dokončovna       1 

Technická kontrola      5 

Účetní        3 

Samostatný tech. pracovník     1 

Kalkulant        1 

Bezpečnostní služba     3   1   4    

Celkem pracovníci provozu   12 208 220 

d) údaje o spotřebě energií 

 Bilance energetické spotřeby budovy bude vypracována na základě dodaných podkladů 

investora. 

e) bilance surovin, materiálů a odpadů 

  Bude vypracována na základě výrobních podkladů dodaných investorem.   

f) vodní hospodářství 

 Budova je napojena na přípojku pitné vody z vodovodního řádu. Tato voda je pro 1. NP, kde jsou 

provozy šaten, administrativy, jídelny a stravování. 

  Pro výrobu není potřeba přívod pitné ani užitkové vody.  

  Dále je zajištěn rozvod požární vody. 

g) řešení technologické dopravy 

 Celá výroba je situována do 1. PP, oproti tomu zásobování se nachází v 1. NP, v blízkosti 

nakládací rampy jsou dva nákladní výtahy, které slouží pro dopravu surovin a zboží.  

 Výrobní hala je oddělena od ostatních místností provozní chodbou š. 3,0m. Je určena pro 

nákladní vozíky. 

h) ochrana životního a pracovního prostředí 

 Objekt svým charakterem využití nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Provoz 

v prostorech objektu nebude zatěžovat okolí žádným nadměrným hlukem ani prašností. 

Splašková i dešťová kanalizace bude zaústěna do městské kanalizace. Odpad bude tříděn a 

následně likvidován smluvní firmou. 

 

 

TECHNICKÁ ZPRÁVA 

a. účel objektu 

Jedná se o novostavbu výrobního objektu. Konfekční závod je zaměřen na výrobu značkové dámské 

konfekce.  S vládní podporou zde investor využívá jednoho území brownfields. Zároveň se zvyšuje 

nabídky zaměstnání žen. Provoz bude technologicky a organizačně napojen na mateřský závod v 

zahraničí. Zde jsou také sklady základního materiálu, hotových výrobků, oblastí stříhání, centrální 

vybavování a správa závodu. Řešení bude respektovat požadavek rezervních volných ploch pro 

případné další výhledové rozšiřování provozu. 

 

b. zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních 

úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností 

pohybu a orientace 

Budova je dvou - čtyř podlažní. Hlavní hmotou je kvádr, který byl prostřižen dvěmi komunikačními 

trasami, které se kříží a jsou vyvýšeny nad hlavní hmotu. Podélná chodba je vyvýšena hlavně kvůli 

jejímu prosvětlení, zatímco druhá je převýšena o jedno patro, které bude sloužit technickému 

klimatizačním jednotkám. Převýšení těchto chodeb bude oplechováno děrovaným plechem. Budova 

je funkčně rozdělena do těchto částí: 

2 NP – prostory pro vzduchotechniku 

1 NP – hygienické zázemí, administrativa podniku, jídelna+odpočívárna 

1 NP – technické zázemí pro provoz haly, výrobní hala 

2 PP – podzemní garáže 

 



 

Do objektu vedou celkem tři vstupy.  Hlavní vstup je z ulice Rokytovi, součástí vstupu je vstupní hala s 

recepcí a hygienickým zázemím. Po levé straně je chodba vedoucí k šatnám. Rovně dojdeme přes 

odpočívárnu a do jídelny, odkud se můžeme dostat na terasu. V této části je také zázemí jídelny a 

bufetu, které má přístup ze samostatné chodby; nachází se zde i kanceláře pro mistrové, které jsou 

vyvýšeny nad hlavní halu. Po levé straně vede chodba k administrativnímu zázemí budovy. V Hlavní 

hale je také hlavní schodiště vedoucí do výrobní haly. Druhý vstup je taktéž do 1 NP a slouží 

zásobování výroby, do 1 PP dostávají zásoby pomocí nákladních výtahů, které jsou umístěn u vstupu. 

Třetí vstup je z podzemních garáží, který vede do vstupní haly, a je zde také přístup pro zásobování 

jídelny a bufetu. Součástí 1 NP je také místnost pro diesel agregát a trafo stanice, které potřebují 

přístup z hlavní komunikace. Celé 1 PP slouží pro výrobu a pro její přidružené provozy, jako je 

technické zázemí a skladovací prostory. V druhém podzemním podlaží jsou pouze parkovací stání. 

Vzhledem k velikosti objektu je zde navrženo pět schodišť z toho dvě požární; dva osobní a dva 

nákladní výtahy. 

 

c. kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a 

oslunění 

Sever – osa vstupní komunikace, zázemí pro výrobu (1 PP) 

Severovýchod – hygienické zázemí, zázemí pro výrobu (1 PP), podzemní garáže 

Východ – výrobní hala, podzemní garáže 

Jihovýchod – výrobní hala, podzemní garáže 

Jih – stravovací prostory, výrobní hala, podzemní garáže 

Jihozápad – výrobní hala, podzemní garáže 

Západ - administrativní část, zázemí pro výrobu (1 PP) 

Severozápad – zázemí pro výrobu (1 PP) 

 

Plocha pozemku:   5962,8m
2
 

Zastavěná plocha:   3081,0m
2
 

Celková užitná plocha:  5760,0m
2
 

Obestavěný prostor:   24 900m
2
 

 

d. technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a jeho 

požadovanou životnost 

 

1. Zemní práce 

Byl proveden předběžný a podrobný geologický průzkum. Jedná se o území polygenetických 

sprašových sedimentů – stávající zemina jsou spraše a sprašové hlíny, zemina je dostatečně 

únosná. Třída těžitelnosti 3. Dále byl proveden průzkum pro stanovení radonového rizika pozemku. 

Pozemek nejeví žádná rizika nadměrného zatížení radonem.  

Objekt je zapuštěn do terénu a částečně podsklepen. Bude vykopána jáma dle výkresu VÝKOPY ke 

spáře, která se nachází v hloubce -6,400m od 0,000 = 220,000 m.n.m. B.p.v. Okraje jámy budou 

svahované ve spádu 1:5. Následně budou vykopány rýhy pro základové rošty a podsypy. Výkopy pro 

základové rošty budou provedeny pod nosnými stěnami, sloupy a pod prvním stupněm schodiště. 

Nejhlubší základová spára se nachází ve výšce -7,600 m od 0,000 = 220,000 m.n.m. B.p.v. a jedná 

se především o dojezd výtahů.  

2.  Základové konstrukce: 

Objekt bude založen na základových roštech, které budou provedeny z prostého betonu třídy 

C30/35, podkladní betonová deska tl. 100 mm bude z drátkobetonu, podsyp pod betonovou deskou 

je ze zhutněného drceného kameniva frakce 4-16 tl. 250mm. Jelikož se jedná o částečně 

podsklepený objekt, jsou základy odstupňovány výška 700mm délka stupně 1200mm. Všechny 

základové spáry budou umístěny v nezámrzné hloubce dle projektu.  

Podkladem pro návrh založení objektu byl provedený geologický průzkum a měření objemové aktivity 

radonu.  

Rozměry základů jsou pod obvodovou zdí šířky 600 mm a výšky 500 mm, pod střední zdí šířky 700 

mm a výšky 500 mm. Při dojezdu výtahu je vytvořena železobetonová deska. 

Při provádění základových konstrukcí je nutno zohlednit trasy ležatého rozvodu kanalizace (drážky, 

prostupy, atd.). 



 

 

3. Svislé nosné konstrukce:  

Nosné obvodové stěny: bude z betonových tvárnic BETONG, beton C20/25, výztuž B500.  

- Tloušťka stěn v podzemních podlažích je 400mm z vnější strany jsou opatřeny tepelnou 

izolací XPS tl.50mm a hydroizolací.  

- V  nadzemních podlažích jsou tl. 300mm s tepelnou izolací tl.150mm. 

- Zdivo tl. 250mm z betonových tvárnic BETONG z vnější strany opatřené tepelnou 

izolací tl. 100mm. 

Vnitřní nosné stěny/sloupy: 

- Ztužující stěny tl. 250mm z tvárnic BETONG. 

- Ztužující stěny z železobetonu (jedná se hlavně o schodišťové stěny a výtahové 

šachty) tl. 200-300mm, beton C20/25, výztuž B500. 

- Železobetonové sloupy velikosti 300x300mm a 300x400mm, beton C20/25, výztuž B500. 

- Ocelové sloupy navrženy dle výpočtu statika. 

Nenosné obvodové stěny: 

- Zdivo tl. 200mm z betonových tvárnic BETONG z vnější strany opatřené tepelnou izolací 

tl.50-150mm. 

- Sendvičová stěna tl.280mm: ocelová rámová konstrukce, vyplněné tepelnou izolací, 

opláštěné deskami CETRIS.  

 

Příčky:  

- V podzemních podlažích se jedná o příčky tl. 150mm z betonových tvárnic BETONG.  

- V nadzemním podlaží se jedná o sádrokartonové příčky tl. 100 – 150mm. 

 

4. Schodiště 

Schodiště 1: Vnitřní dvouramenné pravotočivé schodiště s bočními schodišťovými zdmi. Nosnou 

konstrukci tvoří železobetonová deska beton C30/35, výztuž B500. Šířka ramene je 1300mm. 

Zábradlí bude kovové madlo, ukotvené do schodišťových stěn. Výška schodišťového stupně je 165 

mm, hloubka 300 mm, každé rameno je tvořeno 10 stupni. Mezipodesta je šířky 1,3m. Vede z 1 PP 

do 1NP 

Schodiště 2: Vnitřní trojramenné pravotočivé schodiště s boční schodišťovou stěnou. Nosnou 

konstrukci tvoří železobetonová deska beton C30/35, výztuž B500. Šířka ramene je 1200mm. 

Zábradlí bude kovové madlo, ukotvené do schodišťového ramene. Výška schodišťového stupně je 

165 mm, hloubka 300 mm, ramena jsou tvoře 5, 10 a 5 stupni. Mezipodesta je šířky 1,2m. Vede z 1 

PP do 1NP 

Schodiště 3: Vnitřní trojramenné pravotočivé schodiště s boční schodišťovou stěnou. Nosnou 

konstrukci tvoří železobetonová deska beton C30/35, výztuž B500. Šířka ramene je 1000mm. 

Zábradlí bude kovové madlo, ukotvené do schodišťového ramene. Výška schodišťového stupně je 

181,25 mm, hloubka 300 mm, ramena jsou tvoře 6, 12 a 6 stupni. Mezipodesta je šířky 1,0m. Vede 

z 1 NP do 2 NP kde se nachází prostory pro vzduchotechniku. 

Schodiště 4,5: Vnitřní dvojramenné pravotočivé schodiště s boční schodišťovou stěnou. Nosnou 

konstrukci tvoří železobetonová deska beton C30/35, výztuž B500. Šířka ramene je 1200mm. 

Zábradlí bude kovové madlo, ukotvené do schodišťového ramene. Výška schodišťového stupně je 

165 mm, hloubka 300 mm, každé rameno je tvořeno 10 stupni. Mezipodesta je šířky 1,2m. Vede z 2 

PP do 1 NP.  

 

5. Výtah 

V objektu jsou celkem 4 výtahy, z toto dva osobní a dva nákladní. 

Výtah V1: hydraulický výtah VOTO s automatickými teleskopickými dveřmi, typ VII. Velikost šachty 

2400x2200; velikost kabiny 2100x1800mm, nosnost 1600kg, 21 osob 

Výtah V2: hydraulický výtah VOTO s automatickými teleskopickými dveřmi, typ IV. Velikost šachty 

1575x2130; velikost kabiny 1100x1400mm, nosnost 630kg, 8 osob 

Výtah V3,V4: hydraulické výtah, návrh bude dodán podle podkladů investora 

 

6. Vodorovné nosné konstrukce: 

Stropní konstrukce nad 2 PP je z předpjatých panelů SPIROLL PPD/171 h=160mm.  

Ostatní stropní konstrukce jsou tvořeny z ocelových válcovaných nosníků Ič.20 a železobetonové 

desky Metfloor (trapézový plech + žb.deska), tl.desky 140-160mm. 



 

 

7. Zastřešení: 

Zastřešení v celém objektu je tvořeno z ocelových válcovaných nosníků Ič.20 a trapézového plechu. 

Nad vyvýšenými chodbami následuje pouze spádovaná tepelná izolace a asfaltové pásy, totéž platí 

pro výrobní halu, kde podporu ocelovým I-profilům tvoří pultové příhradové ocelové vazník. Zbylá 

část zastřešení budovy tvoří zelená střecha typ OPTIGREEN. Skladby střechy viz.výpis skladeb. 

Střechy mají sklon 1,75%. 

 

8. Úpravy povrchů: 

Budou vyhovovat technickým, provozním a hygienickým požadavkům. 

Vnitřní omítky – budou provedeny jako dvouvrstvé vápenocementové štukové tl.15mm. Pod obklady 

budou provedeny cementové omítky. Omítky na sádrokartonových příčkách budou sádrové.  

Vnější omítky – budou provedeny z armovací vrstvy ze stěrky, s výztužnou tkaninou vtlačenou do 

stěrkové hmoty. 

Část objektu bude opatřen provětrávanou plechovou fasádou ALLFACE typ F1.50. Výkres kotvení 

nosné části rámu bude vypracován dle projektantů dodavatelské firmy.  

Podrobnosti viz výpis skladeb. 

Viditelné ocelové konstrukce budou opatřeny nátěry proti korozi, popřípadě protipožárními nátěr. 

Bude podrobně určeno v požární zprávě. 

 

9.  Izolace: 

Hydroizolace: 

o Vodorovná izolace - GUTTABIT 35 ELAST, polyetylénová fólie 

o Izolace střech – JUTADACH N (parozábrana), podkladní hi. Polyelast + vrchní hi. Polyelas 

Extra TR 5 Design 

o Svislá izolace - STAFOL 914 + nopová fólie GUTTABETA N 

Tepelná izolace: v celém objektu byla použita minerální izolace firmy ROCKWOOL,  

- Fasáda – FRONTROCK MAX E 

- Výplně sendvičových stěn – AIRROCK HD 

- Kročejová izolace – STEPROCK HD 

- Izolace střech – MONROCK MAX E + spádové desky ROCKFALL 

Zateplení stěn v 1 PP – tepelná izolace Bachl XPS 300-SF 

 

10. Výplně otvorů: 

 

Okenní otvory a prosklené stěny s dveřmi – hliníkové profily SCHUCO ADS 90.SI, izolační dvojsklo 

Uf = 1,8 W/m²K (pohledová šířka 89 mm) 

Vstupní dveře budou podobné konstrukce – hliníkové profily SCHUCO ADS 90.SI, izolační dvojsklo 

Uf = 1,8 W/m²K (pohledová šířka 89 mm) 

 

11.  Klempířské výrobky: 

Oplechování atik 

Vnější parapety – jsou navrženy z předzvětralého titanzinkového plechu tl. 0,75mm odstín patina 

šedá. 

 

12.  Truhlářské výrobky: 

Vnitřní křídla dveří od firmy SAPELI. Podrobnosti viz výpis truhlářských výrobků. 

 

13. Zámečnické konstrukce: 

Interiérové kovové zárubně firmy DVEŘE INEX 

Skryté nosné konstrukce 

Zámečnické výrobky typové – větrací mřížky, kotevní prvky 

Zámečnické výrobky atypické – zábradlí vnitřních schodišť, výroba panelů pro zavěšenou fasádu. 

 

14.  Podlahy: 

Jedná se o průmyslové podlahy 

- Nosná konstrukce – železobetonová deska, ocelová konstrukce z I-profilů a trapézového 

plechu. 



 

- Roznášecí vrstva – Drátkobeton, litý anhydrid, betonová mazanina 

- Izolační vrstva – Kročejová izolace STEPROCK HD, polyetylénová fólie 

- Nášlapná vrstva – epoxidovaná stěrka, ochranný nátěr Mapeflor Fiish 50 a Mapecoat l 24, 

keramická dlažba  

 

15. Výpis skladeb: 

S1 Vrchní hydroizolace Polyelast Extra TR 5 Design 5 mm 

 
Podkladní hydroizolace Polyelast 4 mm 

 
Tepelná izolace MONROCK MAX E 150 mm 

 
Parozábrana BauderTEC DBR 3 mm 

 
Trapézový plech + liapor násyp 100 mm 

 
celkem: 262 mm 

    S2 Hydroosev Optigreen 
  

 
Jednovrství extensivní substrát Optigreen Typ M + 80 mm 

 
odvodňovací systém Triangel 

  

 
Ochranná vodoakumulační textílie Optigreen Typ RMS 300 3 mm 

 
Hydroizolace JUNIFOL PEHD 3 mm 

 
Tepelná izolace MONROCK MAX E + ROCKFALL 130-170 mm 

 
Parotěsná zábraba JUTADACH N 2 mm 

 
Železobetonová deska METFLOR 80 160 mm 

 
celkem: 378-418 mm 

    S3 Výsadba trvalek a směs osiva 
  

 
Extensivní substrát Optigreen Typ E 80 mm 

 
Filtrační textílie Optigreen Typ 105 5 mm 

 
Drenážní násyp Optigreen Typ Perl 2/10 + odvodňovací 50 mm 

 
systém Triangel 

  

 
Ochranná vodoakumulační textílie Optigreen Typ RMS 500 5 mm 

 
Hydroizolace JUNIFOL PEHD 3 mm 

 
Tepelná izolace MONROCK MAX E + ROCKFALL 120-270 mm 

 
Parotěsná zábraba JUTADACH N 2 mm 

 
Liaporbeton 75 mm 

 
Separační fólie 1 mm 

 
Železobetonová deska METFLOR 80 160 mm 

 
celkem: 501-651 mm 

    
S4 Hydroosev Optigreen 

  

 
Jednovrství extensivní substrát Optigreen Typ E 80 mm 

 
Filtrační textílie Optigreen Typ 105 5 mm 

 
Drenážní násyp Optigreen Typ Perl 2/10 + odvodňovací 50 mm 

 
systém Triangel 

  

 
Ochranná vodoakumulační textílie Optigreen Typ RMS 300 3 mm 

 
Hydroizolace JUNIFOL PEHD 3 mm 



 

 
Tepelná izolace MONROCK MAX E + ROCKFALL 100-310 mm 

 
Parotěsná zábraba JUTADACH N 2 mm 

 
Liaporbeton 70 mm 

 
Separační fólie 1 mm 

 
Železobetonová deska METFLOR 80 160 mm 

 
celkem: 474-684 mm 

 

S5 Vrchní hydroizolace Polyelast Extra TR 5 Design 5 mm 

 
Podkladní hydroizolace Polyelast 4 mm 

 
Tepelná izolace MONROCK MAX E + ROCKFALL 150-270 mm 

 
Parozábrana BauderTEC DBR 3 mm 

 
Trapézový plech + liapor násyp 100 mm 

 
celkem: 262-382 mm 

    Z1 Cetris desky 12 mm 

 
Tepelná izolace AIRROCK HD 160 mm 

 
Cetris desky 12 mm 

 
celkem: 184 mm 

    
Z2 Cetris desky 12 mm 

 
Tepelná izolace AIRROCK HD 160 mm 

 
Cetris desky 12 mm 

 
Parozábrana JUTAFOL N 1 mm 

 
Vzduchová mezer + rošt 40 mm 

 
Sádrokartonové desky 12 mm 

 
celkem: 237 mm 

    Z3 Sádrová omítka 2 mm 

 
Sádrokartonové desky 12,5 mm 

 
Tepelná izolace AIRROCK HD 220 mm 

 
Sádrokartonové desky 12,5 mm 

 
Sádrová omítka 2 mm 

 
celkem: 249 mm 

    
Z4 Cetris desky 16 mm 

 
Tepelná izolace AIRROCK HD 220 mm 

 
Sádrokartonové desky 12 mm 

 
Sádrová omítka 2 mm 

 
celkem: 250 mm 

 
 
 
 

   



 

F1 Fasádní systém F1.50 58 mm 

 
Difuzní nátěr Baumit OPENPRIMER 2 mm 

 
Sklo-texitlní síť 1 mm 

 
Tepelná izolace FRONTROCK MAX E 100 mm 

 
Lepící stěrka Baumit OPENCONTAKT 3 mm 

 
Nosná stěna (viz.legenda) 

  

 
celkem: 164 mm 

    
T1 Nopová fólie GUTTABETA N 20 mm 

 
Hydroizolace STAFOL 914 5 mm 

 
Tepelná izolace BACHL XPS 300-SF 50 mm 

 
Nosná stěn (viz.legenda) 

  

 
celkem: 75 mm 

 

T2 Exteriérová omítka Baumit 3 mm 

 
Lepící stěrka Baumit + sklo-textilní síť 3 mm 

 
Tepelná izolace FRONTROCK MAX E 100 mm 

 
Nosná stěn (viz.legenda) 

  

 
celkem: 106 mm 

    P1 Epoxidová stěrka standartní 3 mm 

 
Penetrační nátěr 1 mm 

 
Litý anhydrid  55 mm 

 
Polyetylénová fólie 1 mm 

 
Kročejová izolace STEPROCK HD 20 mm 

 
Parozábrana JUTADACH N 1 mm 

 
Železobetonová deska METFLOR 80 160 mm 

 
celkem: 241 mm 

    
P2 Epoxidová stěrka standartní 4 mm 

 
Penetrační nátěr 1 mm 

 
Drátkobeton 85 mm 

 
Polyetylénová fólie 5 mm 

 
Tepelná izolace STEPROCK ND 100 mm 

 
Hydroizolace GUTTABIT 35 ELAST 10 mm 

 
Drátkobeton 150 mm 

 
Štěrkopískový podsyp 100 mm 

 
celkem: 455 mm 

 
 
 
 
 
 

   



 

P3  Epoxidová stěrka standartní 4 mm 

 
Penetrační nátěr 1 mm 

 
Drátkobeton 85 mm 

 
Polyetylénová fólie 5 mm 

 
Tepelná izolace STEPROCK ND 100 mm 

 
Hydroizolace GUTTABIT 35 ELAST 10 mm 

 
Stropní panely SPIROLL 160 mm 

 
celkem: 365 mm 

    
P4 Ochranná vrstva Mapeflor Finish 50 10 mm 

 
Drátkobeton 100 mm 

 
Hydroizolace GUTTABIT 35 ELAST 10 mm 

 
Drátkobeton 100 mm 

 
Štěrkopískový podsyp 250 mm 

 
celkem: 470 mm 

 

P5 Epoxidová stěrka standartní 3 mm 

 
Beton C20/25 65 mm 

 
Polyetylénová fólie 1 mm 

 
Kročejová izolace STEPROCK HD 20 mm 

 
Parozábrana JUTADACH N 1 mm 

 
Železobetonová deska 160 mm 

 
Štěrkopískový podsyp 100 mm 

 
celkem: 350 mm 

    P6 Betonová dlažba GRITO 60 mm 

 
Pískový podsyp 40 mm 

 
Štěrkopískový podsyp 160 mm 

 
Zhutněný násyp 

  

 
celkem: 260 mm 

    
P7 Keramická dlažba 11 mm 

 
Lepidlo 3 mm 

 
Litý anhydrid  55 mm 

 
Polyetylénová fólie 1 mm 

 
Kročejová izolace STEPROCK HD 20 mm 

 
Parozábrana JUTADACH N 1 mm 

 
Železobetonová deska METFLOR 80 160 mm 

 
celkem: 251 mm 

     
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 

 
P8 

 
Ochranný nátěr  Mapecoat I 24 

 
1 

 
mm 

 
Srovnánací stěrka 4 mm 

 
Drátkobeton 85 mm 

 
Polyetylénová fólie 5 mm 

 
Tepelná izolace STEPROCK ND 100 mm 

 
Hydroizolace GUTTABIT 35 ELAST 10 mm 

 
Drátkobeton 150 mm 

 
Štěrkopískový podsyp 100 mm 

 
celkem: 455 mm 

    
P9 Ochranný nátěr  Mapecoat I 24 1 mm 

 
Srovnánací stěrka 4 mm 

 
Drátkobeton 85 mm 

 
Polyetylénová fólie 5 mm 

 
Tepelná izolace STEPROCK ND 100 mm 

 
Hydroizolace GUTTABIT 35 ELAST 10 mm 

 
Stropní panely SPIROLL 160 mm 

 
celkem: 365 mm 

 
 

16. Kanalizace: 

Přípojka bude napojena na jednotnou kanalizaci vedenou ulicí Rokytova.  

Dešťové vody ze střech budou napojeny na vsakovací nádrž o objemu 43m
3
. 

Potrubí splaškové i dešťové kanalizace je navrženo z PVC KG, vnitřní kanalizace z PPHT.  

Řešení kanalizace nebylo součástí projektu, bude doloženo v samostatné příloze. 

 

17. Vodovod: 

Bude zbudována nová přípojka pitné vody. Pro výrobu nebyl stanoven požadavek na připojení 

užitkové vody. 

Řešení vnitřního vodovodu nebylo součástí projektu, bude doloženo v samostatné příloze. 

 

18. Elektroinstalace: 

Objekt bude napojen ze zemního kabelu NN vedený ulicí Rokytovi, přípojka bude vedena do 

trafostanice v 1.NP a následně rozváděna do celé budovy. 

Řešení elektroinstalací nebylo součástí projektu, bude doloženo v samostatné příloze. 

 

19. Vytápění a vzduchotechnika: 

Celý objekt bude plně podporová vzduchotechnickými jednotkami, jejichž zázemí bude v 2 NP. 

Řešení nebylo součástí projektu, bude doloženo v samostatné příloze. 

 

 

e. tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 

Tepelně-technické parametry objekty budou v souladu s požadavky současných platných norem, 

vyhlášek a předpisů. Měl by se uvést alespoň požadavek na splnění prostupu tepla u jednotlivých 

konstrukcí (požadované hodnoty na součinitel prostupu tepla U ve W/m
2
K jsou: - u obvodové stěny 

zděné 0,30, u střechy ploché a šikmé do 45° je 0,24, podlaha na terénu 0,60).  

 

 

 



 

f. způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko-geologického 

a hydrogeologického průzkumu 

Objekt bude založen na základových roštech, které budou provedeny z prostého betonu třídy 

C 20/25 a podkladní betonová deska bude z drátkobetonu. Všechny základové spáry budou 

umístěny v nezámrzné hloubce dle výkresu (min. 800 mm pod upraveným terénem).  

Podkladem pro návrh založení objektu byl provedený geologický průzkum a měření objemové aktivity 

radonu. Byl proveden předběžný a podrobný geologický průzkum. Jedná se o území polygenetických 

sprašových sedimentů – stávající zemina jsou spraše a sprašové hlíny, zemina je dostatečně 

únosná. Dále byl proveden průzkum pro stanovení radonového rizika pozemku. Pozemek nejeví 

žádná rizika nadměrného zatížení radonem.  

 

g. vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků 

Objekt nenarušuje žádným způsobem životní prostředí. V okolí se nenachází žádné chráněné 

prostory. Veškeré odpady budou odvezeny na skládku. Během výstavby budou pravděpodobně 

znečištěny místní komunikace. Bude prováděno každodenní čištění těchto komunikací a přilehlých 

ploch, které mohou být také znečištěny. Okolní pozemky nebudou stavbou dotčeny. Staveniště bude 

celé oploceno ocelovým pletivem výšky 1,8 m. Po dokončení stavby se majitel zavazuje dát 

komunikace a přilehlé plochy do původního stavu. 

 

h. dopravní řešení 

 

Ze tří stran kolem pozemku vede asfaltová komunikace. Na pozemku investora budou vybudovány 

přístupové komunikace pro nákladní i osobní automobily, přístupové komunikace pro pěší a 

parkovací plochy. 

Přístup na pozemek je ze dvou komunikací. Hlavní je z ulice Údolíček, která byla zvětšena a 

stavebně upravena pro příjezd nákladních vozidel, touto cestou je také přístup na malé parkoviště 

osobních vozidel, které je při vstupu do objektu.  

Druhá přístupová cesta je z ulice Komprdovi a to do podzemních garáží.  

 

i. ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření 

Objekt je navržen tak, aby odolával běžným a zvýšeným nárokům na ochranu před škodlivými vlivy 

vnějšího prostředí. Což jsou např. klimatické vlivy (vítr, déšť, sluneční záření, mráz), vliv podzemní 

vody, radonu a hluku. Pozemek nejeví žádná rizika nadměrného vyzařování radonu, proto nejsou 

nutná žádná protiradonová opatření. Budou použity jen klasické izolace proti vodě a zemní vlhkosti. 

 

j. dodržení obecných požadavků na výstavbu 

Vyhláška č. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu 

Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 

Vyhláška č. 369/2001 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb 

osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

Vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území 

 

 

 

ZÁVĚR 

 
Navržená stavba je jednoduše a efektivně napojena na stávající městskou strukturu. 

Cílem bylo co nejlépe využít dané území stávajícího brownfieldu a znovu ho začlenit do 

fungování města. Navržený objekt respektuje okolní strukturu a podmínky terénu, 

využívá orientace svahu k výhledu do historické části města. Výrobní provozy jsou 

navrženy tak, aby negativně neovlivňovali stávající rodinnou zástavbu. 

 

 

  



 

SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 

 
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu  

Vyhlášky, zákony, 

Vyhláška č.268/2009 o technických požadavcích na stavby 

Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb 

ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov 

ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel 

ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací 

ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty 

ČSN ISO 128-23 Technické výkresy – Pravidla zobrazování 

ČSN 01 3130 Technické výkresy – Kótování – Základní ustanovení 

ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy - Základní požadavky 

ČSN 73 1001 Základová půda pod plošnými základy 

 

http://www.rockwool.cz/ 

http://www.bachl.cz/ 

http://www.be-tong.cz/ 

http://dvere-inex.cz/ 

http://www.vytahy-voto.cz/ 

http://www.prefa.cz/ 

http://www.rigips.cz/ 

http://www.cetris.cz/ 

http://www.ferona.cz/ 

http://www.cellcon.cz/ 

http://www.juta.cz/ 

http://www.optigreen.cz/ 

http://www.trapezove-plechy.cz/ 

http://www.mapei.com/ 

http://www.allface.com/ 

http://www.schueco.com/web/cz 

http://www.gutta.cz 

http://www.geberit.cz/ 

 

 

 

http://www.technicke-normy-csn.cz/730804-csn-73-0804_4_65529.html
http://www.schueco.com/web/cz


 

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

 
Kce konstrukce 

žb   železobeton 

tl tloušťka 

hi hydroizolace 

ti tepelná izolace 

jv jihovýchodní 

jz   jihozápadní 

sv severovýchodní  

sz severozápadní 

2 NP  druhé nadzemní podlaží 

1 NP první nadzemní podlaží 

1 PP první podzemní podlaží 

2 PP druhé podzemní podlaží 

Bpv Balt po vyrovnání 

ČSN česká státní norma 

NN nízké napětí 

PVC KG    polyvinylchlorid 

PPHT  vysoce plněný polypropylen
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Anotace práce Bakalářská práce „Výroba dámské konfekce“ je zpracována ve formě 
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the streets Rokytova, Údolíček and Komprdova. It is a combination of 

steel frame construction and concrete masonry. The whole building is 
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vertically from 2nd to 4th floors. In 2nd underground floor is a car 

park, in a 1st underground floor is a production hall and its auxiliary 

operations, in 1st floor (entrance floor) is a representative entry, 

administration, changing rooms for staff and in 2nd floor is space for 

air-conditioning system.  

Part of the processing work was the development of structural studies, 

documentation for construction of selected parts of the building and 

architectural details of the selected element. Development of a static or 
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3.      Licenční smlouva byla uzavřena na základě svobodné a pravé vůle smluvních stran, 

s plným porozuměním jejímu textu i důsledkům, nikoliv v tísni a za nápadně 

nevýhodných podmínek. 

4.      Licenční smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma 

smluvními stranami. 

  

  

  

V Brně dne: 1.2.2012. 

  

  

  

……………………………………   …………………………………… 

Nabyvatel                                                                   Autor 


