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Abstrakt  
Objekty pro malé a střední podnikání tvoří samostatný areál v blízkosti sjezdu z dálnice D2 
Brno – Bratislava do města Modřice a obce Chrlice. 
Návrhy objektů spočívají v jednoduchém skládání kvádrových forem za účelem vytvoření                        
z části uzavřeného vstupního prostoru oživeného zelení. Tento prostor pak slouží i jako 
odpočinkové místo v čase přestávek. Objekty jsou ze vstupní strany doplněny o předsazené 
fasády, skládající se z bloků různých barev a materiálů, které jejich vzhledu dodají                        
na zajímavosti a hravosti. Přestože se jedná o výrobní provozy, celý areál působí spíše obytně.  
Hlavním architektonickým záměrem bylo vytvoření objektu (objektů) nabízejících co možná 
největší flexibilnost využití, kdy významnou roli hraje i zakomponování přírody a zeleně              
do areálu.  
  
Klí čová slova 
Objekt pro malé a střední podnikání, Brno, Modřice, železobetonová skeletová konstrukce, 
kvádrová hmota staveb, předsazená fasáda, skleněný přístřešek, výroba, samostatné výrobní 
jednotky, administrativa  
  
  
  
Abstract 
Buildings for small and medium businesses constitute separate premises adjacent to D2 
highway exit to the city of Modřice and village of Chrlice. 
Design of these buildings is based on simple composition of cuboid forms in order to create 
partly enclosed entry compass enliven with greenery. This space also serves as a resting place 
in the time of pauses. Frontage of buildings is appended with foremost facade consisting of 
blocks of various colours and materials that results in interesting and playful appearance of 
buildings. Therefore, despite its production purposes, the whole campus creates an impression 
of a residential area. The main architectonic goal was to create building (buildings) with as 
flexible utilization as possible, while respecting important role of incorporation of nature and 
greenery into premises.  
  
Keywords 
Buildings for small and medium businesses, Brno, Modřice, reinforced concrete skeletal 
construction, cuboid mass of buildings, foremost facade, glass canopy, production, separate 
production units, administration  
… 



Bibliografická citace VŠKP 
  
MÁSLOVÁ, Jana. Objekt pro malé a střední podnikání. Brno 2012. Vysoké učení technické 
v Brně. Fakulta stavební. Ústav architektury. Vedoucí bakalářské práce prof. Ing. arch. Alois 
Nový, CSc., doc. Ing. Miloslav Novotný, CSc. 
 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Prohlášení: 
  
Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracoval(a) samostatně, a že jsem uvedl(a) všechny 
použité‚ informační zdroje. 
  
  
  
V Brně dne 31.1.2012  
  
  
  
                                                             ……………………………………………………… 
                                                                                           podpis autora 



Obsah: 
 
a) Titulní list      
b) Zadání VŠKP 
c) Abstrakt v českém a anglickém jazyce, klíčová slova v českém a anglickém jazyce 
d) Bibliografická citace VŠKP podle ČSN ISO 690 
e) Prohlášení autora o původnosti práce         
f) Obsah      
g) Úvod  
h) Vlastní text práce: Technická zpráva: Průvodní zpráva 

  Souhrnná technická zpráva 
i) Závěr 
j) Seznam použitých zdrojů 
k) Seznam použitých zkratek a symbolů 
l) Seznam příloh:  
Licenční smlouva 
Složka B: Konstrukční studie 
Složka C: Stavební část projektové dokumentace pro PS 
Složka D: Architektonický detail 
Volné přílohy: Architektonická studie A3 

Model arch. detailu 
CD s dokumentací 

m) Popisný soubor závěrečné práce 
n) Prohlášení o shodě listinné a elektronické formy VŠKP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Úvod: 
 
Bakalářská práce řeší komplex průmyslových objektů pro malé a střední podnikání. K této 
realizaci byla vymezena parcela nedaleko Brna, v blízkosti sjezdu z dálnice D2 do města 
Modřice a obce Chrlice. 
Při návrhu bylo třeba počítat se začleněním pěti samostatných objektů, do sousední stávající 
zástavby. Cílem bylo navrhnout jednoduché víceúčelové (polyfunkční) kvádrové stavby,             
pro které v době zadání nebylo využití přesně specifikováno. Předpokládá se, že tyto objekty 
budou pronajímány k malovýrobě, případně k řemeslné výrobě. Objekty musí tedy splňovat 
kritéria jak pro výrobu, tak i pro hospodářské zázemí. 
Přestože jde o průmyslové stavby, jsou navrženy tak, aby působily vzdušně a obytně. 
Zakomponování zeleně mezi jednotlivé budovy dotváří celek a dodává celému areálu                    
na hodnotě. 
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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 
1. Identifika ční údaje: 

Název stavby: Objekt pro malé a střední podnikání 

Místo stavby: Modřice 

Okres: Brno – venkov 

Vypracovala: Jana Máslová 

Název projektu: Realizační – bakalářský projekt 

Název ústavu: Fakulta stavební VUT Brno 

Datum: Leden 2012 

 
2. Základní charakteristika stavby a její užití: 

Předmětem tématu ateliérové práce byl návrh novostavby (novostaveb) objektu              
pro malé a střední podnikání v Modřicích u Brna v jihomoravském kraji a jeho 
zpracování v rozsahu architektonické studie. Areál by měl být navržen tak,                    
aby umožnil flexibilitu a změnu provozovatelů (uživatelů), včetně proměnlivosti 
plošných nároků na jejich výrobní činnost. 
 

3. Kapacita stavby: 

Výměry ploch: 
plocha pozemku:  
zastavěná plocha:  
celková užitková plocha:  
obestavěný prostor:  
náklady na objekty:  

 
62 816,85 m2 

1 360,8 x 5 = 6 804 m2 
38 306,7 m2 
9 729,72 x 5 = 48 648,6 m3 
291 891 600 Kč (6 000 Kč/m3) 

 
4. Údaje o území 

Stavební parcela se nachází v jihomoravském kraji, nedaleko Brna, na východ 
od města Modřice. Nejbližší okolí je charakteristické sousedstvím stále se rozrůstající 
obchodně-komerční zóny. Nacházejí se zde převážně obchodní domy a výrobní 
objekty, ale také sídla a sklady firem. Hmota staveb je převážně kvádrová s dvěma 
nadzemními podlažími. V okolní zástavbě se nachází čistička odpadních vod                 
pro město Brno, jenž je vystavěna na řece Svratce, která protéká v blízkosti parcely. 
Dále se zde nachází i několik zahrádkářských kolonií.  
Sousedící město Modřice a městská část Brna Chrlice mají zástavbu maloměstského 
charakteru, převážně se zděnými objekty, s dvou až tří podlažními rodinnými domy. 
Parcela je komunikačně přístupná z dálnice D2 Brno – Bratislava v bezprostřední 
blízkosti sjezdu do Modřic a Chrlic. V okolí najdeme i zastávky MHD. 
Staveniště, které doposud nebylo využíváno ke konkrétnímu účelu, je rovinaté                  
a zatravněné. 
Pozemek je situován na všechny světové strany, avšak budovy na severovýchodní           
a jihozápadní stranu. Pozemek bude zcela využit zástavbou pěti průmyslových 
budov a komunikacemi potřebnými pro pohodlné využívání. 



B. TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



B. TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

1. Základní informace 

Objekty pro malé a střední podnikání jsou navrženy jako flexibilní budovy s možností 
výběru výrobního provozu vyhovujícího velikostí pro pronajímatele. Na parcele je pět 
výrobních objektů a každý z nich je dále rozdělen na 6 samostatných výrobních 
jednotek. První nadzemní podlaží slouží pro výrobu a skladování materiálů, 
polotovarů, či výrobků. Dále jsou zde šatny a hygienické zázemí pracovníků. 
V druhém nadzemním podlaží je administrativní část. 
 

2. Urbanistické řešení 

Stavební parcela se nachází v jihomoravském kraji, nedaleko Brna, na východ 
od města Modřice. Nejbližší okolí je charakteristické sousedstvím stále se rozrůstající 
obchodně-komerční zóny. Nacházejí se zde převážně obchodní domy a výrobní 
objekty, ale také sídla a sklady firem. Hmota staveb je převážně kvádrová s dvěma 
nadzemními podlažími. V okolní zástavbě se nachází čistička odpadních vod                
pro město Brno, jenž je vystavěna na řece Svratce, která protéká v blízkosti parcely. 
Dále se zde nachází i několik zahrádkářských kolonií.  
 
Sousedící město Modřice a městská část Brna Chrlice mají zástavbu maloměstského 
charakteru, převážně se zděnými objekty, s dvou až tří podlažními rodinnými domy. 
Parcela je komunikačně přístupná z dálnice D2 Brno – Bratislava v bezprostřední 
blízkosti sjezdu do Modřic a Chrlic.  Vzhledem k tomu, že pozemek je v sousedství 
dálnice, byla brána v úvahu dálniční ochranná pásma (do 40 m od kraje komunikace 
nesmí být žádná výstavba, do 100 m od osy přiléhajícího pásu komunikace smí být 
výstavba pro průmyslové, skladovací objekty, včetně komunikací). 
V okolí najdeme i zastávky městské hromadné dopravy a to: Modřice – čistička, 
Modřice – drůbežářské závody, Modřice – Olympia, jih. 
Staveniště, které doposud nebylo využíváno ke konkrétnímu účelu, je rovinaté                 
a zatravněné. 
Pozemek je situován na všechny světové strany, avšak budovy na severo-východní  
a jihozápadní stranu. Pozemek bude zcela využit zástavbou pěti průmyslových 
budov a komunikacemi potřebnými pro pohodlné využívání. 
 

3. Architektonické řešení 

Jedná se o pět dvoupodlažních objektů, které jsou osově symetricky rozděleny                 
na dvě poloviny. Každá polovina je pak ještě rozdělena na tři samostatné výrobní 
jednotky s vlastním vstupem. U dvou budov je vstup ze severovýchodní strany a u tří 
budov z jihozápadní strany. Každý ze tří bloků má jinou velikost a to jak plochou 
výrobní haly, tak i kapacitou zaměstnanců. Dvě výrobní jednotky z každé budovy 
jsou navíc přizpůsobeny tak, že zde mohou pracovat i osoby tělesně postižené. 
Velikost budoucího provozu záleží na potřebách a rozsahu výroby. 
Vstupy do jednotlivých objektů jsou na jedné straně budovy. Na opačné, druhé 
straně jsou pak situovány vjezdy nákladních aut, pro zásobování objektů.  
Půdorysný tvar objektu je složen ze dvou čtverců a tří obdelníků tak, že připomíná 
tvar podobný rohlíku. 
Tím se vstupy do jednotlivých výrobních jednotek uzavírají a vytváří plochu, která je 
pokryta zelení. 



Podél střední komunikace, vedené uprostřed areálu, sloužící pouze osobním 
automobilům, jsou vysazeny vzrostlé listnaté stromy. Záměrem je vytvořit klidovou           
a odpočinkovou zónu, sloužící k přestávkám. Současně se tím docílil i příjemnější 
pohled z objektu. 
Fasáda objektů je vytvořena předsazenou stěnou, která se skládá z bloků různých 
materiálů (skleněné panely čiré, světlomodré a světlešedé, fasádní panely barvy bílé 
a šedé). 
Bloky z čirého skla jsou doplněny clonou z tahokovu, která má stínící funkci a působí 
zajímavým efektem. 
V prostorách kolem objektů je navrženo 262 parkovacích míst pro osobní automobily 
a 12 parkovacích míst pro nákladní automobily. Objekty jsou navrženy                          
pro maximálně 1 020 pracovních míst. 
 

4. Dispozi ční řešení 

Celý areál je rozdělen na 5 budov. Objekty mají dvě podlaží. Druhé podlaží je 
vybudováno pouze z části, aby se docílil velký, vzdušný a výškově dostatečný 
prostor pro výrobní haly a skladovací prostory. 
Pří vstupu do každého výrobního bloku vidíme schodiště, které vede do druhého 
nadzemního podlaží, kde se nachází kuchyňský kout (denní místnost), 
administrativní část (kanceláře) a hygienické zázemí. Dále je zde i prostor                      
pro prezentační panely určené k seznámení s výrobky, či postupy práce jednotlivých 
provozů. 
V prvním nadzemním podlaží jsou šatny, vždy rozděleny jak pro mužské,                        
tak i ženské pracovníky, a příslušné hygienické zázemí (WC, umývárny, úklidové 
místnosti). V prvním nadzemním podlaží jsou také technické místnosti, které se 
nacházejí pod třetím ramenem schodišť vedoucích do druhého nadzemního podlaží. 
Ze zádveří se dále dostáváme do výrobní haly, která se dle potřeby přizpůsobí 
budoucímu provozu. Na každou halu navazuje sklad, ve kterém jsou velká vrata 
s nakládací rampou, sloužící k pohodlnému vykládání a nakládání materiálů                       
a produktů. 
U bloku, který je určen i pro tělesně postižené osoby, nalezneme vedle 
schodišťového prostoru také osobní výtah a v prvním nadzemním podlaží navíc WC 
pro imobilní osoby, které současně slouží i jako WC pro pracovníky v administrativě. 
 

5. Konstruk ční a technické řešení 

Zemní práce 
Pro objekty budou provedeny výkopy stavební jámy. Stěny stavební jámy budou 
svahovány. Při vnějším obvodě stavební jámy bude položena drenáž z plastových 
perforovaných trubek. 
 
Založení objektu: 
Objekt bude založen na základové desce z betonu C 20/25 tl. 250 mm, která je 
v místě posazení sloupů rozšířena a prohloubena o 250 mm.  
Izolace proti zemní vlhkosti bude zajištěna použitím modifikovaného asfaltového 
pásu s hliníkovou vložkou, zajišťujícího protiradonovou ochranu. 

 
 
 



Svislé konstrukce: 
a) Nosné konstrukce: 
Nosnou konstrukci tvoří železobetonový monolitický skelet v modulovém systému 
4 000 x 6 000 mm, sloupy jsou čtvercového profilu  (průřezu) o rozměru 300 x 300 
mm. Na sloupech jsou uložené železobetonové průvlaky. 

 
b) Obvodový pláš ť: 
Obvodový plášť je tvořen tvárnicemi YTONG P2-500 tl. 300 mm a kontaktním 
zateplovacím systémem z polystyrenu EPS  (z polystyrénových desek) tl. 100 mm.  
Na obvodovém plášti je umístěna předsazená fasáda z bloků o velikosti 1 000 x 
3 000 mm z různých materiálů a barev (světlemodré, světlešedé a čiré sklo, fasádní 
desky Cembrit  barvy bílé a šedé). Na blocích z čirého skla je zhotoveno stínění 
z nerezového tahokovu. 

 
c) Příčky a vnit řní stěny: 
Zděné příčky jsou zhotoveny z příčkovek YTONG P2-500 tl. 150 ,100 a 50 mm           
na maltu vápenocementovou. Výplňové zdivo pak z YTONG P2-500 tl. 300 mm. 
V objektu se dále nachází příčky  ze sádrokartonu tl. 10 mm a WC příčky                            
z dřevotřískové desky laminované se zakončením ABS hranami. 
 
Vodorovné konstrukce: 
Hlavní nosnou konstrukcí nad všemi podlažími je deskový železobetonový 
monolitický strop s tl. desky 140 mm a výškou průvlaků 360 mm. Šířka průvlaku je 
300 mm. ŽB deska bude provedena z betonu C 30/37 a betonářská výztuž B 500B. 

 
Vertikální komunikace (schodišt ě): 
Schodiště ve všech částech objektu jsou tříramenné železobetonové s kovovým 
zábradlím vyplněným skleněnými deskami. Počet výšek: 20, výška jednoho stupně je 
165 mm, šířka stupně 280 mm.  

 
Zastřešení: 
Střecha je u všech objektů navržena jako plochá jednoplášťová. Střešní krytina je 
z hydroizolačního asfaltového pásu tl. 4,5 mm. Odvodnění střechy je řešeno pomocí 
střešních vtoků o průměru 100 mm. Skladba střechy viz. výkresová dokumentace. 
 
Úprava vn ějších povrch ů: 
Obvodový plášť objektů je navržen ze silikátové probarvené omítky v barvě světle 
šedé. Ze vstupní strany doplněn o předsazenou fasádu skládající se z několika 
materiálových druhů panelů a horním a dolním soklem z fasádních desek WERZALIT 
v barvě šedé. 

 
Tepelně izola ční opat ření: 
Svislé nosné konstrukce jsou zatepleny kontaktním zateplovacím systémem EPS             
tl. 100 mm. Střešní plášť je zateplen polystyrenem EPS tl. 200 mm. 

 



Úprava vnit řních povrch ů: 
Vnitřní povrchy jsou opatřeny převážně bílou vápennou štukovou omítkou barvy bílé. 
V umývárnách a v šatnách je stěna opatřena omyvatelným povrchem – stěnovými 
obklady, či speciálními nátěry.  

 
Obklady st ěn: 
Obklady v umývárnách a WC budou keramické, do výšky 3 060 mm. V kuchyňských 
koutech za kuchyňskou linkou je navržen keramický obklad. Spárování je provedeno 
(záleží na barvě obkladu - bílou, šedou) spárovací hmotou. 
 
Podlahy: 
V provozu bude speciální pancéřová podlaha. V umývárnách, WC, šatnách, 
kuchyňských koutech a na chodbách bude jako nášlapná vrstva keramická dlažba, 
v kancelářích zátěžový koberec. 
Spárování je provedeno (záleží na barvě obkladu - bílou, šedou) spárovací hmotou. 
Ve společných prostorách musí být všechny nášlapné vrstvy mechanicky odolné               
a protiskluzné. Dále musí splňovat vyhlášku 369/2001 MMR o obecných technických 
požadavcích na stavby užívané osobami s omezenou schopností pohybu                        
a orientace. 
 
Výpln ě otvor ů: 
a) Okna: 
Okna v objektech jsou kovová hliníková s izolačním trojsklem. Některá z nich jsou 
neotvíravá. Vysoká okna v provozu jsou neotvíravá, pouze spodní díl je vyklápěcí.  
 
b) Dveře: 
Hlavní vchody do objektů jsou navrženy jako kovové hliníkové s izolačním dvojsklem. 
Dveře v příčkách jsou různé, některé jsou posuvné a skládací. Dveře v objektech 
jsou kovové. Vrata pro zásobování jsou kovová ocelová otevíravá. 

 
Oplechování: 
Atika je oplechována titanzinkovým plechem tl. 0,8 mm. Venkovní parapety, okapové 
svody a žlaby jsou řešeny také jako titanzinkové. 
 
Doplňkové konstrukce: 
Nad každým vchodem do budovy je na táhlech z nerezové oceli zavěšen skleněný 
přístřešek z kaleného skla. Velikosti přístřešků jsou rozdílné, viz detail v projektové 
dokumentaci. 
 

6. Řešení dopravní infrastruktury 

Řešené objekty se nachází v katastrálním území Modřice, kde není poddolované              
ani svážné území. Stavby budou dopravně napojeny vzhledem na stávající místní 
komunikaci. V souvislosti se stavebními pracemi nedojde ke změnám dopravního 
řešení. 
Doprava v klidu je řešena na pozemku investora a to 262 parkovacími místy                    
pro osobní automobily a 12 parkovacími místy pro kamiony a nákladní automobily. 



Na pozemku budou také vybudovány nové jednosměrné i dvousměrné komunikace 
pro dopravu osobních i nákladních automobilů a zpevněné plochy pro vykládání               
a nakládání produktů a materiálů. Vjezd na pozemek je řešen z ulice Svratecké. 
 

7. Vliv stavby na životní prost ředí a řešení jeho ochrany 

Stavební práce na průmyslových objektech budou mít minimální vliv na životní 
prostředí. Po dobu výstavby bude poněkud zvýšena hladina hluku od stavebních 
strojů a mechanizmů, tato však nebude přesahovat únosnou mez.  
V budoucnu mohou mít navrhované objekty nepatrný vliv na životní prostředí (záleží 
na druhu výroby).  
 

8. Vliv stavby na okolní pozemky a stavby 

Okolní pozemky budou pouze minimálně ovlivněny hlukem ze stavební výroby                 
a dopravy materiálu. Stavební práce nebudou takového druhu a intenzity,                     
aby nepřiměřeným způsobem negativně ovlivňovaly okolí stavby.  
 

9. Mechanická odolnost a stabilita 

Stavební konstrukce budou provedeny z klasických materiálů a dle tradičních 
technologií s osvědčenými postupy a procesy výstavby. V nosném systému objektu 
se nebudou objevovat speciální nosné konstrukce. 
Veškeré prvky nosných konstrukcí jsou počítány tak, aby bylo zabráněno vzniku 
nepřípustných deformací nosných prvků konstrukcí. 
 

10.  Požární bezpe čnost 

Stavba je navržena dle platných předpisů a norem a splňuje veškeré potřebné 
požadavky. 
Viz. samostatná část – Požárně bezpečnostní řešení. 
 

11.  Bezpečnost a ochrana zdraví p ři práci 

V oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při provozu se vychází z platných norem, 
technologických předpisů a bezpečnostních předpisů, které budou při užívání objektu 
dodržovány.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Brně dne 30.1.2012                                                            ____________________ 
 
                                                                                                               Podpis 
 



PŘÍLOHA 1: SKLADBY KONSTRUKCÍ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VÝPIS SKLADEB 
 

S1 VNITŘNÍ OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ, BARVA BÍLÁ 

PÓROBETONOVÉ TVÁRNICOVÉ ZDIVO YTONG  

TEPELNÁ IZOLACE - POLYSTYRENOVÉ DESKY ISOVER EPS 100F, UKOTVENÍ - LEPIDLO, UMĚLOHMOTNÉ 

HMOŽDINKY 

LEPIDLO, PERLINKA, LEPIDLO  

VNĚJŠÍ OMÍTKA SILIKÁTOVÁ PROBARVENÁ BAUMIT SILIKAT TOP, BARVA SVĚTLE ŠEDÁ 

 

10 MM  

300 MM 

 

100 MM 

5 MM  

5 MM 

S2 KERAMICKÁ DLAŽBA 30 x 30 MM 

LEPÍCÍ TMEL 

BETONOVÁ MAZANINA B15 

TEPELNÁ IZOLACE - ISOVER EPS 200S 

HYDROIZOLACE - MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS GLASTEK 40 SPECIAL MINERA 

BETONOVÁ ZÁKLADOVÁ DESKA, BETON 20/25 

ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP HUTNĚNÝ 

PŮVODNÍ ZEMINA 

 

15 MM 

3 MM 

32 MM 

150 MM 

4 MM 

250 MM 

450 MM 

 

S3 PANCÉŘOVÁ PODLAHA 

BETONOVÁ MAZANINA C 25/30 

SEPARAČNÍ FOLIE PENEFOL 

TEPELNÁ IZOLACE - ISOVER EPS 200S 

HYDROIZOLACE - MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS GLASTEK 40 SPECIAL MINERA 

BETONOVÁ ZÁKLADOVÁ DESKA, BETON 20/25 

ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP HUTNĚNÝ 

PŮVODNÍ ZEMINA 

 

5 MM 

95 MM 

 

100 MM 

4 MM 

250 MM 

450 MM 

S4 KERAMICKÁ DLAŽBA 30 x 30 MM 

LEPÍCÍ TMEL 

ANHYDRIDOVÝ POTĚR 

SEPARAČNÍ FOLIE PENEFOL 

TEPELNÁ IZOLACE - ISOVER EPS 200S 

KROČEJOVÁ IZOLACE  - MINERÁLNÍ VATA ISOVER N  

MONOLITICKÁ ŽELEZOBETONOVÁ DESKA KŘÍŽEM VYZTUŽENÁ 

VNITŘNÍ OMÍTKA - VAPENNÁ ŠTUKOVÁ, BARVA BÍLÁ 

 

15 MM 

3 MM 

42 MM 

 

20 MM 

20 MM 

140 MM 

10 MM 

 

S5 ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC, BARVA ŠEDÁ  

ANHYDRIDOVÝ POTĚR  

SEPARAČNÍ FOLIE PENEFOL 

TEPELNÁ IZOLACE - ISOVER EPS 200S 

KROČEJOVÁ IZOLACE  - MINERÁLNÍ VATA ISOVER N  

MONOLITICKÁ ŽELEZOBETONOVÁ DESKA KŘÍŽEM VYZTUŽENÁ, BETON 20/25, OCEL B300 

VNITŘNÍ OMÍTKA - VAPENNÁ ŠTUKOVÁ, BARVA BÍLÁ  

 

3 MM 

57 MM 

 

30 MM 

20 MM 

140 MM 

10 MM  

S6 HYDROIZOLAČNÍ ASFALTOVÝ PÁS ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR 

TEPELNÁ IZOLACE - ISOVER EPS 200S  

PAROTĚSNÁ FÓLIE - MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS GLASTEK 10 SPECIAL MINERAL 

SPÁDOVÁ VRSTVA - KERAMZITOVÝ NÁSYP LIAPOR 

ŽELEZOBETONOVÁ DESKA KŘÍŽEM VYZTUŽENÁ, BETON 20/25, OCEL B300 

VNITŘNÍ OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ , BARVA BÍLÁ 

 

4,4 MM 

200 MM 

4 MM 

50 - 150 MM 

140 MM 

10 MM 

 



S7 ASFALTOVÝ BETON STŘEDNĚZRNNÝ ABS I  

ASFALTOBETON VELMI HRUBÝ ABVH II  

OBALOVANÉ KAMENIVO OK I  

MECHANICKY ZPEVNĚNÉ KAMENIVO MZK  

ŠTĚRKODRŤ  

 

50 MM 

50 MM 

80 MM 

200 MM 

150 MM 

 

S8 ZÁMKOVÁ DLAŽBA DITON STONE + DRCENÉ KAMENIVO FRAKCE 2/4 MM 

ŠTĚRKOVÉ LOŽE - FRAKCE KAMENIVA 4/8 MM 

PODKLADNÍ KAMENNÁ DRŤ 11/20 - ZHUTNĚNO 

PŮVODNÍ ZEMINA 

 

80 MM 

50 MM 

270 MM 

 

S9 VNITŘNÍ OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ, BARVA BÍLÁ, 

ŽELEZOBETONOVÉ OBVODOVÉ ZTUŽIDLO, BETON 20/25, OCEL B300 

TEPELNÁ IZOLACE - POLYSTYRENOVÉ DESKY ISOVER EPS 100F, UKOTVENÍ - LEPIDLO, UMĚLOHMOTNÉ 

HMOŽDINKY 

LEPIDLO, PERLINKA, LEPIDLO  

VNĚJŠÍ OMÍTKA SILIKÁTOVÁ PROBARVENÁ, BARVA SVĚTLE ŠEDÁ 

VZDUCHOVÁ MEZERA  

PŘEDSAZENÁ FASÁDA: PANEL FASÁDNÍ DESKA CEMBRIT,  

10 MM 

300 MM 

 

 100 MM 

5 MM 

 5 MM 

50 MM 

15 MM 

 

S10 VNITŘNÍ OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ, BARVA BÍLÁ,  

PÓROBETONOVÉ TVÁRNICOVÉ ZDIVO YTONG  

HYDROIZOLACE - MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS GLASTEK 40 SPECIAL MINERA,  

TEPELNÁ IZOLACE - POLYSTYRENOVÉ DESKY ISOVER EPS 100F, UKOTVENÍ - LEPIDLO, UMĚLOHMOTNÉ 

HMOŽDINKY 

SPECIÁLNÍ LEPIDLO NA KERAMICKÝ OBKLAD 

SPODNÍ SOKL - MRAZUVZDORNÝ KERAMICKÝ OBKLAD 300 MM x 300 MM, BARVA ŠEDÁ,  

10 MM 

300 MM 

4 MM 

 

100 MM 

 

10 MM 

 

S11 VNITŘNÍ OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ, BARVA BÍLÁ,  

PÓROBETONOVÉ TVÁRNICOVÉ ZDIVO YTONG  

VZDUCHOVÁ MEZERA  

PLASTOVÝ DEŠŤOVÝ SVOD, Ø 100 MM 

VZDUCHOVÁ MEZERA  

SÁDROKARTONOVÁ PŘÍČKA  

VNITŘNÍ OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ BAUMIT SILIKAT TOP, BARVA BÍLÁ,  

10 MM  

300 MM  

50 MM  

 

50 MM  

10 MM 

10 MM 
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IDENTIFIKACE STAVBY  

Název stavby: Novostavba objektů pro malé a střední podnikání 
Místo stavby: Brno – Modřice 
Okres: Brno - venkov 
Katastrální území: Modřice 697931 
Kraj: Jihomoravský 
Parcelní číslo: 1975/1 
Stavebník:  
 
Zodpovědný projektant:  
Projektant: Jana Máslová 
 
B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA  

 
1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBN Ě TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

a) Zhodnocení staveništ ě 

Prostor uvažované stavby se nachází na zatravněném rovinatém pozemku ve městě 
Modřice nedaleko města Brna, č. parc. 1975/1 k.ú. Modřice 697931. Pozemek je 
přístupný z ulice Svratecká. 
 
b) Urbanistické a architektonické řešení stavby, pop řípadě pozemk ů s ní 

souvisejících  

Staveniště se nachází na zatravněném pozemku č. parc. 1975/1 v obci Brno – 
Modřice, k.ú. Modřice 697931. Původně byla parcela pouze zatravněna, bez dalšího 
využití. V současnosti je pozemek určen jako stavební parcela. Majitelem pozemku je 
KOTONA, a.s.. 
Architektonické řešení respektuje okolní zástavbu průmyslových a prodejních 
objektů. Výška nových objektů respektuje výškovou hladinu okolní zástavby,            
tj. objekty s plochou střechou a dvěma nadzemními podlažími. 
Průmyslové objekty jsou řešeny jako volně stojící novostavby s napojením              
na inženýrské sítě. Stavby jsou řešeny jako klasické skeletové konstrukce. Každá 
budova je symetricky rozdělena na dvě části   a každá z nich je dále rozdělena na tři 
samostatné výrobní bloky. Střechy jsou ploché se střešní krytinou z modifikovaného 
asfaltového pásu. Rámy výplní otvorů jsou kovové, vnitřní omítky vápenné štukové. 
Vnější silikátová omítka (barva světle šedá) je z části zakryta předsazenou fasádou, 
kterou tvoří bloky z různých materiálů a barev (světle modré, světle šedé a čiré sklo, 
fasádní desky Cembrit  barvy bílé a šedé). Na blocích z čirého skla je zhotoveno 
stínění z nerezového tahokovu. 
Vstupy do bloků závisí na poloze jednotlivých objektů (východ a západ). Po vstupu 
do objektu, v jakémkoliv výrobním bloku, se nacházíme v chodbě, ze které můžeme 
přímo do výrobní haly, šaten a hygienického zázemí zaměstnanců, či po schodech 
do 2NP, kde se nachází kanceláře (administrativa firmy). Provozní prostory jsou 
přirozeně a dostatečně prosvětleny a odvětrávány. Světlá výška místností v 1NP       
i ve 2NP jsou 3 060 mm. 
 
 



c) Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských sta veb           

a řešení vn ějších ploch 

Navržený stavební objekt je nepodsklepený se dvěma nadzemními podlažími.  
Objekt je založen na betonové desce. Nosná konstrukce je tvořena 
železobetonovými sloupy profilu (300 x 300 mm) s modulem 4 000 x 6 000 mm         
a železobetonovými monolitickými průvlaky. Skladba obvodových výplňových stěn je 
z pórobetonového zdiva YTONG P2-500 tl. 300 mm. Vnitřní příčky jsou zděné 
z pórobetonového zdiva YTONG tl. 150, 100 a 50 mm, ze sádrokartonových desek  
tl. 10 mm a WC příčky z dřevotřískové desky laminované se zakončením ABS 
hranami tl. 10 mm. 
Zastřešení je navrženo jako plochá střecha se světlíky. Střešní krytina je 
z modifikovaného asfaltového pásu. Výplně otvorů (okna, dveře) jsou s kovovými 
rámy, zasklené čirým sklem. Vnitřní omítky jsou vápenné štukové. Vnější silikátová 
omítka (barva světle šedá) je z části zakryta předsazenou fasádou, kterou tvoří bloky 
z různých materiálů a barev (světle modré, světle šedé a čiré sklo, fasádní desky 
Cembrit barvy bílé a šedé). Na blocích z čirého skla je zhotoveno stínění 
z nerezového tahokovu. 
Zpevněné plochy okolo objektu jsou tvořeny z několika částí: asfaltová dopravní 
komunikace, asfaltové parkovací plochy, asfaltové zpevněné plochy pro manipulaci 
s materiály a výrobky, pěší komunikace tvořené zámkovou dlažbou. Nezpevněné 
plochy jsou osety travním osivem se zahradními a sadovými úpravami. Podrobněji 
viz. Stavební část. 
Objekty jsou napojeny na stávající vedení inženýrských sítí u hranice pozemku 
pomocí standardních přípojek: vodovodu, jednotné kanalizace, energetického           
a telekomunikačních vedení. 
 
Zemní práce: 

Pro objekty jsou provedeny výkopy stavební jámy. Stěny stavební jámy jsou 
svahovány. Při vnějším obvodu stavební jámy je položena drenáž z plastových 
perforovaných trubek vyvedená do drenážních vsaků. Obsyp drenáže je proveden 
štěrkopískem frakce 8/32.  
 
Založení objektu: 

Objekt je založen na základové desce z betonu C 20/25 tl. 250 mm a v místě 
posazení sloupu je rozšířena a prohloubena o 250 mm. Před betonáží základových 
konstrukcí při spodním líci je třeba provést zemní jímací vedení bleskosvodu             
a zabudovat potrubí pro odvod splaškové a dešťové vody. 
Izolace proti zemní vlhkosti je zajištěna použitím asfaltového pásu s hliníkovou 
vložkou, zajišťujícího protiradonovou ochranu. 
 
Svislé konstrukce: 

a) Nosné konstrukce: 

Nosnou konstrukci tvoří železobetonový monolitický skelet v modulovém systému     
4 000 x 6 000 mm, sloupy jsou zhotoveny z čtvercového profilu (průřezu) o rozměru 
300 x 300 mm. Na sloupech jsou uloženy železobetonové průvlaky. 
 
 



b) Obvodový pláš ť: 

Obvodový plášť je tvořen tvárnicemi YTONG P2-500 tl. 300 mm a kontaktním 
zateplovacím systémem z polystyrenu EPS  (z polystyrénových desek) tl. 100 mm.  
Na obvodovém plášti je umístěna předsazená fasáda z bloků o velikosti               
1 000 x 3 000 mm z různých materiálů a barev (světle modré, světle šedé a čiré sklo, 
fasádní desky Cembrit  barvy bílé a šedé). Na blocích z čirého skla je zhotoveno 
stínění z nerezového tahokovu. 
 
c) Příčky a vnit řní stěny: 

Zděné příčky jsou zhotoveny z příčkovek YTONG P2-500 tl. 150 ,100 a 50 mm       
na maltu vápenocementovou. Výplňové zdivo pak z YTONG P2-500 tl. 300 mm. 
V objektu se dále nachází příčky ze sádrokartonu tl. 10 mm a WC příčky zhotovené 
z dřevotřískové desky laminované se zakončením ABS hranami. 
 
Vodorovné konstrukce: 

Hlavní nosnou konstrukcí nad všemi podlažími je deskový železobetonový 
monolitický strop s tl. desky 140 mm a výškou průvlaků 360 mm. Šířka průvlaku je 
300 mm. ŽB deska je provedena z betonu C 30/37 a betonářské výztuže B 500B. 
 
Vertikální komunikace (schodišt ě): 

Schodiště ve všech částech objektu jsou tříramenná železobetonová s kovovým 
zábradlím vyplněným skleněnými deskami. Počet výšek: 20, výška jednoho stupně je 
165 mm, šířka stupně 280 mm.  
 
Zastřešení: 

Střecha je u všech objektů navržena jako plochá jednoplášťová. Střešní krytina je 
z hydroizolačního asfaltového pásu tl. 4,5 mm. Odvodnění střechy je řešeno pomocí 
střešních vtoků o průměru 100 mm. Skladba střechy viz. Výkresová dokumentace. 
 
Úprava vn ějších povrch ů: 

Obvodový plášť objektů je navržen ze silikátové probarvené omítky v barvě světle 
šedé. Ze vstupní strany je doplněn o předsazenou fasádu skládající se z několika 
materiálových druhů panelů, horním a dolním soklem z fasádních desek WERZALIT 
v barvě šedé. 
 
Tepelně izola ční opat ření: 

Svislé nosné konstrukce jsou zatepleny kontaktním zateplovacím systémem EPS    
tl. 100 mm. Střešní plášť je zateplen polystyrenem EPS tl. 200 mm. 
  
Úprava vnit řních povrch ů: 

Vnitřní povrchy jsou opatřeny převážně bílou vápennou štukovou omítkou barvy bílé. 
V umývárnách   a v šatnách je stěna opatřena omyvatelným povrchem – stěnovými 
obklady, či speciálními nátěry.  
 
 
 



Obklady st ěn: 

Obklady v umývárnách a WC jsou keramické, do výšky 3 060 mm. V kuchyňských 
koutech za kuchyňskou linkou je navržen keramický obklad. Spárování je provedeno 
(záleží na barvě obkladu - bílou, šedou) spárovací hmotou. 
 
Podlahy: 

V provozu je použita speciální pancéřová podlaha. V umývárnách, WC, šatnách, 
kuchyňských koutech a na chodbách je jako nášlapná vrstva keramická dlažba, 
v kancelářích zátěžový koberec. 
Spárování je provedeno (záleží na barvě obkladu - bílou, šedou) spárovací hmotou. 
Ve společných prostorách musí být všechny nášlapné vrstvy mechanicky odolné       
a protiskluzové.  
 
Výpln ě otvor ů: 

a) Okna: 

Okna v objektech jsou kovová hliníková s izolačním trojsklem s prostupem tepla       
U = 0,93 W/m2K. Některá z nich jsou neotvíratelná. Vysoká okna v provozu jsou 
neotvíratelná, pouze spodní díl je vyklápěcí.  
 
b) Dveře: 

Hlavní vchody do objektů jsou navrženy jako kovové hliníkové s izolačním dvojsklem 
U = 1,2 w/m2K. Dveře v příčkách jsou různé, některé jsou posuvné a skládací. Vrata 
pro zásobování jsou kovová ocelová otevíratelná. 
 
Oplechování: 

Atika je oplechována titanzinkovým plechem tl. 0,8 mm. Venkovní parapety, okapové 
svody a žlaby jsou řešeny také jako titanzinkové. 
 
Doplňkové konstrukce: 

Nad každým vchodem do budovy je na táhlech z nerezové oceli zavěšen skleněný 
přístřešek z kaleného skla. Velikosti přístřešků jsou rozdílné, viz. detail v projektové 
dokumentaci. 
 
d) Napojení stavby na dopravní a technickou infrast rukturu 

Stavby jsou dopravně napojeny na stávající místní komunikaci č. parc. 1975/1 
v katastrálním území města Modřice. V souvislosti se stavebními pracemi nedojde   
ke změnám dopravního řešení. 
Výrobní stavby průmyslového areálu jsou napojeny na stávající inženýrské sítě 
nacházející se před pozemkem a to v místě místní komunikace. Jedná se o veřejný 
vodovod, jednotnou kanalizaci, rozvody NN a telekomunikační kabely. 
 
 
 



e) Řešení technické a dopravní infrastruktury, v četně řešení dopravy v klidu, 

dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb  na poddolovaném       

a svážném území 

Doprava v klidu je řešena na pozemku investora a to 262 parkovacími místy          
pro osobní automobily a 12 parkovacími místy pro kamiony a nákladní automobily. 
Na pozemku jsou také vybudovány nové jednosměrné  i dvousměrné komunikace 
pro dopravu osobních i nákladních automobilů a zpevněné plochy pro vykládání       
a nakládání produktů a materiálů. Vjezd na pozemek je řešen z ulice Svratecké. 
Stavby průmyslového areálu se nenacházejí na poddolovaném ani svážném území. 
 
f) Vliv stavby na životní prost ředí a řešení jeho ochrany 

Stavební práce na průmyslových objektech budou mít minimální vliv na životní 
prostředí. Po dobu výstavby bude poněkud zvýšena hladina hluku od stavebních 
strojů a mechanizmů, tato však nebude přesahovat únosnou mez.  
V budoucnu mohou mít navrhované objekty nepatrný vliv na životní prostředí (záleží 
na druhu výroby).  
Objekty budou vytápěny plynovým kotlem s rozvodem do deskových radiátorů. 
Splaškové odpadní vody a dešťové vody z objektů budou svedeny po pozemku      
do veřejné stoky. 
Stavební práce na průmyslových objektech budou mít nepatrný vliv na životní 
prostředí. Po dobu výstavby bude poněkud zvýšena hladina hluku od stavebních 
strojů a mechanizmů, tato však nebude přesahovat únosnou mez. Případná prašnost 
bude minimalizována průběžným kropením. Před výjezdem nákladních aut, strojů     
a mechanizmů na veřejné komunikace bude prováděno jejich čištění.  
Použité stavební postupy a materiály budou tradiční a opatřeny příslušnými 
certifikáty. 
Odpady, které se vyskytnou během stavby (obaly, …), budou separovány (vyhl. MŽP 
381/2001 Sb. „Katalog odpadů“) a likvidovány v souladu s povinnostmi původců (zák. 
č. 185/2001 Sb. O odpadech) a vyhl. O podrobnostech nakládání s odpady (MŽP 
383/2001). 
Při provozu objektů bude vznikat komunální i jiný odpad, jehož svážení a likvidaci 
zajišťuje město Modřice. 
 
Hodnocení emisí škodlivin: 
Objekty při užívání nebudou mít negativní vliv na životní prostředí. Objekty jsou 
vytápěny tepelnými čerpadly. 
 
g) Řešení bezbariérového užívání navazujících ve řejně přístupných ploch         

a komunikací 

Napojení zpevněných ploch je řešeno bez výškového rozdílu se stávajícími 
komunikacemi dle vyhlášky 369/2001 Sb. O obecných technických požadavcích 
zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu                  
a orientace. Dva provozy v každé budově jsou celé řešeny jako bezbariérové. Jsou 
zde navrženy výtahy, které svými rozměry vyhovují přepravě osob s omezenou 
schopností pohybu a orientace.  
 



h) Průzkumy a m ěření, jejich vyhodnocení a za členění jejich výsledk ů              

do projektové dokumentace 

V prostoru staveniště byly provedeny tyto průzkumy a měření: 
 
Geodetické zaměření (výškopis a polohopis) stávajícího stavu. V zaměření jsou 
zachyceny stávající komunikace, oplocení, obrysy stávajících pozemních objektů, 
sloupy veřejného osvětlení, stávající inženýrské sítě v nejbližším okolí apod. 
Zaměření je provedeno v souřadnicovém systému JTSK, výškopis je v místním 
systému.  
 
Radonový průzkum v dané lokalitě byl stanoven s nízkým radonovým indexem         
na dotčeném pozemku. 
 
Obhlídka staveniště projektantem měla za výsledek upřesnění výškového                 
a polohového osazení objektů, resp. navázání na okolní zástavbu, dále možnosti 
napojení na stávající sítě apod.              
Jiné průzkumy a měření nebyly provedeny. 
 
i) Údaje o podkladech pro vyty čení staveb, geodetický referen ční polohový        

a výškový systém 

Výškopis a polohopis vychází ze zaměření provedeného ve 12/2010. Zaměření je 
provedeno v souřadnicovém systému JTSK, výškopis je v místním systému. Výšková 
úroveň podlah bude na relativní kótě 190,6 m. 
 
j) Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objek ty a technologické 

provozní soubory 

Stavba je členěna na následující objekty: 
Pět průmyslových objektů 
Komunikace a parkovací místa 
Zpevněné plochy 
 
Přípojky: 
Vodovodní přípojka 
Kanalizační přípojka 
Přípojka elektrického vedení v hladině NN - trafostanice 
Přípojka telekomunikačního vedení 
 
k) Vliv staveb na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby                   

před negativními ú činky provád ění stavby a po jejím dokon čení, resp. jejich 

minimalizace 

Okolní pozemky budou pouze minimálně ovlivněny hlukem ze stavební výroby           
a dopravy materiálu. Stavební práce nebudou takového druhu a intenzity, aby 
nepřiměřeným způsobem negativně ovlivňovaly okolí stavby. V okolí stavby jsou 
pouze obchodní centra a dálnice, takže narušení okolních staveb stavebními pracemi 
nehrozí. 
 



Ochrana stávající zeleně: 
Při provádění prací bude dodržována ČSN DIN 18 915 Práce s půdou,                 
ČSN DIN 18 917 Zakládání trávníků, ČSN DIN 18 918 Technicko-biologická 
zabezpečovací opatření.  
 
Ochrana před hlukem, vibracemi a otřesy: 
Po dobu stavby bude zhotovitel používat stroje, zařízení a mechanismy 
s garantovanou nižší hlučností, které jsou v náležitém technickém stavu. 
 
Ochrana před prachem: 
Používané komunikace musí být po dobu stavby udržovány v pořádku a čistotě.     
Při znečištění je nutno znečištění odstranit a uvést komunikaci do původního stavu. 
Dopravní prostředky musí být  před výjezdem na veřejnou komunikaci důsledně 
očištěny. 
Uložení sypkého nákladu musí být zakryto plachtami. V případě dlouhodobého sucha 
se musí staveniště skrápět vodou. 
 
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 lze ukládat 
na skládky, které svým technickým provedením splňují požadavky pro ukládání 
těchto odpadů.  
 
Vizuální rušení stavbou: 
Dodavatel odpovídá za dodržování pořádku na staveništi. 
 
Opatření z hlediska bezpečnosti 
Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci: 
 
l) Způsob zajišt ění ochrany zdraví a bezpe čnosti pracovník ů, pokud není 

uveden v části F 

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, které se týkají bezpečnosti a ochrany zdraví. 
Všichni pracovníci na stavbě musí být proškoleni a seznámeni s bezpečností práce, 
poučeni o pohybu po staveništi, dopravě a manipulací s materiálem. Dále budou 
seznámeni s hygienickými a požárními 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. 
 
Musí se dodržovat zákony a 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 staveniště proti vniknutí nepovolaných osob               
do prostoru staveniště. 
 
2. MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA  

Stavby jsou navrženy tak, že výpočtové zatížení na ně působící v průběhu výstavby 
a užívání nebude mít za následek: 
− zřícení staveb nebo jejich částí, 
− větší stupeň nepřípustného přetvoření, 
− poškození jiných částí staveb nebo technických zařízení či instalovaného 

vybavení, v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce, 
− poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině. 
 
Stavební konstrukce budou provedeny z klasických materiálů a dle tradičních 
technologií s osvědčenými postupy a procesy výstavby. V nosném systému objektu 
se nebudou objevovat speciální nosné konstrukce. 
Veškeré prvky nosných konstrukcí jsou počítány tak, aby bylo zabráněno vzniku 
nepřípustných deformací nosných prvků konstrukcí. 
Vše viz samostatná příloha – Statické posouzení. 
 
3. POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 

Zpráva PO posuzuje na úrovni dokumentace pro stavební povolení protipožární 
zabezpečení novostavby objektu pro malé a střední podnikání ve městě Modřice     
č. parc. 1975/1, k.ú. Modřice 697931. 
Stavba je navržena dle platných předpisů a norem a splňuje následující požadavky: 
zachování nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu, omezení rozvoje a šíření 
ohně a kouře ve stavbě, omezení šíření požárů na sousední stavbu, umožnění 
evakuace osob a zvířat, umožnění bezpečnostního zásahu jednotek požární 
ochrany. 
Viz. samostatná část – Požárně bezpečnostní řešení. 
 
4. HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROST ŘEDÍ 

Stavby jsou navrženy dle platných hygienických předpisů, které zajišťují ochranu 
zdraví a životní prostředí. Provoz v objektech nebude zatěžovat okolí nadměrným 
hlukem nebo prašností. 
Použité materiály na výstavbu budou mít certifikát o shodě. Dispoziční členění 
objektů nebude měněno, stávající stav je z hygienického hlediska vyhovující. 
Navrhované stavby budou mít zanedbatelný vliv na životní prostředí. 
Splaškové vody budou odváděny systémem ležaté kanalizace do veřejné stoky. 
V objektech budou vznikat odpady z výrobních provozů a odpady komunální, 
spojené s provozem budov. Jejich likvidace musí splňovat požadavky a ustanovení 
příslušné městské (obecní) vyhlášky o komunálních odpadech. 
Bezpečnost a ochrana při práci bude řešena v souladu s vyhláškou č. 324/1990 Sb. 
Větrání místnosti je navrženo přirozené - okny. V některých umývárnách a WC je 
navrženo nucené větrání.  
Zastínění oken žaluziemi je navrženo jako opatření zamezující nadměrnému 
přehřívání místností.  



5. BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ 

V oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při provozu se vychází z platných norem        
a předpisů, které budou při užívání objektu dodržovány. Objekt bude využíván pouze 
k účelu, ke kterému je určen, tj. malá a střední výroba + kanceláře. U objektů budou 
v průběhu užívání staveb pravidelně prováděny běžné údržbové práce a opravy, 
zejména nátěry a čištění. Stavby nevyžadují zvláštní údržbu. Řádným užíváním 
staveb bude zajištěna i bezpečnost uživatelů. 
 
6. OCHRANA PROTI HLUKU  

Provoz v objektech nebude zdrojem zvýšeného hluku. Kročejová a vzduchová 
neprůzvučnost navrhovaných konstrukcí splňuje požadavky vyhlášky 137/1998     
Sb. O obecných technických požadavcích na výstavbu. 
Izolační potrubí jsou uložena pružně vzhledem ke stavebním konstrukcím, aby byl 
omezen hluk šířící se konstrukcemi do chráněných objektů. Potrubní rozvody vody    
a odpadu je nutné při průchodu stavební konstrukcí obalit (i kolena) pěnovou 
potrubní izolací tl. min. 15 mm. Pružně uloženy jsou i zařizovací předměty. 
 
7. ÚSPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA  

Tepelně-technické parametry nově budovaných konstrukcí budou v souladu 
s požadavky současných platných norem, vyhlášek a předpisů, zvláště                
ČSN 73 05 40-2 na požadovaný součinitel prostupu tepla Un, některé                         
i na doporučený součinitel prostupu tepla Udop.. Úspory energie vyhovují současným 
normám a požadavkům na výstavbu. 
 
8. ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU             

A ORIENTACE 

Každý objekt má dva bloky, které jsou zcela přizpůsobeny osobám s omezenou 
schopností pohybu    a orientace (bezbariérový přístup, výtah, WC). Tito lidé se 
mohou zúčastnit i pracovního procesu. 
 
9. OCHRANA STAVBY P ŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 

Je řešeno dle platných norem. Objekt bude celoplošně izolován od zemní vlhkosti 
modifikovanými asfaltovými pásy, které mají zároveň proti radonovou funkci. Ostatní 
škodlivé vlivy se neuvažují. 
 
10. OCHRANA OBYVATELSTVA  

Je řešeno dle platných norem. Jsou splněny základní požadavky na situování           
a stavební řešení objektu z hlediska ochrany obyvatelstva. 
 
11. INŽENÝRSKÉ STAVBY (OBJEKTY)   

a) Odvodnění území, likvidace splaškových vod 
Veřejná kanalizace  
 
b) Zásobování vodou 
Veřejný vodovod 
 



c) Zásobování elektřinou 
Napojení na síť hladiny NN 
 
d) Řešení dopravy 
Napojení na stávající příjezdové komunikace. Na vlastním pozemku je řešena 
výstavba nových komunikací. 
 
e) Povrchové úpravy okolí stavby 
Po ukončení venkovních úprav dojde ke zatravnění. 
 
12. VÝROBNÍ A NEVÝROBNÍ TECHNOLOGICKÁ ZA ŘÍZENÍ STAVEB  

V navrhovaném objektu nejsou navržena výrobní a nevýrobní technologická zařízení 
staveb ani provozní soubory  – není předmětem PD. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vypracovala: Jana Máslová 
Podpis: 



Závěr: 
 
Bakalářská práce řeší výstavbu komplexu  průmyslových objektů pro malé a střední 
podnikání. V navrhovaném řešení se počítá s výstavbou pěti volně stojících víceúčelových 
(polyfunkčních) kvádrových budov, kdy každá budova je ještě symetricky rozdělena na dvě 
části. Každá z částí se dále dělí na tři samostatné výrobní bloky. V každém objektu je mimo 
prostoru pro výrobu také  počítáno se základním provozním zázemím. Dále je zde vytvořen 
prostor jak pro administrativu, tak i pro sociální zázemí všech pracovníků.  
Hlavním záměrem návrhu bylo vytvoření vzdušných a prosvětlených objektů, které budou 
nabízet co možná největší flexibilnost využití. Významnou úlohu zaujímá i zakomponování 
přírody a zeleně do areálu.   
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