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ABSTRAKT  

Diplomová práce se zabývá novostavbou jednopodlažního výrobního 
objektu, který je proveden jako železobetonový montovaný skelet s lehkým 
skládaným pláštěm na ocelové konstrukci. Součástí novostavby je také 
zázemí pro zaměstnance provozu a jeho administrativní pracovníky, které je 
založeno stejně na prefabrikovaném skeletu s dělením na dvě nadzemní 
podlaží s obvodovým výplňovým zdivem z pórobetonu a lehkým pláštěm 
provětrávané fasády. Vnitřní členění objektů je provedeno montovanými 
sádrokartonovými příčkami. Záměr je umístěn v průmyslové zóně Košíkov u 
Velké Bíteše.  

KLÍČOVÁ SLOVA  

strojírenská hala, prefabrikovaný skelet, skládaný plášť, jednoplášťová 
střecha, 

ABSTRACT 

The diploma thesis deals with a new building of a single-storey 
production object, which is made as a precast concrete frame with a 
lightweight cladding. Part of the new building is also facilities for employees 
and its administrative staff, which is also based on precast concrete frame 
divided into two floors. Cladding is made as masonry  with ventilated facade. 
The internal division of buildings is made by plasterboard partitions. The 
project is located in the industrial zone Košíkov near Velká Bíteš.  

KEYWORDS  

engineering hall, precast concrete structures, lightweight cladding , flat roof, 
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Úvod 
 Cílem této diplomové práce bylo vypracovat projekt pro provedení stavby na téma 

Průmyslová hala se sociálně technickým zázemím.  

 Téma jsem si zvolil, protože je mi prostředí průmyslových objektů blízké. Pozemek 

byl pečlivě vybírán tak aby nešlo pouze o běžnou rovinatou plochu „neomezené“ výměry, 

tak jak bývá mnohdy v průmyslových parcích, ale bylo docíleno pečlivé provozuschopné 

zastavovací situace na pozemku velikosti odpovídajícímu rozsahu diplomové práce. 

Pozemek je situován v průmyslové oblasti blízko dálnice D1 v k.ú. Velká Bíteš oblast 

Košíkov. 

 Výzvou bylo výrobní halu správně zasadit do terénu, tak aby byl dodržen optimální 

poměr zemních prací a výškové úrovně podlaží byly v návaznosti na okolní terén, který 

je svažitý.  

 Práce je rozdělena na hlavní textovou část a jednotlivé části příloh – studie stavby, 

architektonicko-stavebního řešení, konstrukčního řešení, požárně bezpečnostního řešení 

a stavebně-fyzikálního posouzení v podobě technických zpráv výkresů a výpočtů. 
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A. Průvodní technická zpráva 

A.1 Identifika ční údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) název stavby 

Strojírenská hala 

b) místo stavby  

Lokalita:  Velká Bíteš – Košíkov průmyslová zóna 

Katastrální území: k.ú. Velká Bíteš   

Parcelní číslo:  276/4 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

a) Jméno, příjmení, bydliště 

Vysoké učení technické v Brně 

Fakulta stavební 

Ústav pozemního stavitelství 

Veveří 95, 602 00 Brno 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

a) Jméno, příjmení, bydliště 

Bc. Pavel Olejníček 

A.2 Seznam vstupních podkladů 

- výpis údajů z katastru nemovitostí 

- územní plán  

- inženýrskogeologický průzkum lokality, vsakovací zkouška 

- radonový průzkum lokality 

- informace správce okolní zástavby pro určení podloží 

- terénní průzkum  

-  Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. 

-  Vyhláška č. 268/2009 Sb. ze dne 12. srpna 2009 o technických požadavcích na 

 stavby  
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A.3 Údaje o území 

a) rozsah řešeného území 

 Předmětem je lokalita v průmyslové zóně Košíkov jižně od Velké Bíteše. Tato je 

umístěna nedaleko sjezdu z dálnice D1 vedle silnice II tř. č. 399. Celková plocha řešeného 

území (pozemku) je 7,767 m2 

 

b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů  

 Předmětná není památkové chráněná ani chráněná podle jiných zvláštních předpisů.  

 

c) údaje o odtokových poměrech 

 V souladu s vyhláškou č. 269/2009, §20, odst. 5 písmeno c) „Vsakování nebo 

odvádění srážkových vod ze zastavěných nebo zpevněných ploch, pokud se neplánuje 

jejich využití, musí být řešeno přednostně jejich vsakováním, dále jejich zadržováním a 

regulovaným odváděním oddílnou kanalizací a pokud není možné oddělené odvádění do 

vod povrchových, pak jejich regulované vypouštění do jednotné kanalizace“  

 Dešťové vody z plochých střech budou jímány v retenčně vsakovacích objektech. 

Bezpečnostní přepad retencí je napojen na dešťovou kanalizaci. Odtokové poměry se 

stavbu významně nemění. 

 

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

rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas 

Záměr je v souladu s platným územním plánem Města Velká Bíteš. 

 

e) údaje o souladu s územním rozhodnutím  

Záměr je v souladu a splní veškeré podmínky. 

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Pozemek dle ÚP: 

VP - Plochy průmyslové výroby a skladů 

Navržený záměr je v souladu. 
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g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

 Veškeré požadavky dotčených orgánu statní správy budou dodrženy 

 

h) seznam výjimek a úlevových řešení 

 Nejsou úlevová řešení ani vyjímky 

 

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 

 Podmiňující investicí je vybudování chodníku podél severní hranice záměru na 

pozemku místní komunikace na parcele číslo 354/22 

 

 

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

nemovitostí) 

 

Pozemky přímo dotčené stavbou: 

Parc. 
číslo 

Výměra 
m2 

Druh 
pozemku 
Způsob 
využití 

LV Vlastnické právo Způsob dotčení 

276/4 7676 Orná půda 1373 Investor Pozemek 
stavby 

354/22  1398 Ostatní 
plocha 

1 Město Velká Bíteš, 
Masarykovo náměstí 87, 
59501 Velká Bíteš  

Zbudování 
chodníku a 
sjezdu. 
Přípojky. 

276/7 2978 Ostatní 
plocha 

1376 BERTHI, s.r.o., Košíkov 76, 
59501 Velká Bíteš  

Přípojky 

 

Pozemky sousedící s pozemkem stavby: 

Parc. 
číslo 

Výměra 
m2 

Druh pozemku Způsob 
využití 

LV Vlastnické právo 

276/17 5751 Orná půda. 1408 Bestadom, s.r.o., Košíkov 76, 59501 
Velká Bíteš  

276/23 422 Ostatní plocha 1 Město Velká Bíteš, Masarykovo 
náměstí 87, 59501 Velká Bíteš  
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A.4 Údaje o stavbě 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 

 Jde o novostavbu. 

b) účel užívání stavby 

 Účelem užívání je výroba. Předmětem výroby je strojní obrábění na CNC řízených 

strojích. 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Jde o stavbu trvalou 

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

apod.) 

Záměr podléhá vynětí se zemědělského půdního fondu a má stanovena BPEJ 

 

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

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

 Projektová dokumentace je navržena v souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 

Sb. ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 268/2009 č. Sb. o technických 

požadavcích na stavby ve znění pozdějších předpisů a rovněž v souladu s příslušnými 

ČSN, které se týkají navrhované stavby. 

 Charakter práce ve výrobě (SO01) není pro svou fyzickou náročnost vhodný pro 

práci a pohyb osob se sníženou možností pohybu a orientace. 

 Sociálně technické zázemí (SO02) má do 1.NP bezbariérový přístup a v 1.NP je také 

umístěno WC. 

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

jiných právních předpisů 

 Požadavky byly splněny bezezbytku. 

g) seznam výjimek a úlevových řešení 

Výjimky ani úlevová řešení nejsou navrhovány. 
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h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 

plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků 

apod.) 

 

Celková plocha pozemku:    7,676 m2 

Zastavěná plocha pozemku celkem:   5380 m2 

Obestavěný prostor:     28.300 m2 

Zpevněné plochy a komunikace:   3120 m2 (70%) 

Zatravněné a ozeleněné plochy:   2296 m2 

Užitná plocha průmyslového objektu SO01:  1.920 m2 

Užitná plocha SO02:     752 m2 

Maximální uvažovaný počet pracovníků v jedné směně je 36 osob z toho 25 mužů a 11 

žen. Provoz je trojsměnný. V administrativní části bude v ranní směně pracovat 

maximálně 25 zaměstnanců.  

 

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

dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída 

energetické náročnosti budov apod.) 

 

Půdorysná plocha podlahy objektu     A = 2459,0 m2 

Exponovaný obvod objektu      P =  241,4 m 

Obestavěný prostor vytápěných částí budovy   V =   21317,3 m3 

Potřeba tepla ke krytí tepelných ztrát prostupem   Qt =153395 kWh/a 

Potřeba tepla ke krytí tepelných ztrát větráním   Qv = 231020 kWh/a 

Přibližný tepelný zisk ze slunečního záření    Qs = 25400 kWh/a 

Přibližný tepelný zisk z vnitřních zdrojů tepla   Qi = 49200 kWh/a 

Výsledná potřeba tepla na vytápění     Qh = 313545 kWh/a 

Vypočtená přibližná měrná potřeba tepla    E1 =   14.71 kWh/m3,rok 

  

Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy   U,em = 0.29 W/m2K  

Klasifikace:       B , úsporná 

Klasifikační ukazatel CI:     0,6   
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 Byly splněny požadavky budovy s téměř nulovou spotřebou energie dle vyhl. 

78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov (se změnou 230/2015 Sb.)  

 Pro budovu s téměř nulovou spotřebou energie je splněn činitel fR = 0,7 

hodnoty Uem dosažené při použití požadovaných hodnot součinitelů prostupu tepla 

jednotlivých konstrukcí dle ČSN 730540-2 a referenční přirážky na vliv tepelných vazeb. 

Navržené skladby jsou vyhovující viz část E. posouzení z hlediska stavební fyziky této 

diplomové práce. 

 

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

etapy) 

 Stavba bude realizována v jedné etapě. Předpokládaná doba výstavby je 14 měsíců 

k) orientační náklady stavby. 

Orientační náklady stavby jsou 130 mil. Kč 
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A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická 

zařízení 

 

SO 01 VÝROBNÍ HALA 

SO 02  SOCIÁLNĚ TECHNICKÉ ZÁZEMÍ 

SO 03 KIOSKOVÁ TRAFOSTANICEE 

SO 04 OPLOCENÍ 

SO 05 ZPEVNĚNÉ PLOCHY A KOMUNIKACE 

SO 06 SADOVÉ ÚPRAVY 

IO 01 PŘÍPOJKA PLYNU 

IO 02 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA 

IO 03 PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE 

IO 04 PŘÍPOJKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE 

IO 05 PŘÍPOJKA VN 

IO 06 PŘÍPOJKA OPTICKÉ KABELÁŽE 

IO 07 AREÁLOVÉ OSVĚTLENÍ  
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B. Souhrnná technická zpráva 

B.1 Popis území stavby 

a) Charakteristika stavebního pozemku 

 Pozemek je svažitý. Průběh stoupání je od severu k jihu a od východu k západu. 

Celkové převýšení pozemku je cca 4 m. Z těchto důvodů bylo navrženo osazení objektů 

s výškovým rozdílem kdy první nadzemní podlaží administrativy je oproti podlaze ve 

výrobní hale o 1,7 m výše. 

 

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 

 Pro účely inženýrskogeologického posouzení byl osloven správce sousední budovy, 

který poskytnul informace o stavbě na sousedním pozemku. Závěry byly převzaty pro 

účel diplomové práce (únosnost podloží, radonový index, vsakování. 

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

 Na pozemek zasahuje ochranné pásmo silnice II třídy č. 399, které činní 15 m. Záměr 

byl koncipován tak aby nezasahoval do tohoto ochranného pásma viz situační řešení 

stavby. 

 

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

 Stavba neleží v záplavovém ani v poddolovaném území. 

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

poměry v území 

 Vliv na okolní stavby a pozemky vzhledem k lokalitě a umístění samotné stavby je 

nevýznamný. 

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

 Nejsou požadavky. Pozemek je orná půda bez vzrostlých dřevin a zástavby. 

 

 

 

g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 
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 Trvale bude vyňato se zemědělského půdního fondu 5400 m2 Orné půdy. 

 

h) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní 

a technickou infrastrukturu) 

 Pozemek je ze severní a jižní stran lemován místními komunikacemi, které jsou 

napojeny na silnici II tř. č. 399 a ta dále navazuje na D1. Pozemek bude připojen ze severu 

i z jihu dvěma sjezdy z čehož jižní slouží pro dopravní obsluhu osobními automobily a 

severní je určen k dopravní obsluze nákladní dopravu.   

 

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

 Realizace záměru není podmíněna přeložkami sítí. Připojení na technickou 

infrastrukturu je dostupné v přímém okolí záměru (viz. B.2.6 charakteristika objektů) 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

 

 Maximální uvažovaný počet pracovníků v jedné směně je 36 osob z toho 25 mužů a 

11 žen. Provoz je trojsměnný. V administrativní části bude v ranní směně pracovat 

maximálně 25 zaměstnanců. Celkem na nejsilnější směně bude pracovat maximálně 51 

zaměstnanců. 

 Předpokládaná maximální intenzita přepravy je 2 velké nákladní automobily za den 

a 4 dodávky. 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) Urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 

 Jde o průmyslový objekt sestávající z jednoduchých tvarů – kvádrů, které podle účelu 

a výšky k sobě přiléhají. Objekt je umístěn do průmyslové oblasti bez vazby na zástavbu 

města. Ze severu je tento lemován poli a dálnicí D1. Z jižní části je stávající zástavba 

průmyslových budov. 

b) Architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 

řešení 
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 Architektonické řešení zdůrazňuje členění stavby na jednotlivé objekty a současně 

vyjadřuje jejich funkci a význam 

 Hlavní provozní části jsou samotná výrobní hala a ze západu přiléhající místnosti – 

objekty skladu, trafostanice a kotelny. V jižní části je vstupní objekt SO02 v němž je 

umístěno sociální zázemí pracovníků ve výrobě, tak pracovníků v administrativě. Jsou 

zde kanceláře, jednací místnosti, šatny, sprchy, WC, kuchyňka, archiv a serverovna. 

 Ve výrobní hale SO01 jsou výrobní prostory – výroba a montáž, skladové plochy 

vstupního materiálu a hotových výrobků, pomocné provozy, volné plochy. 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

 Hlavním vstupním objektem pro osoby je sociálně technické zázemí SO02. Zde 

zaměstnanci mají šatny pro převlékání a ukládání oděvu. Hlavním provozem je navazující 

objekt SO01. Objekty jsou vzájemně propojeny schodištěm a rozdíl 1.NP obou objektů 

je 1,7 m. Ve výrobní hale pak probíhá manipulace s materiálem, obrábění, kontrola 

kvality následně balení a expedice. Lokálně můžou dle potřeby budou v hale probíhat 

údržbové práce. Veškerá hlavní technologie je umístěna v místnosti 101 Výrobní hala. 

Manipulace s materiálem probíhá pomocí vysokozdvižných vozíků a u rozměrný a 

těžkých břemen je prostor lodi mezi osami C–D vybaven jeřábem s maximální nosností 

10 tun.  V objektu SO01 bude vedle programátorů CNC a projektantů probíhat běžná 

administrativní činnost. V 1. NP je umístěna místnost pro mistry výroby. 

 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

 S ohledem na vyhl. 398/2009 Sb. Je bezbariérově řešeno 1.NP SO02, které je 

bezbariérově přístupné a je možno využít kanceláře a zasedací místnosti. Ostatní provozy 

nejsou vhodné pro práci osob s omezenou pohybovou schopností. 
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B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

 Při užívání dokončené stavby nevnikají při dodržení projektovaných parametrů a 

běžných bezpečnostních pravidel žádné zvláštní požadavky. 

 Tato pravidla se týkají administrativního provozu, provozu výdeje jídel a výrobního 

provozu. Podrobněji jsou stanovena vnitropodnikovými bezpečnostními a provozními 

směrnicemi a požadavky, pracovníci budou pravidelně školeni v bezpečnosti práce. 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

 

SO 01 Výrobní hala 

 Jde o jednopodlažní objekt s podlahou 1.NP na úrovni +0,000. Opláštění je 

sendvičové skládané z plechových horizontálně kladených kazet s tepelnou izolací 

z minerální vlny a svisle kladeným lakovaným trapézovým plechem. 

 Zastřešení objektu je provedeno konstrukcí trapézového plechu TR 160/250/1,0 

uloženého na prefabrikovaných vaznících se skladbou tepelné izolace z desek minerální 

vaty tl. 60 mm v kombinaci s pěnovým polystyrenem EPS 100 tl. 180 mm s povlakovou 

hydroizolací z PVC tl. 1,5 mm. 

 Dělící stěny jsou 2x opláštěné sádrokartonové montované.  

Výplně otvorů tvoří okna v hliníkových rámech, střešní obloukové světlíky 

s polykarbonátovou výplní a ocelová vrata a dveře ocelových a hliníkových konstrukcí 

kotvené do podkonstrukcí z ocelových nosníků. 

 

SO 02 Sociálně technické zázemí 

 Jde o dvoupodlažní objekt s podlahou 1.NP na úrovní +1,700 m a 2.NP +5,650m. 

Obvodový plášť tvoří výplňové zdivo z plynosilikátových tvárnic tl. 250mm 

s provětrávaným fasádním systémem z minerální vlny tl. 180 mm a kompozitních plechů 

tl. 10mm.  

 Konstrukce mezistropů a střechy jsou z železobetonových prefabrikovaných 

dutinových panelů výšky 250 mm. Skladba střechy je provedena z tepelné 

izolace pěnovým polystyrenem EPS 100 S Stabil tl. 240-390 mm s povlakovou 

hydroizolací z mPVC tl. 1,5 mm. 
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 Dělící stěny jsou provedené ze sádrokartonových montovaných příček. 

 Výplně otvorů pláště tvoří hliníková okna a dveře. Dveře v interiéru jsou z voštinové 

výplně s CPL laminátem v ocelových zárubních a dveře prosklené hliníkové a ocelové. 

 Místnosti jsou vybaveny podhledy z SDK konstrukce a z konstrukce skládaných 

minerálních podhledů v rastru 600x600. Podlahy na komunikačních prostorech a 

hygienickém zázemí jsou tvořeny konstrukcí betonové desky s keramickou dlažbou a 

podlahy v kancelářích tvoří zdvojená podlaha se zátěžovým kobercem. 

 

SO-03 Trafostanice  

 Kompaktní kiosková betonová trafostanice s vnější obsluhou PEO 2830x1730. 

Skládá se ze dvou částí: skeletu a střechy. Trafostanice je řešena jako polozapuštěná s 

hloubkou zapuštění do země 780 mm. Je určeny pro rozvodnou síť s napěťovou hladinou 

do 22 kV.  

 

SO-04 Oplocení 

 Navrženo je drátěné oplocení z plotových dílců. Na rozhraní mezi polem a areálem 

je místně součástí oplocení betonová zídka, která současně je opěrnou stěnou a která 

vyrovnává terénní rozdíly, a současně slouží i jako základ pro oplocení. Zbývající část 

oplocení je rovněž navržena z plotových dílců, založených na samostatných základových 

patkách. 

 

SO-05 Zpevněné plochy a komunikace 

 Areál bude dopravně napojen dvěma sjezdy a to ze severu pro nákladní dopravu a 

sjezdem jižním pro dopravu osobními automobily.  

 Na sjezdy přímo navazuje manipulační plocha situovaná v západní straně areálu. Její 

velikost umožňuj přistavení kamionů i jejich otáčení. Frekvence nákladní dopravy pro 

plánovanou výrobu bude nízká a to maximálně 2 nákladní automobily a 4 dodávky za 

den. Pro příjezd na parkoviště osobních automobilů je od jižního sjezdu vedena 

obousměrná areálová obslužná komunikace podél jižního průčelí SO02. 

 

SO-06 Sadové úpravy 
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 Předmětem sadových úprav je zajistit ozelenění stavby pro vytvoření příjemného 

klimatu. Výsadba bude probíhat především vně areálu objektu, jehož nezpevněné plochy 

budou především zatravněny. 

 

IO-01 Přípojka plynu 

 Pro objekt bude zřízena NTL plynovodní přípojka, napojená ze STL rozvodu v 

přilehlé komunikaci. Fakturační měření bude umístěno ve skříňce, umístěné před 

oplocením na hranici pozemku. Přípojka plynu bude napojena na páteřní rozvod vedený 

v komunikaci a to přivařovacím, navrtávacím T-kusem. Krytí plynovodu bude 1,0 m od 

nivelety komunikace i upraveného terénu na pozemku investora. 

 

IO-02 Vodovodní přípojka 

 Napojení na stávající řad bude navrtávací odbočkou, za napojením bude uzávěr 

potrubí opatřený zemním uzávěrem a litinovým poklopem. Potrubí přípojky bude z trub 

HD-PE 110x6,6 PE100 uložených do štěrkopískového lože tl. min 100 mm. 

 

IO-03 Přípojka splaškové kanalizace 

Odpadní vody od jednotlivých zařizovacích předmětů budou svedeny přípojkou 

splaškové kanalizace. 

 

IO-04 Přípojka dešťové kanalizace  

 Dešťové vody budou rozděleny na vody ze střech objektů, ty budou přímo svedeny 

do zasakovacího zařízení a dešťové vody ze zpevněných ploch, kde hrozí nebezpečí jejich 

znečištění ropnými látkami. Tyto vody budou vedeny přes odlučovač ropných látek a dále 

opět do zasakovacího zařízení.  

 Dešťové vody ze střech objektů budou svedeny částečně podtlakovou kanalizací a 

částečně gravitačně do svodného - gravitačního -potrubí DN200, to je napojené do revizní 

šachty, která je součástí systémového vsakovacího zařízení bezpečnostním přepadem 

DN150 do kanalizačního řadu umístěného na severozápadní hranici pozemku. 

  

IO-05 Přípojka VN  
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 Kabelová přípojka VN o napěťové hladině 22 kV je vedena v zemi z jižní části 

hranice areálu do kioskové trafostanice SO-03. 

 

IO-06 Přípojka optické kabeláže 

 Přípojka optické kabeláže distributora telekomunikačních služeb je vedena v zemi 

z jižní části hranice areálu do budovy SO-02 kde je vedena do serverovny 

 

IO-07 Areálové osvětlení 

 Podél vnitroareálových komunikací, parkovišť a zpevněných ploch je navrženo 

areálové osvětlení. 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických 

zařízení 

a)  Technické řešení 

 

Rozvod pitné vody 

 Rozvody pitné vody jsou z trub PPR S3,2 PN16. Trubní rozvody budou tepelně 

izolované v trubicích z polyuretanové pěny. Studená voda tloušťky 9 mm, teplá voda a 

cirkulace do DN20 20 mm, DN32 30 mm. 

Ohřev teplé vody bude zajištěný v zásobníkovém ohřívači. Ohřev topnou vodou 

ohřívanou v plynovém kotli. Tato část je samostatně řešena v části vytápění. 

 

Požární vodovod 

 Požární vodovod začíná odbočením z hlavního přívodu pitné vody do objektu, který 

je ze severní strany objektu u osy C. Za napojením na pitný vodovod bude osazen 

kontrolovatelnou zpětnou armaturou. Toto potrubí slouží k napojení hydrantových 

systémů.  

 

Splašková kanalizace 

Odpadní vody od jednotlivých zařizovacích předmětů budou svedeny přípojkou 

splaškové kanalizace IO 03 - Přípojka splaškové kanalizace do kanalizačního řadu. 
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 Vnitřní kanalizace odvádí splaškové vody z 1.NP z provozu výdeje jídel a šaten, na 

této větvi bude v prostoru šaten u umyvadel osazený přivzdušňovací ventil v podomítkové 

úpravě. Prostřední větev odvádí splaškové vody z šaten a WC administrativní budovy, 

tato větev prochází přes nadzemní podlaží nad střechu, kde je osazena větrací hlavice. Do 

splaškové kanalizace budou svedeny i potrubí pro odvod kondenzátu od klimatizačních 

jednotek. 

 

Dešťová kanalizace 

Střechy objektu SO02 jsou odvodněny gravitačně. Výrobní hala SO01 má podtlakový 

systém odvedení dešťových vod.  Systém podtlakového odvodnění střechy, který 

umožňuje ležatou část rozvodů instalovat pod střešní konstrukci a následně jediným 

svislým potrubím dolů k svodnému potrubí. Svodné potrubí je již gravitační a je vedeno 

k fasádě do vhodné pozice vyústění ven do retenčně vsakovacích objektů umístěných 

severovýchodně. 

  

Plynové rozvody 

 STL přípojka plynu bude vyvedena v typové plastové skříni na severní hranici areálu. 

Ve skříni bude osazen HUP. Dále bude veden NTL areálový rozvod do objektu SO01 a 

tudy po závěsech podél západní stěny fasády bude přiveden do kotelny. 

 

 

Koncepce vzduchotechniky a větrání 

 Prostor haly bude v zimním období větrán podtlakově pomocí potrubních ventilátorů 

osazených na střeše objektu. Chlazení výrobních prostor není uvažováno. Technologické 

místnosti jsou dle požadavku jednotlivých profesí větrány podtlakově pomocí potrubních 

ventilátorů osazených na střeše objektu. Hygienická zázemí jsou pak odvětrána pomocí 

potrubních ventilátorů osazených v potrubí. 

 Pro ohřev vzduchu je uvažovaná jako topné medium voda o teplotním spádu 

60/40°C. Pro chlazení je používáno ekologicky přípustné chladivo R410a.  

Řízení jednotek v prostoru zabezpečuje profese MaR. 
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Dle způsobu úpravy vzduchu jsou vzduchotechnická zařízení navržena takto: 

TV - Teplovzdušné vytápění a větrání - zařízení s úpravou vzduchu filtrací a ohřevem. 

Zařízení zajistí vytápění nebo dotápění požadovaného prostoru. Teplota bude udržována 

automaticky pomocí systému měření a regulace. Zařízení neupravuje parametry vlhkosti 

vzduchu.   

O - Odvod vzduchu - vzduch bude nuceným způsobem odváděn z větraného prostoru do 

venkovního ovzduší. V prostorách bude udržován podtlak, aby se zabránilo šíření 

vznikajících škodlivin do okolních prostor. 

C – Cirkulace - zařízení pracující s cirkulačním vzduchem (split jednotka). 

 

 Vzduchotechnické jednotky budou mít na vstupní klapce servopohon s havarijní 

funkcí, který zajistí při poruše nebo při výpadku napájení uzavření přívodu vzduchu do 

VZT a tím se také zabrání zničení ohřívacích dílů. Filtry VZT jednotky budou osazeny 

snímači diferenčního tlaku. Za ohřívacími díly budou umístěné protimrazové ochrana, 

která zabrání zamrznutí a tím i zničení ohřívacích dílů.  Vzduchotechnické zařízení bude 

v případě požáru samočinně odstaveno z provozu. 

 

 

Koncepce chlazení 

Chlazení serveru 

 Pro eliminaci vznikající tepelné zátěže v místnosti serveru bude instalován 

samostatný systém typu SPLIT. Vnitřní cirkulační jednotka (nástěnná) bude s venkovní 

jednotkou propojena izolovaným Cu potrubím. Venkovní kondenzační jednotka bude 

umístěna na ocelovém rámu na fasádě, jenž je dodávkou stavby. Bude použito ekologicky 

přípustné chladivo R410a. Jednotka bude celoročně v provozu (zařízení pro provoz při 

nízkých venkovních teplotách) a bude vybavena automatickým restartem. 

 

Chlazení jídelny, zasedacích místností, kanceláří a recepce 

 Pro eliminaci vznikající tepelné zátěže v prostoru budou instalovány samostatné 

systémy typu SPLIT, MULTI-SPLIT. Jedná se o systém v provedení tepelné čerpadlo 

s proměnným průtokem chladiva s venkovní kondenzační jednotkou a vnitřními 

chladícími jednotkami. Vnitřní jednotky budou kazetové (součásti je i čerpadlo 
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kondenzátu), popř. nástěnné či kanálové (bez čerpadla kondenzátu) a s venkovní 

jednotkou, která je umístěna na ocelové konstrukci na střeše objektu, budou propojeny 

izolovaným Cu potrubím. Zařízení pracuje s ekologicky přípustným chladivem R410a. 

Vnitřní jednotky budou ovládány nástěnným ovládacím panelem umístěným vedle dveří. 

Součástí ovladače je i termostat. Pomocí nástěnného ovladače bude umožněno nastavení 

teploty v prostoru s individuální korekcí. Komunikační kabeláž mezi nástěnným 

ovladačem, vnitřními jednotkami a venkovní jednotkou je součástí dodávky VZT. 

Při spuštění požárního poplachu dojde k odstavení zařízení z provozu. 

 

Koncepce vytápění a ohřevu TV 

Výpočtové hodnoty klimatických poměrů: 

• Místo: Velká Bíteš 

• Nadmořská výška:    529.5 m.n.m. 

• Normální tlak vzduchu:   0,098 MPa 

• Zimní výpočtová teplota:   - 15 °C 

• Průměrná teplota v otopném období:  7,5 °C 

• Délka otopného období:   245 dnů 

  

 Objekt SO01 a hlavní výrobní prostor a sklad je vytápěn sálavými tmavými 

infrazářiči a obslužné provozy elektrickým topením.  Objekt zázemí pro zaměstnance 

SO02 je vytápěn pomocí deskových těles, a teplovzdušně pomocí vzduchotechniky.  

 Minimální teploty, které budou dodrženy, jsou definovány normou: 

• Kanceláře   20 °C 

• Jídelna    20 °C 

• Hygienické zázemí  18 °C 

• Sprchy    24 °C 

• Šatny    22 °C  

• Chodby, schodiště  18 °C  

• Sklad    15 °C  

• Technická místnost  10 °C 

• Výrobní plocha  18°C  
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 Zdrojem tepla pro daný objekt bude plynová kotelna. Hlavní součástí kotelny budou 

dva plynové kotle řízené do kaskády a řídící kotel kaskády bude střídán v pravidelných 

intervalech. Topné větve pro vytápění objektu budou řízené ekvitermně v závislosti na 

venkovní teplotě a na zadané teplotě daného okruhu v regulátoru. Vlastní regulace bude 

zajištěna pomocí směšovacího ventilu a spínáním oběhového čerpadla a to tak, že 

čerpadlo bude ovládáno samostatně podle potřeby vytápění. Topná větev pro VZT bude 

vybavená pouze oběhovým čerpadlem. Toto čerpadla bude spínáno v závislosti na 

potřebě VZT ohřívat přívodní vzduch. Ohřev TV bude zajištěný pomocí nabíjecího 

čerpadla a akumulační nádoby. Nabíjecí čerpadlo bude řízeno v závislosti na teplotě vody 

v akumulační nádobě. 

 

Měření a regulace 

 Navržený řídicí mikroprocesorový systém bude zajišťovat řízení jednotlivých 

technologických zařízení vytápění a vzduchotechnicky, jejich ovládání, monitorování 

(měření stavových hodnot veličin, monitorování poruchových stavů) a regulaci na 

požadované hodnoty s ekonomickou optimalizací provozu pro jednotlivá technologická 

zařízení. 

Pro měření a regulaci daných technologií objektu bude navržený řídicí systém, který 

vychází ze současného stupně standardu. Řídicí systém bude vytvořený z autonomních 

volně programovatelných regulátorů. 

 

b) Výčet technických a technologických zařízení 

Výrobní provoz a skladování 

Položka Název zařízení / stroje Počet / Popis 
1.  Elektrické VZV s dobíječkami 

akumulátorů 
2 ks 

2. Regálový sklad palet 20 buněk x 3 palety 
v buňce x 5 vrstev = 300 
palet  

3. Záchytné vany s rošty  8 ks 
4. Regály s pracovním nářadím 4 ks 
5. Brusky dvojkotoučové a nástrojové 2 ks 
6. CNC obráběcí centra 10 ks 
7. CNC soustruhy 5 ks 
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8. Soustružnické automaty (tyče) 2 ks 
9. CNC vrtačky 5 ks 
10. Pracovní stoly vybavené ručním a 

pneumatickým nářadím 
4 ks 

11. Pracovní stoly vybavené přípravky a 
měřidly 

8 ks 

12. Ruční pracoviště 2 ks 
13. Ruční montážní lisy 2 ks 
14. Ultrazvukové čištění 1 ks 
15. Průchozí odmašťovací stroj 1 ks 
16. Stoly, ovíječky palet PE fólií, páskovačky Kpl. 
17. Kompresor, vymražování, vzdušník  2 ks  
18. Mostový jeřáb s nosností 10 tun , rozpon 

10,8 m 
1 ks 

 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

 Posouzení objektu na požární bezpečnost stavby je v příloze D.1.3 této práce. 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

a) Kritéria tepelně technického hodnocení 

 Veškeré navržené konstrukce splňují tepelně izolační vlastnosti a tepelný odpor, 

požadované ČSN.  

 Při návrhu stavby je postupováno tak, aby veškeré navržené řešení bylo v souladu s 

ČSN a objekt byl energeticky úsporný.  Tepelně technické hodnocení je zpracováno v 

posouzení obálky budovy. Budovy z tepelně technického hlediska vyhovují. 

 

b) Energetická náročnost stavby 

 V projektovaných stavebních a inženýrských objektech budou navržena svítidla se 

světelnými zdroji LED.   

c) Posouzení využití alternativních zdrojů energií 

 Alternativní zdroje energií nejsou navrhovány. 
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B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a 

komunální prostředí 

 

 Množství přiváděného čerstvého vzduchu 

Pro místnosti bez možnosti přirozeného větrání je 50 m3/h na osobu. Počty osob pro 

jednotlivé prostory jsou odvozeny od vnitřního vybavení resp. od podlahové plochy, dle 

účelu místnosti a dále z požadavku technologie a jsou stanoveno takto: 

• Pracoviště    vzduchová dávka dle náročnosti vykonávané  

• Technologické linky   dle požadavků technologie  

• Technologické prostory   dle požadavku profese 

• Šatny      20 m3/h na šatní skříňku 

 Množství odváděného vzduchu z prostor haly bude dle požadavku na dodržení 

požadované teploty od technologie a tepelné zátěže uvolněné do prostoru. Tyto prostory 

budou větrány podtlakově. Náhrada vzduchu bude realizována z venkovního prostoru. 

Hygienická zázemí objektu budou větrána podtlakově, množství vzduchu je dle dávky na 

zařizovací předmět:   

• WC    80 m3/h 

• Pisoár    30 m3/h 

• Umyvadlo   30 m3/h 

• Výlevka    50 m3/h 

• Sprcha   150 m3/h 

 

 Chlazení jídelny, zasedacích místností, kanceláří a recepce. 

 Pro eliminaci vznikající tepelné zátěže v prostoru budou instalovány samostatné 

systémy typu SPLIT. Jedná se o systém v provedení tepelné čerpadlo s proměnným 

průtokem chladiva s venkovní kondenzační jednotkou a vnitřními chladícími jednotkami. 

Vnitřní jednotky budou kazetové (součásti je i čerpadlo kondenzátu), popř. nástěnné či 

kanálové (bez čerpadla kondenzátu) a s venkovní jednotkou, která je umístěna na ocelové 

konstrukci na střeše objektu, budou propojeny izolovaným Cu potrubím. Zařízení pracuje 

s ekologicky přípustným chladivem R410a. 

 

Minimální teploty, které budou dodrženy, jsou definovány normou : 
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Kanceláře   20 °C 

Jídelna    20 °C 

Hygienické zázemí  18 °C 

Sprchy    24 °C 

Šatny    22 °C  

Chodby, schodiště  18 °C  

Sklad    15 °C  

Technická místnost  10 °C 

Výrobní plocha  18°C  

 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího 

prostředí 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

 Stavba je proti střednímu radonovému nebezpečí chráněna protiradonovou izolací. 

b) Ochrana před bludnými proudy 

 Bludné proudy nejsou v lokalitě předpokládány. 

c) Ochrana před technickou seizmicitou 

 Seizmicita se v lokalitě nevyskytuje. Podrobnější popis je obsažen v samostatné části 

statického řešení. 

d) Ochrana před hlukem 

 Ochrana před hlukem je zajištěna stavebními konstrukcemi. 

e) Protipovodňová opatření 

 Lokalita se nenachází v zátopovém území. Protipovodňová opatření nejsou 

navrhována. 
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B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

 Stavba bude připojena na potřebnou technickou infrastrukturu. Přípojky technické 

infrastruktury jsou pospány výše. 

B.4 Dopravní řešení 

Výpočet potřeby parkovacích stání dle ČSN 73 6110: 

 

Počet zaměstnanců na nesilnější směně provozu je  36 osob.  

Kancelářská plocha v administrativní budově je  227 m2 

Posuzovaná stavba-druh stavby:     Výrobní podnik 

Účelová jednotka:      zaměstnanec   

Počet účel. jednotek na 1 stání:      4 

Celkový počet účel. jednotek:   36   

Oo – základní počet odstavných stání =   36:4 = 9 stání 

ka – součinitel vlivu stupně automobilizace =  1,0 

kp – součinitel redukce počtu stání =   1 

N = Oo . ka . kp = 10 * 1 * 1 =    9 stání 

Posuzovaná stavba-druh stavby:     Administrativa-ředitelství podniku 

Účelová jednotka:      kancelářská plocha m2 

Počet účel. jednotek na 1 stání:      35 m2 

Celkový počet účel. jednotek:   227 m2   

Oo – základní počet odstavných stání =   227 : 35 = 6,48 = 7 stání 

ka – součinitel vlivu stupně automobilizace =  1,0 

kp – součinitel redukce počtu stání =   1 

N = Oo . ka. kp = 8 * 1 * 1 =    7 stání 

 

Celkem je zapotřebí 16 stání. 

Navrženo je 22 stání včetně jednoho stání pro osoby s omezenou schopností pohybu. 
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B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) Terénní úpravy 

 Budou provedeny hrubé terénní úpravy celého areálu stavby v souvislosti se 

situačním návrhem a výškovým uspořádání zpevněných ploch, tj. obslužných 

komunikací, parkoviště a chodníků.  

 Sadové úpravy mohou započít až po položení a zasypání všech podzemních 

inženýrských sítí. Při navrácením sejmuté ornice z mezideponie se provede čistá 

úprava terénu ve vrstvě 0,15 m po celém území nezpevněných ploch určených pro 

výsadbu dřevin a osetí trávníkových ploch. Položení a zpracování půdy se provede 

zahradnickým způsobem. Uvedené práce se zeminou musí být provedeny podle vlivu 

počasí do termínu agrotechnických lhůt pro výsadbu stromů, keřových skupin a osetí 

trávníků. 

b) Použité vegetační prvky 

 Předmětem sadových úprav je zajistit ozelenění stavby pro vytvoření příjemného 

klimatu ve výrobním areálu. 

Výsadba bude probíhat především vně areálu objektu, jehož nezpevněné plochy budou 

především zatravněny. 

c) Biotechnická opatření 

 Výsadba by měla probíhat ve vhodném vegetačním termínu, v kvalitních postupech 

a při použití sazenic s následnou péčí. Pro výsadbu keřů se založí pásovité záhony, pro 

výsadbu stromů se nakopají mísy, travnaté plochy budou pohrabány, urovnány, osety a 

nakonec uválcovány. K výsadbě dřevin jsou voleny listnaté domácí druhy a jejich 

kultivary o středních velkostech sazenic, pořízených vždy s balem. Dřeviny budou při 

výsadbě ošetřeny, řádně zality a po provedení budou výsadbové plochy zamulčovány. 

Předpokládá se, že režim péče bude naplňovat pověřená osoba – realizační firma nebo 

správa nového areálu.  

 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) Vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

 Navrhovaná výstavby nebude mít významný vliv na životní prostředí.  
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Ovzduší 

 Malým zdrojem znečištění ovzduší bude spalování zemního plynu pro vytápění, 

které dle zákona č. 201/2012 Sb. a pravidel pro sčítání zdrojů (§ 4 odst. 7 zákona) je 

nevyjmenovaným stacionárním zdrojem. 

Hluk 

 Instalovaný provoz uvnitř ve výrobní hale lze předpokládat v rozsahu 70-80 dB (A). 

Tento bude splňovat hygienické limity pro výrobní prostory a díky odstínění hluku 

stěnami budovy se vliv provozu ve venkovním prostředí významně neprojeví. 

Méně významným zdrojem hluku bude autodoprava nákladními a dodávkovými 

automobily, zajišťujícími dopravu vstupních komponent, materiálu a expedici hotové 

výroby  

Voda 

 Voda bude v provozu používána především pro hygienické účely a úklid. Bude 

sloužit, také pro ředění chladící emulze, jež je bezchloridová a bezhalogenidová směs s 

vodou v poměru 4 - 6%. Po použití bude tato přečerpána do sudu o objemu 200 l a určena 

k likvidaci odborně způsobilou firmou. Ročně bude pro tyto účely užito řádově několik 

stovek m3 vody. Sudy s emulzemi budou umístěny na výrobní ploše na záchytných 

vanách.  

Odpady 

 Předpokládaná produkce odpadů a nakládání s ním: 

Kód druhu 
odpadu 

Název odpadu 
Kategorie 
odpadu 

Skladování, 
přeprava 

Způsob 
likvidace 

08 01 19 použité odmašťovací roztoky N sudy 200 l Odborná firma 
11 01 11 oplachové vody s ropnými 

látkami  
N sudy 200 l Odborná firma 

11 01 12 oplachové vody ve složení 
vyhovující kanalizačnímu řádu 

O nádrž 3m3 Kanalizace 

11 01 13 odpady z odmašťování  N 1 x 1m3 Odborná firma 

12 01 01  třísky železných kovů  O 1 x 1 m3 Odborná firma 

12 01 03 třísky neželezných kovů 
mosaz/hliník  

O 1 x 1 m3 Odborná firma 

12 01 07 použité minerální řezné oleje 
neobsahující halogenidy 

N nádrž 0,7 m3, 
sudy 200 l 

Odborná firma 

12 01 10 použité syntetické řezné oleje  N sudy 200 l Odborná firma 
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12 01 18 brusný kal a lapovací pasty 
obsahující ropné látky  

N 1 x 1m3 Odborná firma 

12 01 20  použité brusné kotouče  N 1 x 1m3 Odborná firma 

12 03 01 mycí roztoky (podlaha v hale 
obsahuje RL) 

N sudy 200 l Odborná firma 

13 01 10 použitý hydraulický olej N sudy 200 l Odborná firma 

13 02 06 použité syntetické převodové a 
mazací oleje  

N sudy 200 l Odborná firma 

15 01 01  zbytky papírových a 
lepenkových obalů 

O 1 x 7 m3 Recyklace 

15 01 06 směs obalových materiálů O 1 x 1m3 Recyklace 

15 01 10 obaly obsahující zbytky 
nebezpečných látek nebo obaly 
těmito látkami znečištěné 

N 1 x 1m3 Odborná firma 

15 02 01 textil. mat. znečištěný 
škodlivinami, vapex, filtry 

N 1 x 1m3 Odborná firma 

20 01 01 sběrový papír O 1 x 1m3 Recyklace 

20 01 04 plastový odpad, obaly O 1 x 1m3 Recyklace 

20 01 08 Biologicky rozložitelný odpad 
z kuchyní a stravoven   

O UH Pytel v 
nádobě 

Běžný svoz 

20 01 21 zářivky a výbojky N 1 x 1m3 Odborná firma 

20 01 27 barvy, tiskařské barvy, lepidla 
a pryskyřice obsahující 
nebezpečné látky 

N 1 x 1m3 Odborná firma 

20 02 01 odpady ze zeleně  O 1 x 7 m3 Běžný svoz 

20 03 01 směsný komunální odpad O 1 x 1m3 Běžný svoz 

20 03 03 uliční smetky O 1 x 7 m3 Běžný svoz 

 

 Odpady budou tříděny a skladovány separovaně v plastových nebo kovových 

kontejnerech/sudech podle druhu odpadu na vymezené ploše. Odpadové hospodářství a 

organizační zabezpečení řízení a práce s odpady, včetně plánu odpadového hospodářství 

bude zpracováno podle zákona č.106/2005 Sb. a jeho změn. 
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b) Vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 

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

 Na pozemku záměru se nenachází dřeviny, jež vyžadují zvláštní ochranu. Výskyt 

chráněných živočichů není znám. 

 

c) Vliv stavby na soustavu chráněných území natura 2000 

 Lokalita daného záměru není ve zvláště chráněném území ve smyslu §14, v území 

smluvní ochrany evropsky významných lokalit dle § 19 ani se nenalézá v oblastech 

systému Natura 2000 dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění 

pozdějších změn a doplňků. Lokalita neleží na území národního parku, chráněné krajinné 

oblasti, národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky, 

přírodní památky (viz výše), neleží na přechodně chráněné ploše dle § 13 zákona č. 

114/1992 Sb. 

 

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

Nepodléhá posouzení vlivů na životní prostředí. 

 

e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 

ochrany podle jiných právních předpisů 

 Na pozemek zasahuje ochranné pásmo komunikace II tř. č. 399. Ochranné pásmo je 

15 m od osy vozovky. 

 Před započetím zemních prací je nutné provést vytyčení veškerých podzemních a 

nadzemních vedení dle jejich správců. Pro upřesnění polohy mohou být provedeny ručně 

kopané sondy. Vedení budou zřetelně vyznačena a respektována po celou dobu výstavby. 

Provedení zajistí generální dodavatel stavby. 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

 Provoz navrhované provozovny nepředstavuje závažné riziko pro životní prostředí, 

bezpečnost zaměstnanců a bezpečnost obyvatel. Při výstavbě bude využito standardních 

materiálů a technologií. 

 Zařízení používaná v provozu nebudou význačným zdrojem nebezpečných látek pro 

životní prostředí.  
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 Nepříznivý dopad zejména na kvalitu dešťové vody mohou mít úkapy ropných látek 

na vnitroareálových komunikacích a zpevněných plochách. Pro jejich likvidaci drobných 

úkapů ropných látek je navrženo odvodnění komunikací a přes odlučovač ropných látek.  
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B.8 Zásady organizace výstavby 

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

Beton         700 m3 

Ocel betonářská   48000 kg 

Porobetonové tvárnice  50 m3 

Sádra            100 m3 

Opláštění budov    3400 m2  

b) Odvodnění staveniště 

 Staveniště bude odvodňováno drenáží případně kanálky ve dně základové spáry. 

V nejnižším místě bude přečerpávána voda do odkalové a sedimentační jímky a následně 

částečně zasakována na pozemku či vypouštěna do kanalizace. 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

 Staveniště bude dopravně napojeno v místě budoucího severního sjezdu z místní 

komunikace. Na sjezd přímo navazuje manipulační plocha. Její velikost umožňuje 

přistavení kamionů i jejich otáčení, pro zařízení staveniště plně vyhovuje. 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

 Provádění stavby nemá při dodržení zásad na okolní stavby a pozemky žádný 

vážnější vliv. V době provádění může vznikat vyšší prašnost a hluk, který musí být 

v souladu s povoleným hygienickými limity. 

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

dřevin 

Provádění stavby nemá při dodržení zásad na okolní stavby a pozemky žádný vážnější 
vliv   

f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 

Dočasné zábory budou realizovány při provádění přípojek v místních 
komunikacích.  
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g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 

likvidace 

 Likvidaci odpadů zajišťuje zhotovitel stavby. Žádný z uváděných odpadů není 

kontaminovaný. 

Kód druhu 
odpadu 

Název odpadu 
Kategorie 
odpadu 

Skladování, 
přeprava 

Způsob 
likvidace 

17 01 01 Beton O 11 m3 Recyklace 

17 01 02 Cihly O 1 m3 Recyklace 

17 02 02 Sklo O  1 m3 Recyklace 

17 02 03 Plasty (podlahová krytina) O  0,5 m3 Recyklace 

17 04 05 Železo a ocel O  0,5 m3 Recyklace 

17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 O 1 m3 Recyklace 

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod 

číslem 170301 

O 1 m3 Recyklace 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené 

pod číslem 17 05 03 

O 5155 m3 Skládka 

 

 Veškeré druhy odpadů, kategorie ostatní (včetně přebytečné výkopové zeminy), 

nebezpečný  je povinnost odděleně podle druhů a kategorie předávat do vlastnictví 

oprávněné osobě podle § 12 odst. 3 zákona č.185/2001 Sb., plnit povinnosti § 12 a16 

zákona č.185/2001 Sb., zákona o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a postupovat  v 

souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady podle § 9a z. č. 185/2001 Sb, přednostně 

předávat recyklovatelné odpady do vlastnictví oprávněným osobám provozující 

recyklační zařízení. 
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h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

 Ornice bude sejmuta pod nově navrženými budovami a zpevněnými plochami do 

hloubky 20 cm. Celkem bude skryto 900 m3 z plochy o výměře 4500 m2. Část ornice bude 

použita k ohumusování v rámci sadových úprav. Po sejmutí ornice budou provedeny 

výkopové práce. Terén bude odkopán dle navržených profilů.  

 Součástí hrubých terénních úprav jsou i výkopové práce pro vsakovací zařízení. Ty 

se nachází ve dvou lokalitách v zatravněných plochách. Po osazení vsakovacího zařízení 

budou výkopy zasypány vhodným materiálem a vybudovány zhutněné pláně pro 

zpevněné plochy. 

 Uvažovaná bilance zemích prací je 4900 m3  

 

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

 Provádění stavby nemá při dodržení zásad na ochranu životního prostředí žádné 

zvláštní požadavky. 

 

 

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

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 

 

 Plán BOZP řeší zejména bezpečnost pohybu chodců a vozidel na veřejných 

komunikacích, které jsou ovlivněné provozem staveniště, a bezpečnost pohybu po 

staveništních komunikacích. Rovněž řeší bezpečné uložení všech materiálů (odpady, 

nové věci určené k zabudování). 

 U bezpečnosti pracovníků se předpokládá, že má dodavatel vypracované pro daný 

typ stavby standardní bezpečností směrnice a pracovníci jsou vybavení nářadím, 

vybavením, pracovními pomůckami a OOP v souladu s bezpečnostními předpisy. 

 Zhotovitel stavby odpovídá za plnění svých povinností, které mu ukládají právní 

předpisy upravující požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a na požární 

ochranu (tj. zejména zákon č. 365/2011 Sb. – Zákoník práce, v platném znění,  zákon č. 

309/2006 Sb. – Zákon o zajištění dalších podmínek na staveništi, v platném znění, NV č. 

591/2006 Sb. – o bližších minimálních požadavcích BOZP na staveništi, v platném znění, 

a NV č. 362/2005 Sb. – o bližších požadavcích na BOZP s nebezpečím pádu z výšky a 
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do hloubky, v platném znění, NV č. 101/2005 Sb. – o podrobnějších požadavcích na 

pracoviště a pracovní prostředí, v platném znění, zákon č. 133/1985 Sb. – o požární 

ochraně, v platném znění, NV č.378/2001 Sb. – o bližších požadavcích na bezpečný 

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, v platném znění a 

další). 

 Staveniště bude řádně vymezeno / oploceno a označeno příslušnými bezpečnostními 

značkami. Na staveništi budou vývěskou oznámena telefonní čísla nejbližší požární 

stanice, první pomoci a policie. 

 Před zahájením prací budou všichni pracovníci na stavbě poučeni o bezpečnostních 

předpisech pro všechny práce, které přicházejí do úvahy. Jejich dodržování bude řádně 

kontrolováno. 

 Všichni pracovníci musí používat předepsané ochranné pomůcky. Na pracovišti musí 

být udržován pořádek a čistota. Musí být dbáno ochrany proti požáru a protipožární 

pomůcky se musí udržovat v pohotovostním stavu. 

 Práce na stavbě budou prováděny v souladu se zhotovitelem zpracovanými 

technologickými postupy pro jednotlivé činnosti. V průběhu stavby budou provádět 

speciální pracovní úkony, vyžadující zvláštní proškolení, pouze osoby způsobilé tuto 

činnost vykonávat. 

  Po dobu provádění stavby bude dále zajištěno dodržování závazných 

bezpečnostních předpisů ve stavebnictví a nařízení, zejména pak příslušná ustanovení:  

NV č. 591/2006 Sb. o bezpečnosti a ochraně zdravý při práci na staveništích 

NV č. 362/2005 Sb. o bezpečnosti a ochraně zdravý při práci na pracovištích 

s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

Zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci. 

 Zhotovitel stavby je povinen organizovat práci a stanovit pracovní postupy tak, aby 

byly dodržovány zásady bezpečného chování na pracovišti. Požadavky na bezpečnost a 

ochranu zdraví při výstavbě stanoví vyhláška č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Dodavatel musí 

zabezpečit interiér objektu před působením nepříznivých vlivů stavby i povětrnosti. 

 Další podrobnější požadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

stanoví NV č. 378/2001 Sb. o bližších požadavcích na bezpečný provoz a používání 
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strojů, technických zařízení přístrojů a nářadí, NV č.  406/2004 Sb. o bližších požadavcích 

na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu a 

NV č. 11/2002 Sb. o vzhledu a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů ve 

znění pozdějších předpisů. 

Podrobnější požadavky na pracoviště a pracovní prostředí (NV.č. 101/2005 Sb.) 

 

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

 Jiné stavby nejsou výstavbou dotčeny, bezbariérové úpravy nejsou navrhovány. 

l) Zásady pro dopravně inženýrské opatření 

 Případné objížďky či jiná omezení plynoucí z provádění inženýrských sítí či vjezdu 

do areálu si musí projednat zhotovitel příslušné stavby. 

m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za 

provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

Provádění stavby za provozu investora se nepředpokládá, zvláštní opatření nejsou 

navrhována. 

 

n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Stavba bude realizována v jedné etapě. 

Předpokládané zahájení stavby 03/2019, ukončení stavby 08/2020 
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D.1.1 Technická zpráva 
a) Účel objektu a jeho funkční náplň, kapacitní údaje 

 Jedná se o průmyslový objekt, jednopodlažní výrobní halu a sklad. Hala navazuje na 

administrativní budovou se sociálně technickým zázemím. Předmětem výroby je strojní 

obrábění na CNC řízených strojích. 

 

Zastavěná plocha:     2462 m2 

Obestavěný prostor:     28.300 m2 

Užitná plocha průmyslového objektu SO01:  1.920 m2 

Užitná plocha SO02:     752 m2 

  

 Maximální uvažovaný počet pracovníků v jedné směně je 36 osob z toho 25 mužů a 

11 žen. Provoz je trojsměnný. V administrativní části bude v ranní směně pracovat 

maximálně 25 zaměstnanců. Celkem tedy maximálně 61 pracovníků v jedné směně. 

 

b) Architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení 

 Jde o objekt sestávající z jednoduchých tvarů – kvádrů, které podle účelu a výšky 

k sobě přiléhají. Objekt je umístěn do průmyslové oblasti bez vazby na zástavbu města. 

Ze severu je tento lemován poli a dálnicí D1. Z jižní části je stávající zástavba 

průmyslových budov. Stavba je umístěna na svažitém pozemku. Průběh stoupání je od 

severu k jihu a od východu k západu. Celkové převýšení pozemku je cca 4 m. Z těchto 

důvodů bylo navrženo osazení objektů s výškovým rozdílem kdy první nadzemní podlaží 

administrativy je oproti podlaze ve výrobní hale o 1,7 m výše. 

  

 Hlavní výrobní objekt SO01 je ryze industriálního vzezření o rozměru 32 x 47,5 m 

(osový rastr) sestává ze tří lodí o rozpětích 16 m, 4 m a 12 m, příčné modulové osy jsou 

po 6 m. K hale přiléhá sklad o rozměru 18 x 18 m (osový rastr) a technický přístavek 18 

x 7 m. Převažující výška atiky objektu je +8,500 m. Loď o rozponu 12 m (osy C-D) kde 

je umístěn mostový jeřáb má výšku atiky +10,000 m. 

 Objekt je obalen obvodovým pláštěm z profilovaného plechu kladeným vertikálně. 

Do obvodového pláště jsou osazena ocelová vrata otevíravá, vrata sekční, vyrovnávací 

můstek a dveře. Vrata a dveře budou ocelové s tepelnou izolací. Na západní fasádě jsou 
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umístěna vertikálně orientovaná hliníková okna, která vedle zdroje denního osvětlení 

slouží také jako kontakt s okolím. Denní osvětlení je zajištěno také střešními světlíky, 

které jsou rozmístěny rovnoměrně po ploše střechy.  

 Ve výrobní hale jsou prostory členěny na výrobu a montáž, skladové plochy 

vstupního materiálu a hotových výrobků, pomocné provozy, volné plochy.  

  

 Dvoupodlažní objekt SO02 sociálně technického zázemí, který je také hlavním 

vstupním objektem pro zaměstnance, o rozměru 32,8 x 13,6 m přiléhající k hale z jižní 

části, svým členěním fasády definuje objem rozdílného určení než je výroba. Bylo 

zachováno vertikální členění fasády ve vazbě na vertikálně orientovaný plášť výrobní 

haly. Bylo tak docíleno okny a členěním fasády, která tvoří pruhy o proměnných šířkách. 

Objekt působí uniformním celistvým dojmem a přesto, že je použito ušlechtilejších 

materiálů, kompozitních panelů a hliníkových oken, spoluutváří a podtrhuje technicistní 

ráz výrobního areálu. Výška atiky objektu je +10,000 m.  

 V objektu je umístěno jak sociální zázemí pracovníků ve výrobě, tak pracovníků 

v administrativě. Jsou zde kanceláře, jednací místnosti, šatny, sprchy, WC, jídelna se 

zázemím výdeje jídel, archiv a serverovna. 

 

c) Bezbariérové užívání stavby; 

 Podle zákona 435/2004Sb., § 81 je zaměstnavatel povinen zaměstnat osoby se 

zdravotním postižením. Ve výrobě není práce vhodná pro osoby s těžším tělesným 

postižením. Přístup a užívání objektu s omezenou schopností pohybu a orientace je 

navržen v administrativní budově. S ohledem na vyhl. 398/2009 Sb. Je bezbariérově 

řešeno 1.NP SO02, které je bezbariérově přístupné a je možno využít kanceláře a 

zasedací místnosti. Před vstupem do objektu je navrženo parkovací místo pro osoby 

s omezenou schopností pohybu. 

 

d) Celkové provozní řešení, technologie výroby;  

 

 Výrobní provoz 

 Funkční rozdělení provozu je na plochy výroby a montáže, plochu kontrolu kvality, 

skladové plochy vstupního materiálu a hotových výrobků, pomocné provozy a volné 
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plochy. V lodi mezi osami A-D budou umístěny menší obráběcí stroje a k západní fasádě 

budou situovány pracoviště kontroly kvality. Hala mezi osami B-C slouží jako hlavní 

komunikační koridor. Prostor lodi C-D, kde je umístěn mostový jeřáb, bude vybaven 

těžšími obráběcími stroji a u východní fasády je také prostor zásobování a expedice 

výroby zajištěn jedním úrovňovým vjezdem pro možnost najetí automobilu pod jeřáb 

s nosností 10t a také vyrovnávacím můstkem s těsnícím límcem pro navážení přímo do 

návěsu nákladního automobilu. Manipulace s materiálem bude probíhat pomocí 

vysokozdvižných vozíků, paletových ručních vozíků a také jeřábu. Prostor skladu je 

vybaven paletovým regálovým systémem. Zásobování a expedice skladu bude vždy 

probíhat vnitřními cestami. 

 

Provoz výdeje jídel 

 Ve výdej jídel se bude vydávat jídlo pro maximálně 60 strávníků. Předpokládá se 

nabídka 3 druhů jídel. Jídla se budou vydávat jen pro ranní směnu a to řízeně ve 2 fázích 

(kapacita jídelny 36 stolů). Návrh výdeje jídel vychází z předpokladu, že pro dopravu 

jídel od externího dodavatele budou použity vrchem nebo čelem plněné termoporty s 

možností umístění jedné nebo více gastronádob rozměru GN1/1, hloubky až 200 mm. 

Součástí dodávky jídel do výdeje bude i dodávka teplých nebo studených nápojů. Rovněž 

se předpokládá, že gastronádoby a termoporty použité pro dopravu jídel do výdeje jídel 

budou vráceny do externí kuchyně následující den v návaznosti na odběr dalších jídel a 

že gastronádoby i termoporty budou vraceny umyté. 

 Z hlediska dispozičního uspořádání je provoz výdeje jídel a jejich zázemí umístěn v 

1. NP objektu. Zásobování výdeje jídel je samostatným vstupem. 

 

e) Konstruk ční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby;  

 

SO01 – výrobní hala 

 Založení objektu je na železobetonových patkách v provedení z betonu C 20/25 XC2 

a oceli B 500B (krytí 45 mm) v kombinaci s prefabrikovanými patkami v provedení 

z betonu třídy C 30/37 XC2 a oceli B 500B. Podkladní beton tl. 100 mm bude z betonu 

třídy C12/15 X0. Spodní stavba je doplněna obvodovými základovými nosníky 
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uloženými mezi sloupy na horní plochu kalichů. Základové nosníky tvoří v hale nad 

úrovní podlahy obvodový sokl.  

 

 Nosná konstrukce je tvořena prefabrikovaným železobetonovým skeletem v třídě 

betonu C 35/45 XC1 a oceli B 500B. Skelet sestává ze sloupů vetknutých do kalichů 

základových patek. Nosná konstrukce střechy je tvořena železobetonovými vazníky 

ukládanými na zhlaví sloupů a na plnostěnné železobetonové průvlaky. Na vazníky je 

uložen nosný ocelový trapézový plech 160/250 tl. 1,0 mm, který je kladen spojitě přes 

dvě pole. Pomocné konstrukce pro výplně otvorů, střešní světlíky a výměny ve střeše jsou 

z válcovaných ocelových profilů a nosných profilovaných plechů  

  

 Obvodový plášť je ve spodní části vytvořen základovými nosníky opatřenými z vnější 

strany tepelnou izolací z perimetru SD tl. 100 mm a vyztuženou tenkostěnnou omítkou. 

Navazuje opláštění z ocelových kazetových profilů „C“ vyplněných tepelnou izolací z 

minerální vlny tl. 200 mm s překrytím tepelných mostů 40 mm a opláštěním z lakovaných 

trapézových plechů 35/960 z pozinkovaného plechu tl.0,63 kladených vertikálně. 

Opláštění je předsazeno před konstrukci skeletu. Pro vynesení atiky je železobetonová 

konstrukce skeletu doplněna nad úrovní střechy ocelovými sloupky „T“ profilu. 

  

 

 Střešní plášť je navržen jako jednoplášťová plochá střecha se sklonem 2,5%. Na 

nosný ocelový trapézový plech TR 160/250/1,0 bude nalepena parozábrana. První vrstva 

tepelné izolace je tvořena dvěma vrstvami desek z minerální vlny v tl. 60 mm (2x30 mm) 

s vzájemně překrytými spárami na tyto je pak provozně fixována vrstva EPS 100 

S STABIL v tl. 180 mm. Střešní krytina je navržena ze střešní fólie z měkčeného PVC 

tloušťky 1,5 mm. Střešní fólie bude mechanicky kotvena přes tepelnou izolaci k 

trapézovému plechu kotvami EJOT TKR. Střecha je provedena jako Broof(t1). Odvod 

dešťových vod je navržen podtlakovým systémem do vnitřních vpustí. U světlíků a úžlabí 

jsou navrženy protispády z klínů z tepelné izolace. 

 

 Podlaha na terénu. V prostoru výrobní haly bude provedena drátko-betonová 

podlahová deska tl. 200 mm. Podlahová deska bude provedena z betonu třídy C25/30 s 
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obsahem rozptýlené výztuže 20 kg/m3. Nášlapná vrstva bude provedena samonivelačním 

epoxidovým nátěrem Sikafloor 264 (1,8 kg/m2) provedená na penetrační nátěr betonu 

Sikafloor 156 (0,55 kg/m2). Pod deskou bude provedena izolace proti vlhkosti a střednímu 

radonovému riziku z fólie z měkčeného PVC tl. 2,0 mm opatřené ochrannou geotextilií 

200 g/m2. Pod hydroizolací bude volně ložená tepelná izolace z perimetru tl. 80 mm 

s tepelnou vodivostí λᴅ = 0,034 W/m.K.  

 Pod souvrství podlahy v rámci přípravy území bude v úrovni -0,600 m provedena 

vápenná stabilizace zemní pláně do hloubky 400 mm pomocí zemní frézy. Na tuto bude 

provedena vrstva kameniva frakce 16-32 tl. 250 mm. Požadovaná hodnota zhutnění 

kameniva je Edef,2 ≥ 55MPa, Edef,2/Edef,1 ≤ 2,5. Další vrstva bude provedena 

štěrkopískovým podsypem frakce 0-4 mm tl. 80 mm. Požadovaná hodnota zhutnění pod 

podlahovou deskou je Edef,2 ≥ 80MPa, Edef,2/Edef,1 ≤ 2,5. 

 Ve skladu hořlavin je v podlaze navržena havarijní jímka spádováním podlahy 1% a 

odčerpávací jímka v jejím středu s celkovým objemem větším než je objem největší 

nádoby 1,05 m3 a 20% součtu objemů všech nádob. 

 

Vnitřní dělící stěny budou montované ze sádrokartonových desek s požadovanou požární 

odolností definovanou v Požárně bezpečnostním řešení. Desky budou montovány na 

podkonstrukci s pozinkovaných ocelových profilů v místě výplní otvorů bude provedena 

ocelová výměna pro vrata a dveře. podkonstrukci Připojení příček ke střeše (k 

trapézovému plechu) musí umožnit svislý průhyb střechy, který bude cca 50 mm. 

 

Stropní podhledy – nejsou navrhovány 

 

Výplně otvorů. Okna v západní fasádě budou v hliníkovém rámu bez otevírání zasklená 

izolačním trojsklem. Vrata a exteriérové dveře budou ocelové s tepelnou izolací. Sekční 

vrata ocelová lamelová s tepelnou izolací, se vstupními dveřmi. Sekční vrata budou 

elektricky ovládaná. Vnitřní dveře budou ocelové do ocelové zárubně. Světlíky budou z 

hliníkových profilů s tepelnou izolací a výplní z polykarbonátu. 
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SO02 – sociálně technické zázemí 

 

 Založení objektu je na železobetonových patkách v provedení z betonu C 20/25 XC2 

a oceli B 500B (krytí 45 mm) v kombinaci s prefabrikovanými patkami v provedení 

z betonu třídy C 30/37 XC2 a oceli B 500B. Podkladní beton tl. 100 mm bude z betonu 

třídy C12/15 X0. Spodní stavba je doplněna obvodovými základovými nosníky 

uloženými mezi sloupy na horní plochu kalichů.  

 

 Nosná konstrukce je tvořena prefabrikovaným železobetonovým skeletem v třídě 

betonu C 35/45 XC1 a oceli B 500B. Skelet sestává ze rámové konstrukce tvořené 

průvlaky a sloupy. Sloupy jsou vetknuty do kalichů základových patek. Stropní 

konstrukce nad 1.NP a 2. NP je tvořená z železobetonových dutinových panelů výšky 250 

mm a skladebné šířky 1200 mm.  

  

 Obvodový plášť je tvořen výplňovým pórobetonovým zdivem tl. 250. a 

provětrávanou fasádou s povrchem s kompozitních panelů. 

  

 

 Střešní plášť je navržen jako plochá střecha se sklonem 2,5%. Na nosných 

dutinových panelech je tepelná izolace fixována vrstva EPS 100 S STABIL v tl. 280-390 

mm. Střešní krytina je navržena ze střešní fólie z měkčeného PVC tloušťky 1,5 mm.  

 

 Podlaha na terénu. bude provedena drátko-betonová podlahová deska tl. 150 mm. 

Podlahová deska bude provedena z betonu třídy C25/30 s obsahem rozptýlené výztuže 

20 kg/m3. Nášlapná vrstva bude provedena rozlišně dle jednotlivých skladeb podlahy viz 

výkresová část. Pod deskou bude provedena izolace proti vlhkosti a střednímu 

radonovému riziku z fólie z měkčeného PVC tl. 2,0 mm opatřené ochrannou geotextilií 

200 g/m2. Pod hydroizolací bude volně ložená tepelná izolace z perimetru tl. 80 mm 

s tepelnou vodivostí λᴅ = 0,034 W/m.K.  
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Stropní podhledy budou tvořeny skládaným minerálním podhledem v rastru 600x600 mm 

v kancelářských prostorech a také plnoplošným sádrokartonovým podhledem v zázemí 

šaten. Mokré provozy sprch budou provedeny ze sádrokartonu se zvýšenou odolností 

proti vlhkosti. 

 

Výplně otvorů. Okna a výplně ve fasádě budou v hliníkovém rámu zasklená izolačním 

trojsklem. Vrata a exteriérové dveře budou ocelové s tepelnou izolací.  

 

Vnitřní dělící stěny budou montované ze sádrokartonových desek s požadovanou požární 

odolností, jak je definována v Požárně bezpečnostním řešení. V místnostech s mokrým 

provozem z vodovzdorných desek.  

 

f) Bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí;  

Viz část B Souhrnná technická zpráva. 

g) Stavební fyzika - tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika / hluk, vibrace - 

popis řešení, zásady hospodaření energiemi, ochrana stavby před negativními 

účinky vnějšího prostředí;  

Je řešena a přílohou E této diplomové práce 

 

h) Požadavky na požární ochranu konstrukcí;  

 Je řešena a přílohou D1.3 Požárně bezpečností řešení této diplomové práce 
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Závěr 
 Obsahově jsem diplomovou práci zpracoval dle obdrženého zadání diplomové 

práce a v souladu sním a s pokyny vedoucí práce. Diplomová práce obsahuje samotnou 

výkresovou část pro provádění stavby, a dále je její součástí stavebně fyzikální 

posouzení a požárně bezpečnostní řešení.  
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LV List vlastnictví 
m metr 
m n.m. Metrů nad mořem 
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vyhl. Vyhláška 
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