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Abstrakt  

Obsahem diplomové práce je dokumentace pro projekt novostavby Minipivovaru v Hodoníně. 
Budova je samostatně stojící na rovinném stavebním pozemku v zastavěném území města 
Hodonín. V objektu se nachází minipivovar o plánovaném ročním výstavu 3500 hl a 
restaurace pro 150 hostů s letní terasou pro 35 hostů. Objekt je přízemní, částečně 
podsklepený. Přízemí je rozděleno na část pro hosty a provozní část restaurace s varnou, 
sklady a zázemím pro zaměstnance. V restauraci se nachází měděná varna, která je srdcem 
objektu. Místnosti minipivovaru – spilka, ležácký sklep, stáčecí sklep, plynová kotelna, 
strojovna vzduchotechniky a sklady sudů a nápojů se nachází v suterénu. Nosný systém je 
stěnový, nadzemní část z keramických tvarovek a monolitických železobetonových stěn, 
podzemní část z betonových bednících tvarovek. Objekt je zateplen. Střecha nad provozní 
částí restaurace, vstupní částí a zázemím pro hosty je plochá, jednoplášťová. Střechu nad 
restaurací tvoří pultové dřevěné sbíjené vazníky se sklonem 4 %. Jako krytina je použit PVC 
folie.  
  
Klí čová slova 
Pivovar, restaurace, zděná technologie, keramické bloky, plochá střecha, COR-TEN, fasádní 
kazety, kontaktní zateplovací systém.  

  
  
  
Abstract 
The content of this thesis is the documentation for the project of Microbrewery in Hodonin. 
This microbrewery is a detached building on building plot in the urban area of Hodonin. In 
the building is located a microbewery with planed beer production 3500 hl per year and 
restaurant for 150 guest with the summer terrace planed for 35 guests. Building is a ground 
floor structure with cellar under the part of it. The ground floor is divided into the section for 
guest and a part for restaurant’s services with kitchen, storages and background for 
employees. In the restaurant is located a brewhouse which is a heart of the object. 
Microbrewery – fermenting room, lager cellar, tank cellar, boiler room, engine room for 
ventilation, storage of barrels and drinks are located in the basement. Bearing system is 
formed by walls- in the ground floor by ceramic blocks and monolithic concrete walls, in the 
basement by the concrete formwork blocks. The building is insulated. The roof above the 
kitchen and the restroom for guests is a flat roof. The roof above the restaurant consists of a 
wooden chest nailed trusses with a slope of 4%. As the roof covering is used a PVC foil  
  
Keywords 

Brewery, restaurant, brick technology, keramic blocks, contact insulating systém, flat roof, 
COR-TEN, facade panels, contact insulating systém.  
… 
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Úvod: 

Pro svou diplomovou práci jsem si vybral projekt minipivovaru. Toto téma mi 

připadá vzhledem k růstu počtu malých pivovarů a minipivovarů na území 

České republiky(a dalších zemí) jako aktuální a zajímavé. Vzhledem k tomu, že 

minipivovary jsou prakticky vždy navrhovány jako minipivovary restaurační, je i 

součástí mého projektu restaurace. Po úvaze jsem se rozhodl pro minipivovar o 

ročním výstavu 3500 hl a restauraci pro 150 hostů. Studie byla vypracována ve 

dvou verzích. Dále rozvíjena byla verze B. 
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Technická zpráva je zpracována podle přílohy č. 1 k vyhlášce č 499/2006 Sb., bodu 1.1.1. 
Technická zpráva. 
 
a) ÚČEL OBJEKTU 
  Jedná se o polyfunkční dům. V suterénu je umístěn minipivovar o ročním plánovaném 
výstavu 3500hl. K pivovaru náleží prostor restaurace pro 150 hostů s terasou pro 35 hostů. 
 
b) ZÁSADY ARCHITEKTONICKÉHO, FUNKČNÍHO, DISPOZIČNÍHO A VÝTVARNÉHO ŘEŠENÍ A 
ŘEŠENÍ VEGETAČNÍCH ÚPRAV OKOLÍ OBJEKTU, VČETNĚ ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ OBJEKTU 
OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE 
  Stavba se svým řešením snaží zaujmout při čelním pohledu a také v interiéru restaurace, 
tyto části jsou primárně řešeny a odlišeny od zbytku stavby viditelně povrchovou úpravou a 
okny.  
  Budova je přízemní, členitého půdorysu, převažující tvar je obdélník s dvěma oblými 
stěnami. Je částečně podsklepena s jedním podzemním podlažím.  Zádveří, kuřácký salon, 
hygienické zázemí restaurace je zastřešeno jednoplášťovou plochou střechou. Střešní 
konstrukce nad restaurací je vynášena sbíjenými dřevěnými pultovými vazníky. Tato střešní 
konstrukce je jednoplášťová, spád střechy 4 % směrem k terase. Střecha nad provozní částí 
restaurace je řešena jako plochá, jednoplášťová.  Materiál krytiny je shodný pro celý objekt a je 
jím PVC folie.  
  Žlaby a žlabové kotlíky jsou z měděného plechu. Klempířské prvky oplechování jsou 
z pozinkovaného plechu.  
  Zájem kolemjdoucích je záměrně stahován na, pro zákazníka, nejzajímavější část objektu 
– restauraci s výčepem a její vstup. Právě tyto stěny jsou výrazně odlišeny od ostatních svým 
oblým tvarem, evokujícím pivní sklenici a povrchovou úpravou. Tu tvoří fasádové kazety z oceli 
se řízenou korozí, oceli COR-TEN. Tento materiál koroduje do určité hloubky a svou barvou ne 
náhodou připomíná pivní mok. Jeho výhodou je také bezúdržbová dlouhá životnost. Horní část 
stěny restaurace a stěna spojující tyto dvě oblé stěny je opláštěna fasádními kazetami LIBERTA 
bílé barvy. Okna v restaurační oblé stěně jsou výrazně dlouhá a úzká a orientována na jih, 
efektně prosvětlují vnitřní prostor. Pro zvýšení atraktivity restaurace jsou varny minipivovaru 
umístěny v prostoru baru a jsou z restaurace viditelné, neoddělené výraznými optickými 
překážkami.  
  Ostatní stěny objektu jsou omítnuty omítkou bílé barvy. V části, která je rovnoběžná 
s komunikací a náleží k provozu restaurace nejsou navrhována okna pro úplnou jednolitost a 
vymezení provozní části od části určené pro hosty. Významným prvkem objektu je také terasa, 
přístupná z restaurace. Je orientována na sever, pochozí vrstva je tvořena akátovými latěmi 
s protiskluzovou úpravou. 
  Přístup k objektu je zajištěn komunikací – ulici Redlichova. Od kumunikace k hlavnímu 
vchodu vede chodník dlážděný zámkovou dlažbou. Zámková dlažby je použita také k napojení 
prostoru Příjmu, který je zároveň vstupem pro zaměstnance s malým parkovištěm s vlastní 
komunikací, navazující na ulici Redlichovu. Tento dlážděný pás je uzpůsoben k pojezdu vozidel – 
zejména kvůli zásobování.  
  Funkčně lze objekt rozdělit na tři části. První je prostor pro hosty restaurace a pivovaru, 
přístupný je hlavním vchodem přes zádveří. Druhou částí je zázemí restaurace obsahující 
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skladovací prostory, provoz restaurace a část pro zaměstnance. Třetí část je pivovar, který je 
umístěn v suterénu. 
  Dispoziční řešení vychází z vyčlenění právě těchto tří částí. První část –část pro hosty 
restaurace a pivovaru je řešena s bezbariérovým přístupem.  
  Po vstupu hlavním vchodem se dostáváme do zádveří. Přes toto zádveří se vstupuje do 
hlavního prostoru restaurace. Vedle zádveří se nachází místnost kuřáckého salonu. Samotná 
restaurace je navržena jako nekuřácký prostor. Hygienické zázemí restaurace se nachází naproti 
pivním varným nádobám v restauraci. Jako jejich zádveří slouží chodba, ze které jsou přístupné 
toalety pro muže, ženy a invalidy. Toalety pro invalidy jsou uzpůsobeny svému účelu nejen 
vybavením a rozměry odpovídajícími jejich účelu, ale také posuvnými dveřmi – stavebním 
pouzdrem. Z chodby je přístupná rovněž úklidová místnost s výlevkou. Bar je ohraničený 
barovou zdí a v jeho ploše se nachází samotná varna, jedna z prvních etap vaření piva je tedy 
nabídnuta ke zhlédnutí hostům. 
  Provozní část restaurace nijak nenarušuje hosty, je oddělena zdí a vstup (automatické 
požární posuvné dveře) je kryt zdí, která je k tomu určena. Průchodem těmito dveřmi se 
ocitáme v ofisu, za běžných podmínek není z ofisu přístupná varna, dělící dveře jsou požární a 
slouží pouze v případě nutnosti k evakuaci osob z varny. Vydávání jídla je řešeno dvěma otvory 
s rozšířenými parapety, stejně jako odkládání špinavého nádobí do umývárny.  
Chodba je hlavním spojovacím prostorem celé této části, má dva východy na volné venkovní 
prostranství. První z nich je používán v letních měsících také k obsluze venkovní terasy a vstupu 
zaměstnanců. Druhý slouží převážně pro příjem a výdej zboží. V blízkosti prvního vstupu se 
nachází sklad nápojů a sklad sladu se šrotovnou. V této místnosti probíhá mletí sladu, který se 
následně používá v restauraci k vaření piva. Sousedí s kanceláří majitele, která je pro snadnost 
kontroly přebírky zboží umístěna vedle příjmu.  
  Hlavním provozním prostorem je samotná varna, která funkčně navazuje na sklady. 
V blízkosti skladů potravin probíhá příprava potravin, dále příprava pokrmů a proces končí jejich 
výdejem přes ofis. Vzhledem k nutnosti oddělení umývání takzvaného černého (pánve, hrnce) a 
ostatního nádobí (sklenice,talíře) je v místnosti varny vyčleněn v levém dolním rohu prostor 
umývárny černého nádobí. Prostory skladů (sklad suchých potravin, sklad zeleniny, sklad 
mléčných výrobků, sklad masa) jsou prakticky umístěny mezi chodbou, která zajišťuje dodávání 
potravin a varnou, kde dochází k jejich zpracování. Chladicí boxy jsou řešeny systémově.  
  Zázemí pro zaměstnance tvoří dvoje šatny a toalety se sprchou. Výtah slouží převážně 
k přepravě pivních sudů. Je velikostí uzpůsoben k manipulaci rudlem s KEG sudy. Jedná se o 
malý nákladní výtah, který není určen k přepravě osob.  
  Spojovacím prvkem se suterénem je ocelové schodiště. V suterénu je opět hlavním 
spojovacím a komunikačním prostorem chodba.  
  V první část suterénu se nachází úklidová místnost a skladovací prostory – sklad nápojů, 
sklad sudů a inventáře. Pro výrobu a uchovávání piva se využívá spilky s kvasnými tanky o 
objemu 12hl. Odtud pivní mladina putuje do vedlejší místnosti – do ležáckého sklepa. Stáčecí 
sklep je umístěn v rohu, záměrně nejblíže k baru, aby byla co nejvíce snížena transportní délka 
pro pivo z přetlačného tanku k pivní pípě. V suterénu se nachází také technické zázemí budovy – 
plynová kotelna a strojovna vzduchotechniky. Pro sládka a obsluhu technické části je určeno 
WC s umývátkem v přední části suterénu. 
  Pozemek kolem stavby je určen k pozdější úpravě v parkovém stylu. Kolem celé stavby je 
jako okapový chodník použit posyp štěrkem. 
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c) KAPACITY, UŽITKOVÉ PLOCHY, OBESTAVENÉ PROSTORY, ZASTAVENÉ PLOCHY, ORIENTACE, 
OSVĚTLENÍ  A OSLUNĚNÍ 
  V budově se nenachází ubytovací zařízení a není určen k bydlení.  
  
Podlahová plocha : 1146,47 m2 a to :  1S    397,17 
       1NP  749,30 
Obestavěný prostor:    4963,45  m3 
Plocha stavebního pozemku:   5201m2 
Zastavěná plocha:    829,05m2 
Procento zastavění:    15,94% 
  
Budova je orientována vstupem k jihu. Proslunění restaurace je zajištěno pomocí oken , která 
jsou orientována jižně. 
  
d) TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU, JEHO ZDŮVODNĚNÍ VE VAZBĚ NA UŽITÍ 
OBJEKTU A JEHO POŽADOVANOU ŽIVOTNOST 
 
1.ZAKLÁDÁNÍ 
  Pozemek se nachází na únosném podloží, základové konstrukce jsou tvořeny 
betonovými základovými pásy. Hladina podzemní vody je pod úrovní základové spáry. Stavba je 
částečně podsklepena, proto má nestejnou výšku základové spáry a základy bylo nutno 
odstupňovat. Viz výkres C02.02 – Půdorys základů s řezy A-A,B-B 
 
2.IZOLACE PROTI VLHKOSTI  
  Bylo použito izolací z PVC folie – Fatrafol 803. Bylo nutno izolovat podlahu v suterénu, 
z vnější strany také stěny suterénu a podlahu v nepodsklepené části a to tak, aby izolace podlah 
navazovaly na izolace stěn a byly ukončeny až ve výšce 600mm nad terénem, zakryty soklem. 
Aby nedošlo k poruše – propíchnutí či protržení, jsou z obou stran izolace použity geotextilie, 
které zajistí dostatečnou ochranu. 
 
3.TEPELNÉ IZOLACE 
  Pod úrovní terénu (zateplení stěn suterénu a základů) je použit extrudovaný polystyren 
XPS – využívá se jeho nenasákavosti, součinitel tepelné vodivosti λ= 0,038W/m2K. Obvodové 
stěny vyzděné z keramických tvarovek jsou zatepleny kontaktním systémem s polystyrenem EPS 
– jedná se o Isover GreyWall s hodnotou součinitele tepelné vodivosti λ= 0,032W/m2K. 
Betonové obvodové stěny nadzemního podlaží zatepleny provětrávanou fasádou za použití 
izolačních desek z minerální vlny Isover Fassil, λ= 0,035W/m2K .Tepelná izolace podzemního 
podlaží musí odolávat tlaku zatížení od pivních tanků, byl zvolen polystyren XPS, navržený na 
odolávání tlakům- Synthos XPS 70, λ= 0,038W/m2K. Pro podlahy v nadzemním podlaží je použit 
polystyren EPS Isover 150S, λ= 0,031W/m2K 
Střešní konstrukce využívají jako tepelné izolace desky z minerální vlny – Isover S, λ= 
0,039W/m2K. 
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Tloušťky izolačních vrstev : podlahy a stěny(nadzemní podlaží a 1000mm pod úroveň terénu) 
180mm, podzemní stěny (více, než 1000mm pod úrovní terénu) – 40mm, střechy 280mm, 
Podlahy na terénu 40mm v podzemním podlaží, v nadzemním 100 a 80mm. 
 
4.STĚNY 
Suterén 
  Vzhledem k zemním tlakům byly na obvodové zdi použity betonové bednící tvarovky PST 
30, které se vylévají betonem a vyztužují prutovou výztuží.  Betonové tvarovky jsou skládány na 
polosuchou betonovou směs. Poté vyztužovány a ve vrstvách až po třech zalévány betonovou 
směsí. 
Vnitřní konstrukce jsou z keramických příčkovek Porotherm 11,5 a Porotherm 14. 
 
Nadzemní podlaží 
  Obvodové konstrukce budou provedeny z keramických tvarovek Porotherm 30 P+D, 
dostatečné tepelně izolační vlastnosti celé konstrukci dodá kontaktní zateplovací systém. 
Obvodové nosné stěny, které slouží jako nosné stěny pro pultové sbíjené dřevěné příhradové 
vazníky jsou monolitické, železobetonové, tloušťky 350mm. Tato konstrukce bylo zvolena 
vzhledem k vysokému zatížení od konstrukce střechy.  
Vnitřní nosné zdivo bude vyzděno z keramických tvarovek Porotherm 30 P+D, příčky 
z Porotherm 11,5.  
Keramické tvarovky obvodového zdiva se vyzdívají na tepelněizolační maltu Termix. Vnitřní na 
maltu vápenocementovou. 
Návaznost obvodových stěn monolitických z železobetonu a nosného zdiva z keramických 
tvarovek je zajištěna připravením ocelových pásovin do každé druhé ložné spáry keramických 
tvarovek a jejich zapuštěním do železobetonové nosné stěny. Podrobnosti je třeba konzultovat 
se statikem. 
 
5.KOMÍNY 
  Vytápění objektu je plánováno stacionárním plynovým kotlem o výkonu 38kW, 
umístěným v místnosti S12 – Plynová kotelna.  Komín byl navržen z tvarovek Schiedel UNI25 
Plus,  s průduchy o průměru 25mm. Jeden průduch je navržen pro plynový kotel, druhý pro 
vyvíječ páry. Komín je samonosný a je pod ním proveden odpovídající základ. Splňuje výškové 
požadavky. 
 
6.STROPY 
  Většina stropních konstrukcí jsou tvořeny stropem Porotherm Miako s použitím 
tvarovek Miako 23/62,5PTH,Miako 23/50PTH  a snížených tvarovek Miako 8/50PTH, Miako 
8/62,5PTH tyto snížené tvarovky jsou použity u schodiště, které je o takto vytvořený nosník 
částečně opřeno. Snížené tvarovky jsou použity taky u stropní výměny, kde je u nich vložen 
nosný ocelový úhelník. Tvarovky jsou ukládány na keramobetonové POT nosníky. Na karamické 
tvarovky je provedena nadbetonávka, která je vyztužena kari sítí 4/200.  
Strop nad zádveřím a kuřáckým salonem je tvořen železobetonovou deskou.   
 
7.PODLAHY 
  V objektu je vzhledem k účelu jednotlivých místností použito více druhů podlah. Tepelná 
izolace podzemního podlaží musí odolávat tlaku zatížení od pivních tanků, byl zvolen polystyren 
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XPS, navržený na odolávání tlakům- Synthos XPS 70, λ= 0,038W/m2K. TloušŤka tepelné izolace 
této podlahy je 40mm. Nášlapná vrstva je z keramické dlažby Rako Taurus Industrial, která je 
vhodná pro namáhané prostory. Je kyselinovzdorná a lepena je kyselinovzdorným tmelem. 
V přízemí budou veškeré podlahy obsahovat souvislou vrstvu tepelné izolace polystyren EPS 
Isover 150S, λ= 0,031W/m2K o tloušťce 100 a 80mm. Rozdíl u podlah je především v nášlapné 
vrstvě – odlišném typu keramické dlažby. 
  Hlavní vstup do objektu je opatřen třemi čistícími zónami. Venkovní čistící zóna je 
tvořena kaučukovou rohoží Hermely Octomat 100x150x2,3cm, která je volně ložena. První 
čistící zóna uvnitř je tvořena textilní rohoží Hermely Capry 200x200x1,4 cm, ta je uložena mezi 
náběhové hrany, hrany jsou lepeny polyuretanovým lepidlem Titeband polyurethane D4. Stejný 
systém je použit také u poslední čistící zóna na vstupu do prostoru restaurace. Zde je rohož 
zaříznuta souběžně se stěnou. 
 
8.PODHLEDY 
  Podhledy v objektu slouží především k zakrytí instalací a vzduchotechniky. Podhledy jsou 
zavěšené, tvořeny sádrokartonovými deskami Knauf D112 a  nosnými ocelovými profily CD 
60x27. 
 
9.OMÍTKY 
Vnější 
  Nelze omítat na polystyrenové dílce bez povrchové úpravy, proto bude použita 
stěrka EXCEL MIX tmel TS Special, do které je vtlačena armovací tkanina (perlinka) Vertec R113.  
Omítnutá fasáda je čistě bílé barvy s použitím silikátové omítky Mamut Silikát R bílé.  Omítka je 
navržena jako hladká.  
Vnitřní 
  Na povrchy stěn v interiéru bude použita vápenocementová omítka o tloušťce 10mm a 
štuková omítka o tloušťce 2mm. 
 
10.OBKLADY, MALBY A NÁTĚRY 
Obklady vnější 
  Sokl je zhotoven z betonových obkladů Stonebrick kámen, lepen lepící maltou CERESIT. 
Sokl je do výšky 750mm od upraveného terénu. 
Obklady vnitřní  
  V hygienických místnostech jsou použity keramické obklady Rako Color two. V Varně a 
místnostech náležících k provozu pivovaru jsou použity kyselinovzdorné dlaždice, lepeny 
kyselinovzdorným tmelem a spárovány kyselinovzdornou spárovací hmotou.  
Malby 
V interiéru jsou provedeny malby bílé, popřípadě obměněny posléze podle přání investora. 
 
11.VÝPLNĚ VNITŘNÍCH OTVORŮ 
  Výplně vnitřních v nadzemním podlaží jsou dřevěné, v suterénu jsou použity ocelové 
dveře. Žádné dveře nejsou prosklené. Vstup na toaletu pro invalidy je zajištěn posuvnými 
dveřmi – stavebním pouzdrem. V objektu jsou osazeny dvoje požární dveře. V nadzemním 
podlaží se jedná o automatické požární dveře Doorson Camus, které zajišťují vstup do ofisu. 
Automatické posuvné dveře byly zvoleny z praktického hlediska. Druhé požární dveře – 
dvoukřídlé dveře Elzaco se nachází v suterénu u vstupu do Strojovny vzduchotechniky. 
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 Otevíravost dveří je patrná z PD. Zárubně jsou ocelové. U příček do tloušťky 140 mm jsou 
osazovány při výstavbě, o stěn o větší tloušťce jsou využity dvourámové obložkové ocelové 
zárubně atypické HR. Atypické ocelové zárubně jsou také použity pro dvoukřídlé dveře 1450 
v chodbě v suterénu. 
 
12.VÝPLNĚ VENKOVNÍCH OTVORŮ 
Okna 
  Dřevěná – EURO profil tl. 78mm s izolačním trojsklem a celkovým U= 1,1W/mK. Výrobce 
je SLAVONA. Okenní rámy jsou natřeny hnědým nátěrem. Okna jsou otvíravá s výjimkou většiny 
oken v oblých monolitických stěnách. Tato okna jsou pevně zasklena. Pouze v místnosti 145 
Kuřácký salon jsou obě okna otvíravá. 
Dveře 
  Vstupní dveře, stejně jako dveře ze zahrady do garáže jsou dřevěné. Jedná se o vstupní 
dveře se sendvičovou konstrukcí křídla. 
 
13.KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY 
  Venkovní svody, okapní žlaby a žlabové kotle jsou měděné, stejně jako vnější 
oplechování parapetu u oken v anglických dvorcích. Pro klempířské výrobky ve styku s pvc 
hydroizolací je použit poplastovaný plech Fatranyl. Ostatní klempířské výrobky jsou 
z pozinkovaného plechu.  
 
14.STŘEŠNÍ KONSTRUKCE 
  Ploché střechy s vnitřními odvodňovacími vtoky jsou na Porotherm stropu tloušťky 
290mm. Spádová vrstva je tvořena keramzitbetonem. Tepelně izolační funkce střechy je 
zajištěna deskami z minerální vlny Isover S, které jsou kladeny ve dvou vrstvách o tloušťce 
140mm. Krytinou je PVC folie Fatrafol 810. Spoje jednotlivých pásů jsou zajištěny svařováním 
horkým vzduchem. Funkci parozábrany plní u střechy nad hygienickým zázemím pro hosty, 
kuřáckým salonem a zádveřím folie Fatrapar. U střechy nad varnou a touto částí půdorysu je 
jako parozábrana použita PE-LD folie Sarnavap 2000E,spoje lepeny oboustrannou lepicí páskou 
Sarnatape 20. 
  Střešní konstrukce nad prostorem restaurace je vynášena dřevěnými sbíjenými 
pultovými vazníky se spádem 4% do zadní části objektu – k terase. Tepelná izolace je nad těmito 
vazníky na OSB deskách. Střecha má větranou vzduchovou mezeru, pojistná hydroizolace – PVC 
folie Fatrafol 803. I u této střechy je krytinou PVC folie Fatrafol 810. 
Přístup na střechu je zajištěna žebříky s ochranným košem. Jeden je umístěn na zadní straně 
objektu  druhý na boční straně. Z jednoplášťové střechy nad hygienickým zázemím pro hosty je 
přístupná střecha nad restaurací pomocí jednodílného žebříku, který je trvale umístěn 
v prostoru střechy. Při jeho vztyčování musí být použito podložky, aby nedošlo k poškození 
krytiny střechy. 
  Střešní konstkrukce jsou opatřeny zabezpečovacími prvky TopSafe Safepoint. Jedná se o 
trvale použitelný lanový zabezpečovací úchyt určený pro dočasné připevnění osobních 
ochranných prostředků proti pádu z výšky nebo do hloubky. 
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15.SCHODIŠTĚ 
  V objektu se bude nacházet pouze schodiště z 1S do 1NP. Konstrukčně je navrženo jako  
schodnicové. Materiál je ocel. Nosnou konstrukci tvoří ocelové prvky, schodnice a nosníky, 
které je vynáší jsou kotveny k nosným zdem Nosníky v zrcadle jsou opřeny a kotveny do 
konstrukce stropu, která je tomu uzpůsobena – v místě opření a kotvení je proveden strop ze 
snížených keramických tvarovek Miako 8/50, čímž je vytvořen nosný průvlak. Stupně jsou 
ocelové s povrchovou protiskluzovou úpravou. 
 
16.ZÁMEČNICKÉ, TRUHLÁŘSKÉ A JINÉ VÝROBKY 
Zámečnické 
  Nerezové zábradlí u rampy pro přístup osob s omezenou možností pohybu o výšce 
900mm je opatřeno vodící tyčí v úrovni 250mm od úrovně rampy. Zábradlí u terasy je také 
nerezové o výšce 900 mm nad úroveň terasy. Brání pouze vstupu na rošt světlíku. Rošty u 
podlahových vpustí a světlíků jsou nerezové a jsou součástí dodávky vpustí a světlíků.  
  Mezi zámečnické výrobky jsou řazeny také dva kompozitní žebříky s ochranným košem a 
výlezovými madly.Také ocelové dvouramenné schodiště. Konstrukčně je navrženo jako  
schodnicové. Materiál je ocel. Nosnou konstrukci tvoří ocelové prvky, schodnice a nosníky, 
které je vynáší jsou kotveny k nosným zdem Nosníky v zrcadle jsou opřeny a kotveny do 
konstrukce stropu, která je tomu uzpůsobena. Barová deska je nesena a kotvena k barové zdi 
nerezovou barovou konzolou. 
 
Truhlářské  
  Veškerá okna v objektu - EURO profil tl. 78mm s izolačním trojsklem a celkovým U= 
1,1W/mK. Okenní rány jsou natřeny hnědě. Výrobce je SLAVONA, dveře venkovní i vnitřní jsou 
od stejného výrobce. Vnitřní parapety v nadzemní podlaží jsou dřevěné. Madla u zábradlí 
vnitřního schodiště jsou z buku. Uzpůsobena svým tvarem snadnému uchopení a bezpečnému 
užíváni. 
 
Jiné výrobky 
  Jsou použity systémové světlíky ACO Allround o rozměru 1500x1000x700mm 
s nástavbou ACO Allround 1500x500x700, jsou vyrobeny ze 100% recyklovatelného 
polypropylenu zesíleného skelnými vlákny.  
U vstupu do toalet pro invalidy je použito hliníkové stavební pouzdro s horní hliníkovou 
pojezdovou kolejnicí. Veškeré spojovací materiály jsou součástí dodávky výrobce.  
Střešní vtoky Topwet TW 75 s nástavcem TWN 300 s PVC manžetami, kuchyňské žlaby ACO a 
podlahové vpusti ACO.  
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c) TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A VÝPLNÍ OTVORŮ 

 Konstrukce byly posouzeny na součinitel prostupu tepla dle platné ČSN 73 0540-2:2011 

 
Posudky jednotlivých konstrukcí jsou vypracovány v programu Teplo 2011 a jsou součástí 
přílohy C1.03. Tepelně technický posudek skladeb konstrukcí. 
 
Okna – požadováno UN = 1,7 W/m2K , doporučeno UN = 1,2 W/m2K, navržená okna vyhovují 
oběma požadavkům na hodnotu součinitele prostupu tepla U = 1,1 W/m2K. 
 
Dveře – požadováno UN = 1,7 W/m2K , doporučeno UN = 1,2 W/m2K, navržené dveře tyto 
požadavky splňují- U = 0,58 W/m2K. 
 
f) ZPŮSOB ZALOŽENÍ OBJEKTU S OHLEDEM NA VÝSLEDKY  INŽENÝRSKOGEOLOGICKÉHO A 
HYDROGEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU 
  Staveniště se nenachází na neúnosných ani jiných zeminách, které by byly problematické 
pro zakládání. Základové konstrukce jsou tvořeny betonovými základovými pásy. Hladina 
podzemní vody je pod úrovní základové spáry. Stavba je částečně podsklepena, proto má 
nestejnou výšku základové spáry a základy bylo nutno odstupňovat. Základ pod obvodovými 
Porotherm stěnami má výšku 1000mm a šířku 450mm.Základ pod Betonovou stěnou u Zádveří 
a Kuřáckého salonu je o stejné hloubce a šířce 400mm. Základy pod stěnami z betonových 
bednících tvarovek a mají šířku 600mm a výšku 500mm. V suterénu pod místnostmi S11 Stáčecí 
sklep, S10 Spilka, S09 Ležácký sklep je provedena železobetonová deska o tloušťce 300 mm, 
deska je spojena s navazujícími základovými pásy. 
 
g) VLIV OBJEKTU A JEHO UŽÍVÁNÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ŘEŠENÍ PŘÍPADNÝCH 
NEGATIVNÍCH DOPADŮ 
  Uvažovaný objekt nebude mít negativní vliv na své okolí. Je třeba se řídit Zákonem o 
odpadech č 185/2001 Sb.  a postupovat při pracích s ohledem na životní prostředí, v souladu se 
Zákonem č. 140/1961 Sb.- Ochrana životního prostředí.  
Odvod splaškových vod z restaurace bude opatřen lapačem tuku. 
 
h) DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
  Pozemek přiléhá k veřejné komunikaci, nachází se v blízkosti obchodního centra, před 
kterým je parkoviště. V okolí je dostatek parkovacích míst. Pro zásobování je určena slepá 
komunikace, vedoucí za objekt, je nutné pouze zbudovat dlážděnou cestu k snazšímu 
zásobování objektu. Tato cesta bude spojovací komunikací mezí prostorem Příjmu a slepou 
komunikací za objektem, její povrch bude uzpůsoben pojezdu vozidly. 
 
i) OCHRANA OBJEKTU PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ, PROTIRADONOVÁ 
OPATŘENÍ 
  Objekt bude chráněn před atmosférickým přepětím hromosvodem. Hromosvody musí 
splňovat všechny požadavky ČSN 341390 – Ochrana před bleskem. Izolace spodní stavby je 
provedena z PVC folie Fatrafol 810, který splňuje požadavky kladené na protiradovoné izolace. 
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j) DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKU NA VÝSTAVBU 
  Při navrhovaném řešení budou splněny požadavky všech norem souvisejících s danou 
stavbou a jednotlivými fázemi její výstavby. Je také v souladu se Zákonem č183/2006 Sb. – O 
územním plánování stavebním řádu, vyhláškou 499/2006 Sb.- O dokumentaci staveb, 526/2006 
Sb. - vyhláškou, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech 
stavebního řádu, vyhláškou č.137/1998 Sb. o obecně technických požadavcích na výstavbu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Brně ……….      Podpis …………………. 
                        Bc. Michal Toman 



Závěr : 

Diplomová práce byla zpracována za použití výpočetní techniky.  Odevzdána 

byla v řádném termínu. Při jejím vypracování jsem uplatnil a rozšířil své znalosti 

získané studiem. Práce mi také dala mnoho nových poznatků a pohledů na 

problematiku pivovarnictví, která je pro mne velmi zajímavá. 
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