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Abstrakt
Předmětem diplomové práce je projektová dokumentace zemědělské stavby. Jedná se o
novostavbu stáje pro chov dojnic holštýnského skotu a příslušenství nutné k zajištění
jejího provozu. Stavba se nachází v katastrálním území obce Chromeč, okres Šumperk.
Zázemí tvoří jeden stavební objekt a stáj tvoří druhý stavební objekt. Tyto dva objekty
jsou provozně spjaty a jsou spojeny přeháněcí uličkou. Stáj je navržena pro maximálně
278 kusů holštýnského skotu. Stáj je jednopodlažní halová stavba. V zázemí se
nacházejí místnosti a vybavení nutné k zajištění provozu stáje. Zázemí je zděný objekt
se dvěma podlažími. V přízemí se nachází čekárna, dojírna, technické zázemí, místnosti
pro výrobu sýrů a prodejna sýrů. V podkroví se nachází zázemí zaměstnanců, které je
pouze nad částí tohoto objektu. Střechy jsou šikmé sedlové. Stavební pozemek se
nachází v rovinatém terénu.

Klíčová slova
Zemědělská stavba, holštýnský skot, stáj, zázemí, halová stavba, čekárna, dojírna,
technické zázemí, výroba sýrů, podlaží, střecha, podkroví, přízemí.

Abstract
The aim of the master’s thesis is a project documentation of an farm building. It is a
new building of stable for breeding of cows of Holstein cattle and accessories necessary
for securing it is operation. The building is located in the cadastral territory of
municipality Chromeč, district Šumperk. Base consist of a single building object and a
stable construction builds up a second object. These two objects are operationally linked
and they are connected by the gangway. The stable is designed for a maximum of 278
heads of Holstein cattle. The stable is a single-storey indoor building. In the background
there are rooms and equipment necessary to procuring stable operation. A Base is a
brick object with two floors. On the ground floor is a waiting room, parlour, technical
facilities, rooms for a production of cheese and a cheese shop. Attic there is a
background of employees, which is only over a part of the object. Roofs are slanting
saddle-shaped. Building estate is situated in the flat terrain.

Keywords
Farm building, holstein cattle, stable, base, indoor building, waiting room, parlor,
technical facilities, production of cheese, floor, roof, attic, ground floor.
…
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1. Úvod
Mým cílem při zpracovávání zadaného tématu diplomové práce „Zemědělská

stavba“, bylo navrhnout stavbu, která bude sloužit k výrobě mléka, k jeho uchovávání
a částečně i ke zpracovávání a prodeji.

Práce je zaměřena na zhotovení projektové dokumentace pro provedení stavby
a vypracování zadaných specializací.

Zvolené téma jsem si vybral, protože jsem vyrůstal v rodině, která se živý chovem
skotu a zemědělstvím všeobecně. Ze zmíněných důvodů se mi toto téma jevilo velice
zajímavé a mně blízké. Také jsem byl přesvědčen, že budu schopen získat dostatek
informací pro návrh této stavby.

Hlavním cílem bylo, jak je již výše zmíněno vypracovat projektovou dokumentaci
pro provedení stavby v zadaném rozsahu, také vypracovat zadané specializace. Mým
soukromím cílem bylo prohloubit si informace v navrhování pozemních staveb a zlepšit
svoje schopnosti v získávání informací při projektování.

Práce je členěna do tří hlavních složek. Ve složce A se nachází vlastní text práce
a náležitosti VŠKP. Další složky tvoří přílohy diplomové práce. Příloha č. 1: Složka B –
Přípravné a studijní práce, Příloha č. 2: Složka C1 – Projektová dokumentace část A, B,
C, dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., Příloha č. 3: Složka
C2 – Projektová dokumentace část D, dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění vyhlášky
č. 62/2013 Sb. (vybrané části rozdělené do dvou složek C 2.1 a C 2.2), Příloha č. 4:
Složka C3 – Posudky stavební fyziky, Příloha č. 5: Složka C4 – Požární řešení stavby,
Příloha č. 6: Složka C5 – Specializace KDK, Příloha č. 7: Složka C6 – Specializace
TZB a Příloha č. 8: Složka C7 – Vizualizace.
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2. Vlastní text práce

A. Průvodní zpráva

A. 1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

a) Předmětem projektové dokumentace pro provedení stavby je novostavba
Zemědělské stavby.

b) Stavba bude postavena v areálu zemědělské výroby v Chromči na parcele č.
660/1 k.ú. Chromeč. Obec se nachází v okrese Šumperk, kraj Olomoucký.

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

a) Stavebníkem je firma Bludovská a.s. se sídlem v Bludově, Špalkova 156. IČ:
253 364 98, DIČ CZ23836498.

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) Projektovou dokumentaci zpracoval Martin Bank, student Vysokého učení
technického v Brně, Fakulta stavební, obor Navrhování pozemních staveb,
jako svou diplomovou práci. Bytem Chromeč 82, Zábřeh 789 01.

b) Kontroloval Ing et Ing Petr Kacálek Ph.D., který je autorizovaný inženýr
v oboru navrhování pozemních staveb. Číslo autorizace, pod kterým je
zapsán v České komoře autorizovaných inženýrů a techniků činných ve
výstavbě, je 1005782 v oboru IP00 - pozemní stavby.

c) Dvě přiložené specializace k diplomové práci vypracoval rovněž Bc. Martin
Bank. Bližší údaje jsou uvedeny v bodě a).

A. 2 Seznam vstupních podkladů

a) Projektová dokumentace byla vypracována na základě zadání diplomové
práce, které je k projektové dokumentaci přiloženo.

b) Projektová dokumentace byla zhotovena na podkladu studii, které jsou
k diplomové práci rovněž přiloženy.

c) Jako další podklady pro vypracování projektové dokumentace byly platné
legislativní předpisy a normy. Dále byla při návrhu stavby respektována
doporučení odporníků zabývajících se chovem skotu. Celkové řešení stavby
bylo konzultováno také s veterinárním inspektorem MVDr. Pavlem
Drozdem.
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A. 3 Údaje o území

a) Objekt se nachází na parcele 660/1 v katastrálním území Chromeč o celkové
rozloze pozemku 24 959,0 m2. Samotná stavba zabírá půdorysnou plochu
3 343,7 m2.

b) Objekt neleží v žádném chráněném území.
c) Širší území v okolí stavby spadá do povodí řeky Moravy. Srážkové vody,

které dopadnou na nezpevněné plochy, budou vsakovány. Srážky, které
dopadanou na zpevněné plochy budou pomocí spádových úprav odvedeny
mimo ně na nezpevněné plochy, kde budou rovněž vsáknuty. Srážky, které
dopadnou na plochy střešních konstrukcí, budou svedeny do zásobní jímky
dešťové vody. Odtud budou využity pro potřeby investora, jako je oplach
komunikací a další možné směry uplatnění v zemědělství. Z jímky bude
řešen přepad, do vsakovací jímky. V případě dlouhého deštivého období,
pokud by nestačila kapacita obou hydroakumulačních zařízení, bude
přebytečná dešťová voda odvedena do dešťové kanalizace.

d) Stavba se nachází na pozemku, který je dle územního plánu obce Chromeč
určen pro zemědělskou výrobu. Proto je umístění stavby v souladu
s územním plánem.

e) Požadavky územního rozhodnutí jsou splněny.
f) Byly dodrženy veškeré požadavky na využití území.
g) Všechny požadavky dotřených orgánů byly rovněž splněny.
h) Pro stavbu nebylo třeba vydat žádné výjimky ani úlevová řešení.
i) Pro provedení stavby není nutno realizovat žádné související podmiňující

investice.
j) Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby

Parcela 1182/1; parcela 640/3; parcela 640/2; parcela 660/9;  parcela 262/1;
563/5; parcela 684/4. Dále stavby na parcelách 660/7; 190/16; 170/1.
Uvedená parcelní čísla platí pro katastrální území Chromeč.

A. 4 Údaje o stavbě

a) Jedná se o novostavbu.
b) Stavba bude využita pro zemědělské účely. Konkrétně se prostor stavby

skládá ze stáje pro dojnice holštýnského skotu, dojírny, čekárny, technického
zázemí, zázemí zaměstnanců a prostorů pro výrobu sýrů.

c) Stavba bude k těmto účelům využívána trvale.
d) Stavba není kulturní památkou, proto se na ní nevztahuje ochrana tohoto

typu.
e) Návrhem stavby jsou dodrženy technické požadavky na stavby tohoto typu.

Jednalo se o dodržení technických požadavků dle vyhlášky 268/2009 Sb.
O technických požadavcích na stavby. Bezbariérově je řešen pouze přístup
do prodejny.
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f) Návrhem byly splněny požadavky všech dotčených orgánů. Dále byly brány
v potaz a také splněny požadavky platných legislativních předpisů a norem
týkajících se zemědělských staveb. Nebo dalších částí budovy, pro které platí
jiné věcně příslušné normy a zákony.

g) Pro stavbu nejsou povoleny žádné výjimky ani úlevová řešení.
h) Celková zastavěná plocha je 3 343,7 m2. Podlahová plocha stáje je 2 268 m2.

Podlahová plocha zařízení pro získávání mléka, jeho uchování a ostatních
zařízení nutných k zajištění tohoto provozu je 585,2 m2. Podlahová plocha
podkroví zahrnující administrativní prostory a šatny zaměstnanců je 260 m2.
Podlahová plocha výrobny sýrů a místností tvořících nutné příslušenství je
129 m2. V objektu se nenachází žádné bytové prostory. V projektu je
počítáno se dvěma pracovníky zaměstnanými jako krmiči, dále jeden
naháněč, tři pracovníci pro obsluhu v dojírně a zootechnik.

i) Objekt bude připojen ke zdroji pitné vody vyskytujícím se na stavebním
pozemku. Tato voda je čerpána ze soukromého vrtu investora. Následně je
jímána do zásobníku v rozvodně a rozváděna po celém výrobním areálu.
Proto bude nutné z rozvodny zbudovat přípojku.

Odpadní splaškové vody budou odváděny do místního kanalizačního řadu. Je
nutné rovněž zbudovat přípojku.
Dešťové vody budou jímány do jímky, z které bude možno využívat vodu
investorem například při oplachu komunikací. V případě extrémních srážek
bude zbudován přepad a napojení do stávající dešťové kanalizace.
Dále bude vybudována přípojka ke zdroji elektrického napětí. Zdrojem se
myslí rozvaděč, který je umístěn v rozvodně. Je zde také zajištěno napojení
na dieselagregát v případě výpadku proudu, aby byl podnik schopný si na
překlenovací dobu vyrobit vlastní elektrickou energii a nebyl ohrožen provoz.
Dále bude nutné zbudovat v blízkosti sýrárny jímku na syrovátku, jelikož je
syrovátka vedlejší produkt výroby a nesmí se odvádět do kanalizace.
Syrovátka bude v pravidelných časových intervalech odvážena k likvidaci do
bioplynové stanice.
Pro odvod exkrementů zvířat vyprodukovaných v dojírně a čekárně bude
zbudována speciální kanalizace a jímka na tento druh odpadu. Při naplnění
jímky bude obsah přečerpán do velkoobjemových jímek na kejdu pomocí
dopravního přečerpávacího potrubí.
Další jímka na pro odvod hnojůvky bude zbudována v blízkosti hnojné
koncovky dle výkresu situace.
Množství vyprodukovaných odpadů statkových hnojiv bude závislé na
množství zvířat chovaných ve stáji. Množství odpadních vod z dojírny
a zbytku objektu bude řešeno v projektu kanalizačního potrubí. Další odpady,
které vzniknou provozem objektu, budou mít většinou charakter obalových
materiálů od spotřebního zboží nutného k provozu. Tyto odpady budou
tříděny a ukládány do sběrných nádob umístěných ve vymezeném prostoru na
parkovišti. Dále budou pomocí komunálních služeb odváženy a likvidovány.

j) Předpokládaná doba výstavby je 18 měsíců. Přepokládaný začátek stavby je
plánován na září roku 2014. Předpokládá se, že hrubá stavba zázemí bude
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provedena do zimy. Až počasí dovolí, bude v jarních měsících navázáno
výstavbou stáje pro skot a dokončením stavby zázemí.

k) Dle odhadu je předpokládaná cena stavby 35 000 000 Kč.

A. 5 Členění stavby na objekty a technická a technologická
zařízení

Stavba je členěna do dvou hlavních stavebních objektů a dalších menších
provozních objektů, které jim tvoří potřebné příslušenství. Všechny tyto objekty
tvoří společně jeden provozní celek.

Členění na stavební objekty je následující:

SO 01 zázemí
SO 02 stáj
SO 03 parkoviště
SO 04 přečerpávací jímka na kejdu
SO 05 jímka na syrovátku
SO 06 jímka na hnojůvku
SO 07 hnojná koncovka
SO 08 přípojka splaškové kanalizace
SO 09 přípojka dešťové kanalizace
SO 10 přípojky silového vedení nízkého napětí
SO 11 přípojka vodovodu
SO 12 přečerpávací potrubí statkových hnojiv
SO 13 jímka dešťové vody
SO 14 vsakovací jímka
SO 15 asfaltové komunikace
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B. Souhrnná technická zpráva

B. 1 Popis území stavby

a) Stavební pozemek byl doposud využíván jako manipulační plocha
vlastníkem. Byly zde na nezpevněné ploše uloženy např. balíky slámy,
senážové vaky a podobně. Stavební pozemek se nachází v rovinatém terénu.
Je zde jen mírný, nepatrný, sklon k jihovýchodu.

b) Na pozemku nebyly provedeny žádné průzkumy, protože se jedná pouze
o cvičný projekt, který je předmětem diplomové práce.  Předpokládá se
místně obvyklý profil základové zeminy a hydrogeologické poměry.
Z hlediska stavebně historického průzkumu se předpokládá nenalezení
prvků, které by bránily vzniku navrhované stavby.

c) Na stavební pozemek se nevztahují žádná ochranná ani bezpečnostní pásma.
d) Stavební pozemek se nenachází v záplavovém pásmu určeném územním

plánem. V oblasti se nevyskytují poddolovaná ani jinak nebezpečná území.
e) V blízkosti nově navrhovaného objektu se nevyskytují jiné stavby než stavby

zemědělské povahy, proto nově vzniklá stavba nebude mít na tyto stávající
stavby negativní vliv. Bezprostředně na stavební pozemek navazují
pozemky, které jsou využívány jako pole. Dále stavební pozemek hraničí
s místní komunikací, která tvoří spojnici mezi obcí Chromeč a Vyšehoří.
Tato komunikace i doposud sousedila s tímto stavebním pozemkem, který
byl využíván pro zemědělskou výrobu, proto se nepředpokládá zhoršení
vlivů na stávající komunikaci. Komunikace je od stavebního pozemku
prozatím oddělena drátěným plotem, dále budou za tímto plotem vysazeny
túje, které ještě více přispějí k oddělení těchto dvou odlišně využívaných
pozemků. Doposud se dešťové srážky na pozemku vsakovaly. Po realizaci
stavby bude srážková voda, která dopadne na zpevněné komunikace,
vsáknuta na přilehlých nezpevněných plochách. Srážková voda, která
dopadne na parkoviště, bude odvedena do dešťové kanalizace přes lapač
ropných látek. Srážková voda, která dopadne na střechy nově zbudovaných
budov, bude odváděna do jímky, z které bude využívána investorem
například k oplachu pozemních komunikací. Pro případ nadměrných srážek
v určitém období je tato jímka napojena na vsakovací jímku a na místní
dešťovou kanalizaci.

f) Na stavebním pozemku se nevyskytuje žádná jeho část, kde je nutná
asanace. Rovněž realizace stavby nevyžaduje demolice žádných stavebních
objektů. Z dosavadního využití pozemku vyplývá, že se zde nevyskytují
žádné dřeviny.

g) Jak již bylo výše zmíněno, pozemek byl doposud využíván jako manipulační
zemědělská plocha. Nově navržené stavby se budou vyskytovat pouze na
tomto pozemku, proto nedojde k záboru zemědělského půdního fondu nebo
pozemků určených k plnění funkce lesa dočasné či trvalé.
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h) Přístup ke stavbě bude řešen pomocí komunikací na pozemku investora.
Dále je přístup ke stavbě možný z přilehlého parkoviště. Zmíněné
komunikace i parkoviště jsou napojeny na místní komunikaci.

i) Od realizace stavby až do konce její životnosti je nutná údržba a sní spojené
náklady. Stavba je navržena tak, aby byly náklady na údržbu co možná
nejnižší. Ke splnění tohoto záměru je nutná kvalitní realizace. Před a po
realizaci všech stavebních objektů dle situačního výkresu nejsou známi
žádné podmiňující, vyvolané ani související investice.

B. 2 Celkový popis stavby

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Stavba bude využívána k zemědělským účelům. Konkrétně se bude jednat
o stáj pro chov holštýnského skotu, dojírnu s čekárnou. Dále se bude
v objektu nacházet technické zázemí částí staveb souvislé s chovem skotu,
zázemí zaměstnanců a také část, kde budou z části produkce mléka vyráběny
mléčné výrobky zejména sýry.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) Stavba je navržena v souladu se schváleným územním plánem obce
Chromeč. Kompozice prostorového řešení objektu je podřízena jeho
funkčnosti, která představuje klíčovou roli v těchto typech objektů.

b) Architektura stavby je založena na jednoduchých o geometricky čistých
hmotách. Kompozice tvarového řešení stavby je také podřízena funkčnosti
objektu. Začlenění stavby, hmotová struktura a celkový výraz respektuje
okolní zástavbu. Barvy objektu jsou z většiny voleny jako přírodní. Stejně je
tomu i u materiálového řešení stavby.

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

Provozní řešení stavby je zaměřeno na výrobu mléka, které bude získáváno
od dojnic holštýnského plemene. Tyto dojnice budou většinu dne trávit ve
stáji, kde mají přístup k potravě, možnost odpočinku a především klid. Ve
stáji jsou dojnice rozděleny do čtyř produkčních oddělení.
Je plánováno, že nádoj od dojnic bude prováděn dvakrát denně vždy po čtvrté
hodině. Před vlastním nádojem bude vždy jedna produkční skupina přes
přeháněcí uličku přehnána do čekárny, odkud se bude postupně vracet přes
dojírnu zpět na své místo ve stáji. V dojírně proběhne za pomoci pracovníků
dojící proces. Tento postup se bude provádět s každou produkční skupinou.
Nadojené mléko bude pomocí potrubí přečerpáno přes tepelný výměník do
tanku na mléko. Tepelný výměník zprostředkuje ochlazení mléka na
požadované hodnoty chladící vodou, která bude umístěna ve speciálním
zásobníku. Zchlazené mléko bude jednou denně odváženo odběratelem, který
ho přečerpá z mléčného tanku do přepravního automobilu. Teplo získané
zchlazením mléka bude využito pro ohřev TUV a v zimě pro vytápění
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dojírny. Technické zařízení pro podporu těchto procesů je umístěno z větší
části v technické místnosti.
Zázemí zaměstnanců je umístěno v podkroví. Zde jsou umístěny místnosti
pro oddych a hygienické zázemí. Déle jsou zde umístěny prostory nutné
k zajištění administrativního chodu objektu.
Dále se v objektu nachází prostory pro zpracování dovoleného množství
mléka rovnou na farmě. Tyto prostory opět vyžadují místnosti tvořící zázemí
zaměstnanců. V této části objektu se nachází i prodejna, kde bude zřízen
časově omezený prodej mléčných výrobků. Většina mléčných výrobků však
bude odvážena do dalších prodejen investora.

B.2.4 Bezbariérové řešení stavby

Bezbariérově je řešen přístup do prodejny. U objektu bude zřízeno jedno
parkovací místo, které je uzpůsobeno pro osoby s omezenou schopností
pohybu a orientace. Dále bude pro tyto osoby uzpůsoben i vstup do prodejny.
Vstupní dveře budou mít práh maximální výšky 2 cm. Světlost těchto
vstupních dveří bude minimálně 900 mm. Nástupní plocha vstupu do
prodejny nebude překračovat maximální povolený sklon 2 %.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Bezpečnost při užívání stavby je zajištěna jejím návrhem dle platné
legislativy a norem. Ve stádiu provozu stavby bude bezpečnost zajištěna
dodržováním provozního řádu, který bude pro bezpečné užívání objektu
vypracován.

B.2.6 Základní charakteristika objektu

a) Stáj pro chov skotu bude řešena jako halová stavba s šířkou 32 m a délkou
72,6 m. Boční stěny budou mít výšku 4 m. Sklon sedlové střechy stáje je
20°.  Výška hřebene je 10,02 m a celková výška stavby i s větrací
hřebenovou štěrbinou, která hřeben stáje převyšuje, je 11,07 m. Stáj bude
navržená pro 278 kusů Holštýnského plemene s průměrnou dojivostí 8 000 l
za rok. Skot je severské zvíře, které se snáze vyrovná mrazivým počasím než
s teplými letními dny. Proto se bude jednat o otevřenou stavbu, která nebude
zateplena před chladem vnějšího prostředí. V zimním období se zde budou
podmínky vnitřního prostředí blížit venkovním podmínkám.

Zázemí je řešeno jako zděný objekt, který je z větší části zateplen.
Nezateplená není pouze čekárna. Objekt zastřešují dvě sedlové střechy.
Střecha nad dojírnou a čekárnou má výšku hřebene 5,73 m. Sklon této části
střechy je rovněž 20°. Celková výška této části stavby včetně větracích
světlíků a větrací štěrbiny, které hřeben střechy převyšují, je 6,07 m. Střecha
nad zbytkem zázemí má maximální výšku hřebene 8,505 m. Sklon této
střechy je 35°.

b) Nosná konstrukce stáje bude řešena pomocí rámů z lepeného lamelového
dřeva GL 24 h. Střešní plášť bude pro snížení tepelných zisků od slunečního
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záření v letním období proveden z panelů Pama Aropanel, které jsou tvořeny
trapézovým plechem, do kterého je nalisovaná PUR pěna, spodní
pohledovou plochu tvoří vrstva sklolaminátu.  Boční stěny stáje budou
tvořeny v soklové části ŽB prahem. Dále na něj navazuje dřevěné bednění
z prken se spárami překrytými laťkami do úrovně 950 mm. Nad touto
konstrukcí bude následovat volný otvor o výšce 2800 mm. Který bude
vyplněn sítí proti vletu ptáků a zároveň plnící podpůrnou funkci svinovací
plachty. Svinovací plachtu bude možné dle potřeby regulovat průtok
větracího vzduchu a zajistit tak bezvadné mikroklima ve stáji. Z vnější strany
budou bránit nechtěným pohybům plachty ocelová lanka. Z vnitřní strany
stáje budou umístěny vodorovné zábrany tvořené trubkami o průměru 46
mm. Jejich úroveň bude až do výšky 1400 mm nad podlahu. Toto hrazení
bude opticky bránit případnému úniku zvířat a také jejich dosahu k prvkům
vyplňujícím větrací otvory. Vrata ke krmnému stolu budou řešena jako
automatická svinovací lamelová. Vrata do pohybových a hnojných chodeb
ve stáji budou řešena z dřevěných prken upevněných na ocelové kostře.
Štítové stěny stáje jsou do úrovně 4 m vyzděny z tvarovek ztraceného
bednění. Zbytek štítové stěny je tvořen opět dřevěným bedněním upevněným
k nosné konstrukci z nosného dřeva.

Podlaha ve stáji bude tvořena vyztuženou betonovou mazaninou o minimální
tloušťce 150 mm odolnou vůči vlivům vnitřního prostředí z betonu C 25/30,
pod kterou bude následovat LDPE folie tvořící separační vrstvu. Dále bude
následovat ochranná vrstva z geotextílie 500 g/m2. Dále bude následovat SBS
modifikovaný asfaltový pás s výztužnou vložkou z pes rohože tl. 4 mm, který
bude bodově nataven na napenetrovaný podkladní beton C 12/15 vyztužený
karisítí tl. 120 mm. Pod betonem bude zhutněný štěrkopískový násyp tl. 150
mm. Dle ČSN 731201 – Navrhování betonových konstrukcí pozemních
staveb tabulky 4.2 je maximální délka dilatačních úseků u slabě vyztužených
nechráněných konstrukcí 12 m.  Jelikož je chování těchto desek velice
specifická záležitost je nutné tuto desku celou skladbu podlahové konstrukce
ve stáji staticky posoudit a zároveň vše konzultovat s realizační firmou.
Předběžně navržená skladba podlahy je S 22. Pod rámy z lepeného
lamelového dřeva budou pro roznos zatížení rozmístěny základové patky.
Před čelem stáje bude z jihovýchodní strany asfaltová plocha pro pohyb
manipulační techniky.  Z jihozápadní strany bude před čelem stáje umístěna
hnojná koncovka. Po obvodu bočních stěn bude zbudován okapový chodník
tvořený betonovými dlaždicemi tloušťky 60 mm.
Druhý stavební objet tvořící provozní příslušenství ke stáji bude založen na
základových pasech. Izolace proti vlhkosti přilehlého pórovitého prostředí
bude tvořena SBS modifikovaným asfaltovým pásem s výztužnou vložkou
z PES rohože. Svislé obvodové zdivo bude provedeno z cihelných bloků
Porotherm Profi tl. 300 mm. Vnitřní nosné zdivo bude v prvním nadzemním
podlaží tl. 250 mm z cihelných bloků Porotherm Aku P+D. Vnitřní nosné
zdivo v podkroví bude zhotoveno z cihelných bloků Porotherm Profi tl. 240
mm. Stropy budou rovněž ze systému Porotherm tl. 250 mm. Příčky
v objektu budou rovněž z keramických bloků Porotherm Profi tl. 115 mm.
Sokolová část zdiva v dojírně a čekárně bude tvořena tvarovkami ztraceného
bednění tl. 300 mm.
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Krov nad zázemím zaměstnanců bude řešen jako novodobý vaznicový. Bude
použito konstrukčního rostlého smrkového dřeva pevnostní třídy C24. Bude
zateplen vlnou ze skelných vláken Isover Unirol Profi umístěnou mezi a pod
krokvemi. Podhled bude ze sádrokartonových desek, které budou
v místnostech s možným výskytem zvýšené relativní vlhkosti vzduchu
impregnované v celém svém objemu. Krytina střechy bude
z cementovláknitých šablon Cembrit – Česká šablona.
Konstrukce střechy v dojírně s čekárnou bude řešena pomocí krokví
z lepeného lamelového dřeva GL 24 h, které budou patřičně ošetřeny pro co
nejvyšší odolnost v prostředí se zvýšenou relativní vlhkostí vzduchu. Tyto
krokve budou uloženy na věnce obvodových stěn.  Nad zmíněnými krokvemi
bude provedena vrstva tepelné izolace řešena pomocí izolačních panelů Pama
Eurothane Al. Tyto panely jsou tvořeny PUR pěnou nalisovanou mezi dva
hliníkovolaminátové povrchy zabraňující vniku vodních par do struktury
panelů. Tloušťka panelů je v dojírně 120 mm a v čekárně 50 mm. Nad panely
se nachází větraná vzduchová vrstva. Celé souvrství uzavírá voduodváděcí
vrstva tvořená trapézovým plechem shodného profilu jako panely Agropanel
s tloušťkou plechu 0,63 mm.
Objekt s výjimkou čekárny bude zateplen certifikovaným zateplovacím
systémem Baumit Open s tloušťkou izolantu 140 mm. Oblast soklu bude
rovněž řešena pomocí certifikovaného řešení stejného výrobce. Čekárna
zateplena nebude, protože nebude vytápěná, ale na rozdíl od stáje nebude
zcela řešena jako otevřený stájový objekt. Do okenních otvorů budou
umístěny výplně pouze v zimní sezóně. V letní sezóně budou okenní křídla
vysazena, aby byl zajištěn dostatečný přísun čerstvého vzduchu. Kolem
objektu bude postaven okapový chodník. Okolní terén bude vyspárován
směrem od objektu s minimálním sklonem 2%.
Před objektem bude parkoviště, které bude sloužit zákazníkům
i zaměstnancům. Z tohoto parkoviště bude umožněn sjezd na místní
komunikaci ležící na parcele č. 1182/1. Na tuto komunikaci je napojená
i stávající asfaltová soukromá komunikace investora, která bude sloužit i jako
přístupová komunikace k hospodářské části stavby.

c) Mechanická odolnost a stabilita bude zajištěna řešením nosných konstrukcí
stěn dle podkladů výrobců. Další nosné prvky, které se na stavbě vyskytují,
budou staticky posouzeny.

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických
zařízení

a) Provoz stáje, zejména její čištění a doprava krmiva, bude řešena pomocí
manipulačních motorových dopravních prostředků. Vrata ke krmnému stolu
budou roletová svinovací do vrchu na dálkové ovládání.

b) Dojírna bude vytápěna podlahovým vytápěním a odpadním teplem
vznikajícím při chlazení mléka. Pokud nebude toto odpadní teplo zcela
využito pro vytápění dojírny, bude použito pro předehřev TUV. Dohřev
TUV bude řešen pomocí elektrické energie nebo pomocí kotle na pelety.
Druhý zdroj tepla pro vytápění objektu bude kotel na pelety s automatickým
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šnekovým zásobovacím dopravníkem. Teplá voda bude uchovávána
v akumulačních nádržích.

Zdrojem podtlaku potřebného pro dojení mléka bude vývěva umístěna
v technické místnosti. Vývěva bude umístěna na desku Sylomer. U každého
dojícího místa v dojírně bude umístěna řídící jednotka a dojící aparát. Mléko
bude z dojírny přečerpáno do mléčnice, kde bude průchodem přes deskový
výměník ochlazeno a uloženo v tanku na mléko. Chladícím médiem ve
výměníku bude ledová voda, která bude uskladněna v zásobníku chladící
vody a bude před vlastním chlazením mléka předchlazena a následně
ochlazována dále v době dojení. Chladící voda bude ochlazována pomocí
speciálního tepelného čerpadla, které získané teplo z chladící vody využije již
výše zmíněným způsobem. Po nádoji mléka je nutné potrubí vypláchnout
dezinfekčním roztokem smíchaným s určeným množstvím vody. Tento
roztok bude po výplachu jímán do speciální akumulační nádrže umístěné
v technické místnosti, tato voda bude dále využita při oplachování podlah
v dojírně a čekárně přístupných skotu.
Ve výrobě sýrů bude umístěn sýrařský kotel, který bude napojen na zdroje
teplé a studené vody z technické místnosti. Mléko do tohoto kotle bude
přiváděno pomocí přečerpávacího potrubí z mléčnice. Toto potrubí bude mít
zajištěno cirkulační proplach. Místnost pro výrobu sýrů bude větrána nuceně
pomocí rekuperační jednotky, která zajistí snížení relativní vlhkosti vzduchu.
Místnosti se zvýšenou vlhkostí vzduchu, kromě dojírny s čekárnou, ty jsou
odvětrány přirozeně, budou odvětrány pomocí ventilátorů s nuceným
odtahem vzduchu vně objektu.
Hlavní rozvodná skříň elektrické energie bude umístěna v samostatné
místnosti.
V objektu se budou nacházet tato technická a technologická zařízení:
automatická svinovací vrata, tepelné čerpadlo pro ochlazování chladící vody,
deskový tepelný výměník, tank pro uchovávání zchlazeného mléka, zásobník
chladící vody, zásobníky teplé vody, zásobník vody z výplachů, vývěva,
dojící agregáty, řídící jednotky dojících míst, kotel na pelety, šnekový
dopravník pelet, sýrařský kotel, rekuperační jednotka ve výrobě sýrů, větrací
ventilátory, rozvodná skříň elektrické energie.

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení

Požárně bezpečnostní řešení stavby je zpracováno ve složce C4

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi

a) Kritéria tepelně technického hodnocení jednotlivých konstrukcí budovy
i budovy jako celku jsou uvedena ve složce C3.

b) Výpočtem ve složce C3 byl stanoven průměrný součinitel prostupu tepla
obálkou budovy a zařazení do kategorie C – vyhovující.

c) Jako alternativní neobvyklý zdroj tepelné energie je použito tepelné čerpadlo
využívající odpadní teplo vznikající při ochlazování mléka.
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B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní
a komunální prostředí

V objektu bude řešeno větrání přirozeně. Pouze v místech s výskytem
zvýšené relativní vlhkosti vzduchu budou umístěny odtahové ventilátory.
V místnosti pro výrobu sýrů bude větrání za provozu řešeno pomocí
rekuperační jednotky, která zajistí asi čtyřnásobnou výměnu vzduchu a tím
sníží relativní vlhkost vzduchu v místnosti.
Vytápění je řešeno v dojírně pomocí podlahového vytápění. Ve zbytku
objektu bude řešeno pomocí otopných těles. Místnosti, které vyžadovaly
předepsanou úroveň denního osvětlení dle věcně příslušných norem, byly
posouzeny a posudky jsou přiloženy ve složce C3.
Zásobování vodou celého areálu je řešeno vodou z vrtu umístěného na
pozemku investora. Tato voda je jímána v zásobníku vody v rozvodně, odkud
je distribuována do celého areálu včetně nově navrhovaných objektů.
Ve výrobě sýrů bude zbudována speciální kanalizace na syrovátku, která bude
svedena do jímky a pravidelně vyvážená do bioplynové stanice. Odpadní
splašková kanalizace bude napojena na místní splaškovou kanalizaci.
Srážková voda bude svedena do jímky a následně využívána, přebytky budou
odvedeny do místní dešťové kanalizace. Statková hnojiva vzniklá při provozu
dojírny a čekárny budou svedeny do kejdové jímky a následně přečerpány do
velkokapacitní podnikové kejdové jímky. Hnojůvka z hnojné koncovky bude
svedena do jímky a pravidelně vyvážená.
Provozem objektu by neměly vznikat citelné vibrace, které neovlivní pohodu
pracovníků a používání objektu. Ochrana proti hluku je řešena pouze
u hlavního zdroje hluku, kterým je vývěva umístěna v technické místnosti.
Tato místnost je akusticky izolována akustickým zdivem a akustickým
podhledem, jehož výpočet je přiložen ve složce C.

B.2.11 Ochrana před negativními účinky vnějšího prostředí

a) V oblasti je nízké radonové riziko. Ochrana proti radonu pronikající
z podloží je zajištěna izolací proti vlhkosti přilehlého pórovitého prostředí.

b) Bludné proudy se v lokalitě nevyskytují.
c) Budou-li se v objektu vyskytovat vibrace od provozu vně budovy, budou

nepatrné, proto nejsou řešeny.
d) Charakter objektu nevyžaduje ochranu před hlukem z vnějšího prostředí,

protože u vnějšího prostředí se nepředpokládá zvlášť hlučný provoz a na
místnosti v objektu s výjimkou kanceláře nejsou kladeny požadavky na
ochranu proti hluku z vnějšího prostředí.

e) Stavební objekt se nenachází v záplavovém území a nenachází se ani ve
svažitém území, ve kterém by hrozila povodeň při intenzivních dešťových
srážkách.
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B. 3 Připojení na technickou infrastrukturu

a) Objekt bude připojen ke zdroji pitné vody vyskytujícím se na pozemku. Tato
voda je čerpána ze soukromého vrtu investora. Následně je jímána do
zásobníku v rozvodně a rozváděna po celém výrobním areálu, proto bude
nutné z rozvodny zbudovat přípojku.

Odpadní splaškové vody budou odváděny do místního kanalizačního řadu. Je
nutné rovněž zbudovat přípojku.
Dešťové vody budou jímány do jímky, z které bude možno využívat vodu
investorem například při oplachu komunikací. V případě extrémních srážek
bude zbudován přepad a napojení do stávající dešťové kanalizace.
Dále bude vybudována přípojka ke zdroji elektrického napětí. Zdrojem se
myslí rozvaděč, který je umístěn v rozvodně. Je zde také zajištěno napojení
na dieselagregát v případě výpadku proudu, aby byl podnik schopný si na
překlenovací dobu vyrobit vlastní elektrickou energii a nebyl ohrožen provoz.
Dále bude nutné zbudovat v blízkosti sýrárny jímku na syrovátku, jelikož je
syrovátka vedlejší produkt výroby a nesmí se odvádět do kanalizace.
Syrovátka bude v pravidelných časových intervalech odvážena k likvidaci do
bioplynové stanice.
Pro odvod exkrementů zvířat vyprodukovaných v dojírně a čekárně bude
zbudována speciální kanalizace a jímka na tento druh odpadu. Při naplnění
jímky bude obsah přečerpán do velkoobjemových jímek na kejdu pomocí
dopravního přečerpávacího potrubí.
Dále bude na konci stáje zbudována hnojná koncovka, která bude vodotěsná
a vyspádovaná do krajních rohů pro odvod hnojůvky. Hnojůvka bude jímána
do menší jímky, po jejímž naplnění bude opět přečerpána do velkoobjemové
jímky na pozemku investora.

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky jednotlivých přípojek či
speciálních technických vedení budou řešeny v projektech těchto
jednotlivých stavebních objektů.

B. 4 Dopravní řešení

a) Před objektem bude parkoviště, které bude sloužit zákazníkům
i zaměstnancům. Z tohoto parkoviště bude umožněn sjezd na místní
komunikaci ležící na parcele č. 1182/1. Na tuto komunikaci je napojená
i asfaltová soukromá komunikace investora, která také bude sloužit jako
přístupová komunikace ke stavebnímu objektu. Tato zmíněná soukromá
komunikace je poměrně členitá a zajišťuje dopravní obslužnost celého
objektu.

b) Místní komunikace ležící na parcele 1182/1 je ve vzdálenosti asi 100 m od
sjezdu ze stavebního objektu severním směrem napojena na silnici 3. třídy.

c) Doprava v klidu je pro zákazníky i zaměstnance řešena pomocí parkoviště
bezprostředně navazujícího na objekt a místní komunikaci.

d) Pěší a cyklistické stezky nejsou řešeny.
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B. 5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) Terénní úpravy po dokončení stavby budou relativně malého rozsahu. Bude
se jednat pouze o navýšení úrovně stávajícího terénu k nově zbudované
stavbě. V místě nejvyššího násypu je jeho mocnost asi 180 mm.

b) Použité vegetační prvky jsou popsány ve výkresu situace. Jedná se o řadu
tújí, které přispívají k optickému oddělení místní komunikace od areálu
zemědělské výroby. Dalším vegetačním prvkem je živý plot z části lemující
parkoviště.

c) Biotechnické opatření je zmíněná řada tújí popsané v předcházejícím bodě.

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

a) Tato stavba bude mít, stejně jako každá jiná stavba, vliv na životní prostředí.
Stavba je ovšem navržena tak, aby její dopad na životní prostředí byl co
možná nejmenší. Pro vliv stavby na ovzduší bude zpracována rozptylová
studie. Hluk způsobený provozem stavby nebude nijak překračovat povolené
limity. Stavba je navržena tak, aby při jejím provozu nemohlo dojít k úniku
látek, které by mohly znečistit vodní poměry. Odpady budou tříděny do
odpadních nádob a následně odvezeny na skládku místními službami.
Ochrana půdy bude zajištěna dodržením zásad vycházejících z platných
předpisů vztahujících se k této problematice.

b) Stavba nebude mít záporný vliv na přírodu a krajinu.  Při její výstavbě
nedojde k odstranění žádných dřevin ani památných stromů. Nedojde také ke
zničení životního prostředí, žádných živočichů ani rostlin, jelikož stavba
vyroste v místech doposud využívaných jako manipulační plochy. Budou
zachovány ekologické funkce a vazby v krajině.

c) Stavba nebude mít vliv na chráněná území Natura 200, jelikož se
nevyskytuje v jejich dosahu.

d) Podmínky plynoucí ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA
budou akceptovány.

e) Na stavebním pozemku nejsou známa ochranná a bezpečnostní pásma ani
omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.

B. 7 Ochrana obyvatelstva

Základní požadavky z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva byly
splněny.

B. 8 Zásady organizace výstavby

a) Potřeby médií, hmot pro výstavbu budou vypočteny na základě projektové
dokumentace. Stavební materiály budou na stavbu průběžně dodávána
dodavateli. Elektrická energie a voda pro stavbu bude získávána z rozvodny.

b) V průběhu výstavby budou použity dočasné komunikace z panelů. Srážkové
vody z těchto zpevněných ploch budou vsakovány do zeminy za jejími
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okraji. Pokud bude v době započetí stavby deštivé období, je pod
základovými deskami navržena štěrková vrstva, které zajistí zlepšení
pracovních podmínek. Pokud deštivé období nenastane, je možné, základové
desky v části zázemí objektu provést bez této vrstvy.

c) Napojení staveniště na místní komunikaci na parcele č. 1182/1 bude
zajištěno přes sjezdy z výrobního areálu společnosti Bludovská a.s.

d) Při provádění stavby nebude nutné zasahovat na okolní pozemky. Okolní
stavby budou ovlivněny pouze provozem techniky při výstavbě. Tyto zásahy
nebudou nijak zásadní, bude se jednat o běžné provádění stavby.

e) Před vlastním prováděním stavby nebude nutno provést žádné asanace ani
demolice a kácení dřevin.

f) Zábory staveniště na okolních pozemcích nebudou potřebné. Ani dočasné
ani trvalé.

g) Maximální množství produkovaných odpadů při výstavbě nebude převyšovat
běžné objemy. Při stavbě bude použita řada přesných prvků, které eliminují
množství vznikajících odpadů. Všechny vzniklé odpady budou likvidovány
dle platných předpisů.

h) Zemina, která bude vytěžena při výkopech základových konstrukcí, bude
dále použita pro další úpravy terénu. Nebude nutné dodávat další objemy
zeminy pro terénní úpravy.

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě bude zajištěna dodržením platných
předpisů vztahujících se k této problematice.

j) Bezpečnost práce na staveništi bude zajištěna dodržením platných předpisů
vztahujících se k této problematice.

k) Okolní stavby jsou povahy, která nevyžaduje bezbariérové užívání.
l) Dopravně inženýrská opatření budou zajištěna dodržením platných předpisů

vztahujících se k této problematice.
m) Speciální podmínky pro provádění stavby budou podrobně konzultovány

a řešeny s realizační firmou.
n) Předpokládaná doba výstavby je 18 měsíců.

Postup výstavby bude popsán pro každý objekt zvlášť. Při stavbě haly bude
nejprve odstraněna svrchní vrstva půdy v potřebné ploše a hloubce.  Následně
budou provedeny výkopy pro základové patky a pasy, které budou tvořit
základové konstrukce haly. Bude následovat betonáž základových patek haly.
Následně bude navezena štěrkopísková drť a zhutněna do vrstvy nejméně 150
mm. Nad tímto zhutněným násypem bude proveden podkladní beton C 12/15
v tloušťce 120 mm. Na tento podkladní beton bude nataven asfaltový pás
a jeho ochranné a kluzné vrstvy. Dále bude připraveno armování pro
podlahovou desku. Následovat bude betonáž podlahové desky. Po
dostatečném vyzrání betonové mazaniny budou provedeny nadbetonávky
podlahy dle potřeby. Souběžně se základovými a podlahovými konstrukcemi
bude zhotovena vodotěsná hnojná koncovka a jímky na stájová hnojiva. Pod
souvrstvím podlahy bude instalován stájový vodovod a rozvod elektrické
energie pro ohřev vody v napáječkách. Vždy bude veden v hloubce alespoň
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1 m pod úrovní podlahy a terénu. Nad touto úrovní budou jednotlivá
připojovací potrubí patřičně zateplena. Po vyzrání dobetonávek budou
vyzděny štítové stěny ze ztraceného bednění a vylity betonem popřípadě dle
statického výpočtu dovyztuženy. Dále budou osazeny vazníky z lepeného
lamelového dřeva. Bude následovat montáž střešního pláště. Dále budou
provedeny dřevěné výplně obvodových konstrukcí a na závěr budou
instalovány zámečnické výrobky, vrata, a další vybavení stáje.
Při stavbě budovy tvořící příslušenství bude postupováno následovně.
Nejprve budou provedeny potřebné výkopy pro provedení základových pasů,
které budou vybetonovány po dokončení výkopových prací. Následně bude
umístěna odpadní potrubí a trubka pro přívod pitné vody do objektu. Dále
bude vybetonována základová deska. Po zatvrdnutí betonu budou zahájeny
zdící procesy. Veškeré zdivo bude provedeno ze systému Porotherm. Po
vyzdění prvního nadzemního podlaží budou provedeny stropy ze systému
Porotherm. Po vyzrání betonu budou vyzděny svislé konstrukce v podkroví.
Dále budou postaveny krovy, pokryta střecha a namontováno schodiště.
Následně budou osazena okna. Dále bude objekt zateplen certifikovaným
zateplovacím systémem Baumit Open. Zateplení oblasti soklu bude řešeno
systémovým řešením dle výrobce. Budou zde použity polystyrenové desky
typu XPS atd. Následovat bude instalace veškerých sítí a zhotovení vnitřních
omítek a obkladů. Následovat budou další dokončovací stavební práce.
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D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

a) Technická zpráva

D.1.1.a.1 Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje

Stavba bude využívána k zemědělským účelům. Konkrétně se bude jednat
o stáj pro chov holštýnského skotu, dojírnu s čekárnou. Dále se bude
v objektu nacházet technické zázemí částí staveb souvislé s chovem skotu,
zázemí zaměstnanců a také část, kde budou z části produkce mléka vyráběny
mléčné výrobky zejména sýry.
Celková zastavěná plocha je 3 343,7 m2. Podlahová plocha stáje je 2 268 m2.
Podlahová plocha stáje je 2 268 m2. Stáj je navržena pro maximálně 278 ks
dojnic Holštýnského plemene s průměrnou užitkovostí 8000 l mléka za rok.
Podlahová plocha zařízení pro získávání mléka, jeho uchování a ostatních
zařízení nutných k zajištění tohoto provozu je 585,2 m2. Podlahová plocha
podkroví zahrnující administrativní prostory a šatny zaměstnanců je 260 m2.
Podlahová plocha výrobny sýrů a místností tvořících nutné příslušenství je
129 m2. Celkově je pro obsluhu objektu projektováno 8 zaměstnanců.

D.1.1.a.2 Architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení,
bezbariérové užívání stavby

Architektura stavby je založena na jednoduchých o geometricky čistých
hmotách. Kompozice tvarového řešení stavby je podřízena funkčnosti
objektu.
Výtvarné řešení stavby je zvoleno s ohledem na účel stavby. Je kladen důraz
na jednoduchost a funkčnost všech zvolených řešení a zároveň je respektován
ráz okolní zástavby.
Zvolená materiálová řešení kladou důraz na funkčnost a trvanlivost objektu
při jeho užívání a další požadavky, které bylo nutné splnit. Jsou zvoleny jak
tradiční tak moderní materiály. Specifikace jednotlivých konstrukcí je
uvedena ve výkresové části.
Stáj je pouze přízemní objekt, který je spojen přeháněcí uličkou s čekárnou
a dojírnou pro skot. Dojírna s čekárnou jsou rovněž pouze přízemní. Na
dojírnu navazuje zázemí, kde je užíváno i podkroví. V přízemí zázemí se
nachází technické zázemí pro provoz objektu a prostory nutné pro výrobu
a prodej sýrů. V podkrovní části je umístěno zázemí zaměstnanců, které má
prostory hygienické a administrativní povahy. Stáj má obdélníkový tvar
a navazující zázemí má tvar písmene L.
Bezbariérově je řešen přístup do prodejny umístěné u prostorů výroby sýrů.
U objektu bude zřízeno jedno parkovací místo, které je uzpůsobeno pro osoby
s omezenou schopností pohybu a orientace. Dále bude pro tyto osoby
uzpůsoben i vstup do prodejny. Vstupní dveře budou mít práh maximální
výšky 2 cm. Světlá šířka vstupních dveří bude minimálně 1250 mm. Dveře
budou členěny na dvě křídla. Hlavní křídlo bude mít světlou šířku 900 mm.
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Ve výšce 850 mm bude umístěno vodorovné madlo.  Nástupní plochy ke
vstupu do prodejny nebudou překračovat povolený sklon maximálně 2 %.
Bez bariérově je z pohledu chovu skotu řešena i dojírna.

D.1.1.a.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

Provozní řešení stavby je zaměřeno na výrobu mléka, které bude získáváno
od dojnic Holštýnského plemene. Tyto dojnice budou většinu dne trávit ve
stáji, kde mají přístup k potravě, možnost odpočinku a především klid. Ve
stáji jsou dojnice rozděleny do čtyř produkčních oddělení. Stáj bude řešena
jako stlaná s odklizem pomocí manipulační techniky. Odpočinek dojnic je
zajištěn v boxových ložích. Čistota ve stáji bude zajištěna vyhrnutím
hnojných chodeb a krmiště do hnojné koncovky. Tato údržba bude probíhat
jednou denně. Krmivo bude skotu poskytnuto na krmném stole, kam bude
dopravováno pomocí krmného vozu. Přihrnování bude řešeno pomocí
robotického přihrnovače nebo pomocí manipulačních prostředků investora.
Je plánováno, že nádoj od dojnic bude prováděn dvakrát denně vždy po čtvrté
hodině. Před vlastním nádojem bude vždy jedna produkční skupina přes
přeháněcí uličku přehnána do čekárny, odkud se bude postupně vracet přes
dojírnu zpět na své místo ve stáji. V dojírně proběhne za pomoci pracovníků
dojící proces. Tento postup se bude provádět s každou produkční skupinou.
Nadojené mléko bude pomocí potrubí přečerpáno přes tepelný výměník do
tanku na mléko. Tepelný výměník zprostředkuje ochlazení mléka na
požadované hodnoty chladící vodou, která bude umístěna ve speciálním
zásobníku. Zchlazené mléko bude jednou denně odváženo odběratelem, který
ho přečerpá z mléčného tanku do přepravního automobilu. Teplo získané
zchlazením mléka bude využito pro ohřev TUV a v zimě pro vytápění
dojírny. Technické zařízení pro podporu těchto procesů je umístěno z větší
části v technické místnosti. V technické místnosti je dále umístěn kotel na
pelety, kterým bude získáváno teplo pro vytápění objektu a ohřev TUV.
Zázemí zaměstnanců je umístěno v podkroví. Zde jsou umístěny místnosti
pro odpočinek a hygienické zázemí. Dále jsou zde umístěny prostory nutné
k zajištění administrativního chodu objektu.
Dále se v objektu nachází prostory pro zpracování dovoleného množství
mléka rovnou na farmě. Hlavní proces výroby sýrů bude probíhat ve
speciálním sýrařském kotli, který pomocí chladicí vody a TUV
prostřednictvím výměníků zajistí požadované teploty mléka v kotli. Tyto
prostory opět vyžadují místnosti tvořící zázemí zaměstnanců. V této části
objektu se nachází i prodejna, kde bude zřízen časově omezený prodej
mléčných výrobků. Většina mléčných výrobků však bude odvážena do
dalších prodejen investora.
Mléko, které nebude zpracováno na farmě, bude jednou denně odváženo do
mlékárny.
Technologie výroby stavby nebudou ničím výjimečné. Bude se jednat
o tradiční technologie výroby. Za moderní se dají označit některá konstrukční
řešení stavby. Jejich realizace však nebude vyžadovat žádné speciální
technologie.
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D.1.1.a.4 Konstrukční a stavebně technické řešení a technické
vlastnosti stavby

Stáj

Stáj pro chov skotu bude řešena jako halová stavba s šířkou 32m a délkou
72,6 m. Boční stěny budou mít výšku 4 m. Sklon sedlové střechy stáje je 20°.
Výška hřebene je 10,02 m a celková výška stavby i s větrací hřebenovou
štěrbinou, která hřeben stáje převyšuje je 11,07 m. Stáj je navržená pro
maximální počet 278 kusů skotu Holštýnského plemene s průměrnou
dojivostí 8 000 l za rok. Bude se jednat o otevřenou stavbu, která nebude
zateplena před chladem vnějšího prostředí. V zimním období se zde budou
podmínky vnitřního prostředí blížit venkovním podmínkám. Přesah střechy
na jihovýchodní straně bude zvětšen pro zamezení dosahu slunečního svitu
v letních měsících do krajních lehacích boxů dle výkresové dokumentace.
Základové konstrukce jsou řešeny následovně. Pod rámy z lepeného
lamelového dřeva budou pro roznos zatížení rozmístěny základové patky.
Základové patky jsou čtvercového půdorysu o délce hrany 1100 mm dle
předběžného výpočtu. Jejich výška je 730 mm až do úrovně podkladního
betonu. Štítové stěny budou založeny na základových pasech tloušťky 500
mm. Výška základových pasů je rovněž 730 mm. Základové konstrukce
budou z betonu C 16/20.
Pod okraji podlahové desky bude zbudován štěrkový protizámrzový práh do
úrovně -1,0 m pod terén. Frakce štěrku tvořící protizámrzový práh bude
16x32 mm a bude zhutněn na 0,2 Mpa. Úroveň založení základových
konstrukcí je – 1,0 m.
Podlaha ve stáji bude tvořena železobetonovou deskou o minimální tloušťce
150 mm odolnou vůči vlivům vnitřního prostředí dle výpisu skladeb z betonu
C 25/30, pod kterou bude následovat LDPE folie tvořící separační vrstvu.
Povrch podlahové desky bude upraven v místech přístupu skotu rýhováním.
Dále bude následovat ochranná vrstva z geotextílie 500 g/m2 a SBS
modifikovaný asfaltový pás s výztužnou vložkou z pes rohože tloušťky
4 mm, který bude bodově nataven na napenetrovaný podkladní beton C 12/15
vyztužený karisítí tl. 120 mm. Tento asfaltový pás bude vytažen na obvodové
svislé konstrukce do výšky 300 mm nad přilehlý terén a bude plnit funkci
izolace proti odstřikující vodě. Pod betonem bude zhutněný štěrkopískový
násyp tloušťky 150 mm. Dle ČSN 731201 – Navrhování betonových
konstrukcí pozemních staveb tabulky 4.2 je maximální délka dilatačních
úseků u slabě vyztužených nechráněných konstrukcí 12 m.  Jelikož je chování
těchto desek velice specifická záležitost je nutné tuto desku celou skladbu
podlahové konstrukce ve stáji staticky posoudit a zároveň vše konzultovat
s realizační firmou. Je nutné zvážit nutnost dilatace, pojezd manipulační
techniky, možnost podmrzání a další aspekty. Předběžně navržená skladba
podlahy je S 22. Pod konstrukcí podlahy musí být zbudován stájový vodovod
a musí být zajištěný proti zamrznutí.
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Nosná konstrukce střechy a bočních stěn stáje bude řešena pomocí rámů
z lepeného lamelového dřeva GL 24 h, na které jsou umístěny vaznice
z rostlého dřeva C 24. Rozměry vaznic jsou vypočteny ve složce C5. Výška
vaznic je 260 mm a šířka vaznic je 180 mm. Rozměry nosných rámů jsou
také řešeny ve složce C5. Zmíněný přesah střechy na jihovýchodní straně
bude řešen napojením podpůrné příhradové konstrukce ve tvaru trojúhelníka
na konstrukci rámu.  Tato podpůrná konstrukce budou sloužit pro uložení
vaznic. Ošetření rámů bude řešeno s jejich výrobcem. Vaznice a příhradové
konstrukce budou rovněž ošetřeny přípravky pro prodloužení jejich
životnosti.
Střešní plášť bude pro snížení tepelných zisků od slunečního záření v letním
období proveden z panelů Pama Aropanel, které jsou tvořeny trapézovým
plechem tloušťky 1 mm, do kterého je nalisovaná PUR pěna tloušťky 50 mm,
spodní pohledovou plochu tvoří vrstva ze sklolaminátu. V hřebeni bude
zhotovena větrací hřebenová štěrbina o šířce 2 m.
Boční stěny stáje budou tvořeny v soklové části železobetonovým prahem.
Dále na něj navazuje dřevěné bednění z prken se spárami překrytými laťkami
do úrovně 950 mm. Tloušťka prken je 30 mm. Laťky, které překrývají spáry
prken, jsou tloušťky 10 mm a šířky 25 mm. Nad touto konstrukcí bude
následovat volný větrací otvor o výšce 2800 mm, který bude vyplněn sítí
proti vletu ptáků a zároveň plnící podpůrnou funkci svinovací plachty.
Svinovací plachtou bude možné dle potřeby regulovat průtok větracího
vzduchu a zajistit tak bezvadné mikroklima ve stáji. Plachta bude ovládána
pomocí elektrických navijáků.  Z vnější strany budou bránit nechtěným
pohybům plachty ocelová lanka. Z vnitřní strany ve větracích otvorech stáje
budou umístěny vodorovné zábrany tvořené ocelovými trubkami o průměru
46 mm. Jejich úroveň bude až do výšky 1400 mm nad podlahu. Toto hrazení
bude opticky bránit případnému úniku zvířat a také jejich dosahu k prvkům
vyplňujícím větrací otvory. Vrata ke krmnému stolu budou řešena jako
automatická svinovací lamelová. Vrata do pohybových a hnojných chodeb ve
stáji budou řešena z dřevěných palubek tloušťky 30 mm upevněných na
ocelové kostře. Štítové stěny stáje jsou do úrovně 4 m vyzděny z tvarovek
ztraceného bednění BTB tloušťky 300 mm. Tvarovky ztraceného bednění
budou nejprve vyzděny na cementovou maltu a následně budou vylity
betonem C 16/20 po vrstvách tak, aby bylo možné dostatečné hutnění. Je
nutné staticky posoudit nutnost vyztužení těchto stěn. Zbytek štítové stěny je
tvořen opět dřevěným bedněním upevněným k nosné konstrukci z nosného
dřeva. Uloženého na ŽB věnec, který zakončuje zmíněnou stěnu.
Před čelem stáje bude ze severovýchodní strany asfaltová plocha pro pohyb
manipulační techniky. Z jihozápadní strany bude před čelem stáje umístěna
hnojná koncovka. Po obvodu bočních stěn bude zbudován okapový chodník
tvořený betonovými dlaždicemi tloušťky 60 mm.
Důležitou částí stáje jsou zámečnické výrobky, které tvoří vybavení stáje.
Jedná se o prvky z tvarovaných ocelových trubek, které budou žárově
pozinkovány. Tyto prvky budou přivařeny k ocelovým plotnám, které budou
v konstrukci podlahy zřízeny.
Všechny stavební prvky stáje, které nejsou prozatím řešeny ve zhotovené
projektové dokumentaci, je nutné staticky posoudit popřípadě i navrhnout.
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Stáj se zázemím spojuje přeháněcí ulička. Skladba její podlahy bude obdobná
jako u stáje s tím rozdílem, že podlahová betonová deska bude pouze tloušťky
100 mm. Pod okraji podkladního betonu budou stejným způsobem jako
u stáje provedeny protizámrzové prahy. Konstrukce stěn je řešena pouze
pomocí hrazení z ocelových žárově pozinkovaných trubek. Střešní plášť bude
tvořit pouze voduodváděcí vrstva z trapézového plechu se stejnými
vlastnostmi jako u střechy dojírny.

Zázemí

Zázemí je řešeno jako zděný objekt, který je z větší části zateplen vnějším
zateplovacím systémem. Nezateplená není pouze čekárna, která ovšem není
vytápěná. Objekt zastřešují dvě sedlové střechy. Střecha nad dojírnou
a čekárnou má výšku hřebene 5,73 m. Sklon této části střechy je 20°. Celková
výška této části stavby včetně větracích světlíků a větrací štěrbiny, které
hřeben střechy převyšují, je 6,07 m. Střecha nad zbytkem zázemí má
maximální výšku hřebene 8,505 m. Sklon této střechy je 35°.
Tento objekt je založen na základových pasech. Základové pasy jsou dle
předběžného výpočtu šířky 500 mm a výšky 740 mm. Základy jsou
z prostého betonu C 16/20. Vnitřní nosné zdivo je na tyto základové pasy
umístěno vždy doprostřed. Obvodové stěny jsou umístěny k vnější hraně
základového pasu.
Izolace proti vlhkosti přilehlého pórovitého prostředí bude tvořena SBS

modifikovaným asfaltovým pásem s výztužnou vložkou z pes rohože, který je
bodově nataven k vyztuženému napenetrovanému podkladnímu betonu. Dále
bude tento pás vytažen do úrovně + 300 mm nad přilehlé plochy a bude tak
tvořit izolaci proti odstřikující vodě. Tento pás zároveň tvoří i izolaci proti
radonu. Pozemek má nízký radonový index.
Svislé obvodové zdivo bude provedeno z cihelných bloků Porotherm Profi tl.
300 mm. Vnitřní nosné zdivo bude v prvním nadzemním podlaží tl. 250 mm
z cihelných bloků Porotherm Aku P+D zděných na maltu cementovou.
Vnitřní nosné zdivo v podkroví bude zhotoveno z Cihelných bloků Porotherm
Profi tl. 240 mm. Stropy budou rovněž ze systému Porotherm tl. 250 mm.
Příčky v objektu budou rovněž z keramických bloků Porotherm Profi tl. 115
mm. Cihelné bloky typu Profi budou vyzděny maltou pro tenké spáry
Porotherm Profi tloušťky 1 mm. Soklová část obvodového zdiva v dojírně a
čekárně bude tvořena tvarovkami ztraceného bednění BTB tloušťky 300 mm.
Podpůrné stěny ramp pro skot budou rovněž z tvarovek ztraceného bednění
BTB tloušťky 250 mm. Toto řešení je navrženo pro svou vyšší mechanickou
odolnost, která bude využita při hutnění štěrku, který se mezi těmito stěnami
nachází.
Objekt s výjimkou čekárny bude zateplen certifikovným zateplovacím
systémem Baumit Open s tloušťkou izolantu 140 mm. Tento zateplovací
systém využívá kotvení izolantu speciálními hmoždinkami typu Star Track,
které neprochází izolantem, a tak nesnižují jeho tepelně izolační vlastnosti.
Tyto hmoždinky jsou rozmístěny ve čtvercovém rastru 400 mm. Vzdálenost
hmoždinek od ukončení izolantu je 100 mm. Zateplení oblasti soklu bude
rovněž řešena pomocí certifikovaného řešení stejného výrobce podle detailů
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přiložených k projektové dokumentaci. Toto řešení využívá izolačních desek
typu XPS. Čekárna zateplena nebude, protože nebude vytápěná, ale na rozdíl
od stáje nebude zcela řešena jako otevřený stájový objekt. Do okenních
otvorů budou umístěny výplně pouze v zimní sezóně. V letní sezóně budou
okenní křídla vysazena, aby byl zajištěn dostatečný přísun čerstvého vzduchu.
Určité zvýšení teploty v čekárně, kterého se dosáhne nasazením okenních
křídel, přispěje ke zmírnění teplotního přechodu mezi dojírnou a stájí.
Krov nad zázemím zaměstnanců bude řešen jako novodobý vaznicový. Bude
použito konstrukčního rostlého smrkového dřeva pevnostní třídy C24.
Dimenze jeho prvků jsou uvedeny v příslušném výkrese ve složce C2. Řezivo
použité na krov a střešní plášť bude ošetřeno přípravkem Tanalith.
Střešní plášť bude zateplen vlnou ze skelných vláken Isover Unirol Profi
umístěnou mezi a pod krokvemi. Tloušťka izolace mezi krokvemi je 180 mm.
Tepelná izolace pod krokvemi bude umístěna v dřevěném roštu a její tloušťka
je 60 mm. Tepelná izolace je z vnější strany chráněna difuzní fólií Jutadach
Monolitic.  Ze spodní strany je proti vniku par do tepelně izolačních vrstev
chráněna reflexní parozábranou Jutafol N 170 AL.  Pod parozábranou se
nachází instalační mezera vytvořená CD profily tl. 27 mm, které zároveň tvoří
rošt pro kotvení podhledu. Podhled bude ze sádrokartonových desek, které
budou v místnostech s možným výskytem zvýšené relativní vlhkosti vzduchu
impregnované v celém svém objemu. V ostatních místnostech budou použity
sádrokartonové desky v základní variantě.  Krytina střechy bude
z cementovláknitých šablon Cembrit – Česká šablona.
Zateplené podhledy budou řešeny umístěním vlny ze skelných vláken Isover
Unirol Profi mezi kleštiny a také pod kleštiny do dřevěného roštu. Tloušťka
izolace mezi kleštinami je 180 mm a tloušťka izolace v dřevěném roštu je 60
mm. Směrem do interiéru následuje parotěsná vrstva tvořena reflexní fólií
Jutafol N 170 Al, instalační mezera tvořena CD profily tloušťky 27 mm.
U skladby S10 je podhled řešen umístění minerální vlny nad OSB desku typu
P+D, která je ke kleštinám připevněná pomocí rychlozávěsů Knauf. Bude
použito 3 ks/m2. Závěsy budou uspořádány do pravidelných řad, aby bylo
možné mezi nimi provést ochrannou difuzní fólii Jutadach 115 Ap. Na
kleštiny budou z horního povrchu připevněny revizní lávky z prken tl. 40
mm. Minimální šířky 600 mm.
Konstrukce střechy v dojírně s čekárnou bude řešena pomocí krokví
z lepeného lamelového dřeva GL 24 h, které budou patřičně ošetřeny pro co
nejvyšší odolnost v prostředí se zvýšenou relativní vlhkostí vzduchu. Jejich
ošetření bude konzultováno s výrobcem. Tyto krokve budou uloženy na
věnce obvodových stěn.  Nad zmíněnými krokvemi bude provedena vrstva
tepelné izolace, řešena pomocí izolačních panelů Pama Eurothane Al. Tyto
panely jsou tvořeny PUR pěnou nalisovanou mezi dva hliníkovolaminátové
povrchy zabraňující vniku vodních par do struktury panelů. Tloušťka panelů
je v dojírně 120 mm a v čekárně 50 mm. Tepelně izolační vrstva je vůči
zvýšenému riziku kondenzace na střešní krytině chráněna difuzní folií
Jutadach Monolitic. Nad panely se nachází větraná vzduchová vrstva
vytvořená hranolky čtvercového průřezu o hraně 80 mm. Celé souvrství
uzavírá voduodváděcí vrstva tvořená trapézovým plechem shodného profilu
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jako panely Agropanel s tloušťkou plechu 0,63 mm. Řezivo použité na střešní
plášť bude ošetřeno přípravkem Tanalith.
Podlahy v přízemí s pohybem zaměstnanců budou řešeny jako těžké plovoucí
dle skladeb. Jako izolant budou použity desky z expandovaného polystyrenu
EPS 100 S. Podlahy v přízemí s pohybem skotu nejsou řešeny jako plovoucí.
Je u nich použita pouze vyztužená betonová mazanina umístěná na podkladní
beton opatřený asfaltovým pásem dle skladeb. Podlahy v podkroví rovněž
nejsou řešeny jako plovoucí, jelikož by toto řešení nemělo žádné
opodstatnění. Jsou řešeny pouze cementovým potěrem CP 16/20 tloušťky 40
mm vylitým na stropní konstrukci a následnou povrchovou úpravou.
Okna ve výrobě sýrů jsou zvolena typu Inoutic Eforte. Jedná se o plastová
okna s izolačním trojsklem a šestikomorovým rámem. Zasklení má součinitel
prostupu tepla Ug = 0,5 W×m-2×K-1. Součinitel prostupu tepla rámu okna má
hodnotu Uf = 0,95 W× m-2×K-1. Distanční rámeček typu Swisspacer V má
lineární činitel prostupu tepla ψg = 0,028 W×m-1×K-1. Součinitel prostupu
tepla celého okna je asi Uw = 0,71 W×m-2×K-1. Tato okna s lepšími tepelně
izolačními parametry jsou zvolena z důvodu zamezení kondenzace na jejich
povrchu.
Okna ve zbytku objektu jsou navržena typu Inoutic Arcade. Jedná se
o plastová okna s izolačním dvojsklem a pětikomorovým rámem. Zasklení
má součinitel prostupu tepla Ug = 1,0 W×m-2×K-1. Součinitel prostupu tepla
rámu okna má hodnotu Uf = 1,2 W×m-2×K-1. Distanční rámeček typu
Swisspacer V má lineární činitel prostupu tepla ψg = 0,034 W×m-1×K-1.
Součinitel prostupu tepla celého okna je asi Uw = 1, 1 W×m-2 ×K-1.
Dveře v obvodových konstrukcích jsou navrženy ze stejného výrobního
programu. Jedná se o typ Inoutic Arcade se součinitelem prostupu tepla
celých neprosklených dveří UD = 1,47 W×m2×K-1.
Střešní okna jsou navržena výrobce Velux se zasklením typu --73. Obchodní
název zasklení je Bezpečné energeticky úsporné dvojsklo. Součinitel
prostupu tepla celého okna je Uw = 1,4 W×m-2×K-1.
Jako výlez do podstřešního prostoru je navržen výrobek Smart LWS.
Součinitel prostupu tepla tohoto střešního výlezu je Uw = 1,1 W×m-2×K-1.
Nášlapné vrstvy podlah a další povrchové úpravy konstrukcí budou řešeny
dle výpisu skladeb a příslušných výkresů.
Kolem objektu bude postaven okapový chodník. Okolní terén bude
vyspárován směrem od objektu s minimálním sklonem 2 %.
Všechny stavební prvky vyskytující se v objektu, které nejsou prozatím
řešeny ve zhotovené dokumentaci, je nutné staticky posoudit.
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D.1.1.a.5 Bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní
prostředí

Bezpečnost při užívání, ochrana zdraví a pracovního prostředí je zajištěna
dodržením všech platných předpisů a to ve stádiu projekčním i realizačním.
Dále bude vypracován provozní řád, kterým se budou pracovníci při výkonu
práce řídit.

D.1.1.a.6 Tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika/hluk,
vibrace

Tepelná technika, osvětlení a akustika jsou řešeny v samostatných posudcích
vložených do složky C3. Oslunění a vibrace nevyžaduje povaha objektu řešit.

D.1.1.a.7 Zásady hospodaření s energiemi

Spotřebiče, elektrické energie budou v objektu zvoleny co nejúsporněji
s ohledem na jejich vlastní úspornost a pořizovací cenu.  Odpadní teplo, které
bude vznikat při ochlazování mléka, bude dále využito pro vytápění dojírny
v zimním období a dále pro ohřev TUV, která bude uchovávána
v akumulačních nádržích. Pokud by v letním období nebylo možné všechno
získané teplo z mléka zužitkovat, bude odevzdáváno pomocí dalšího
tepelného výměníku do vnějšího vzduchu. V zimním období bude jako další
zdroj tepelné energie využit kotel na dřevěné pelety pro vytápění objektu
i ohřev TUV. Větrání místnosti výroby sýrů bude řešeno nuceně se zpětným
získáváním tepla o účinnosti asi 70 %. Obálka objektu je navržena pro úsporu
tepla.  Klasifikační třída obálky budovy je C - vyhovující.

D.1.1.a.8 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího
prostředí

Stavba je navržena tak, aby odolávala všem účinkům vnějšího prostředí, které
se v oblasti vyskytují. Obalové konstrukce byly navrženy s důrazem na
úsporu tepla. Zároveň jsou odolné vůči srážkám a vlivům povětrnosti, které
se v oblasti vyskytují. Objekt je řešen s ohledem nízký stupeň radonového
rizika, které se v místě realizace vyskytuje. Rovněž je stavba chráněna vůči
vlhkosti přilehlého pórovitého prostředí a odstřikující vodě. Dále jsou
návrhem stavby ošetřeny negativní vlivy tepelných zisků v letním období.
Nosné konstrukce budou navrženy, aby odolaly i mechanickým účinkům
větru a sněhu.

D.1.1.a.9 Požadavky na požární ochranu konstrukcí

Požadavky na požární ochranu konstrukcí jsou specifikovány ve složce C4.
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D.1.1.a.10 Údaje o požadované jakosti navržených materiálů
a požadované jakosti provedení

Jakost matriálů je uvedená ve výpisu skladeb, pokud je něčím speciální.
Pokud není uveden požadavek na jakost, jsou myšleny materiály s jakosti
běžně používanou. Provedení stájových prostorů bude řešeno specializovanou
firmou, s kterou budou konzultována i některá technická řešení. Zejména
skladby podlah a ošetření rámů. Také bude konzultováno ošetření dřevěných
prvků v dojírně a čekárně.

D.1.1.a.11 Popis netradičních technologických postupů a zvláštních
požadavků na provádění a jakost navržených konstrukcí

Netradiční specifické stavební postupy budou zejména u stájových objektů.
Tyto postupy budou konzultovány se specializovanou stavební firmou, která
se prokáže bezchybnými referenčními stavbami v oboru. Jakost konstrukcí se
bude odvíjet od výkresové dokumentace. Bude kladen zřetel na co nejvyšší
odolnost a trvanlivost konstrukcí.

D.1.1.a.12 Obsah a rozsah výrobní a dílenské dokumentace
zhotovitele

Dílenská dokumentace bude zhotovena pro rámy z lepeného lamelového
dřeva tvořící nosnou konstrukci ve stáji. Dále pro krokve ze stejného
materiálu umístěné v dojírně a čekárně. Dále bude nutné zhotovit výrobní
dokumentaci pro schodiště.

D.1.1.a.13 Stanovení požadovaných kontrol pokud jsou požadovány
nad rámec povinných

Nejsou známi žádné kontroly nad rámec povinných kontrol. Mohou se však
vyskytnout při plánování průběhu výstavby.

D.1.1.a.14 Výpis použitých norem

ČSN 01 3420. Výkresy pozemních staveb: Kreslení výkresů stavební části.
ČSN EN ISO 4157-2. Výkresy pozemních staveb: Systémy označování.
ČSN 73 0540-1. Tepelná ochrana budov: Terminologie.
ČSN 73 0540-2. Tepelná ochrana budov: Požadavky
ČSN 73 0540-3. Tepelná ochrana budov: Návrhové hodnoty veličin.
ČSN 73 0540-4. Tepelná ochrana budov: Výpočtové metody.
ČSN 73 0580-4. Denní osvětlení průmyslových budov: Denní osvětlení
průmyslových budov.
ČSN 73 6056. Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel.
ČSN 36 0020. Sdružené osvětlení.
ČSN P 73 0600. Hydroizolace staveb: Základní ustanovení.
ČSN 73 0804. Požární bezpečnost staveb: Výrobní objekty.
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ČSN 73 0842. Požární bezpečnost staveb: Objekty pro zemědělskou výrobu.
ČSN 73 0802. Požární bezpečnost staveb: Nevýrobní objekty
ČSN 73 0810. Požární bezpečnost staveb: Společná ustanovení.
ČSN 73 0873. Požární bezpečnost staveb: Zásobování požární vodou.
ČSN 73 0543-1. Vnitřní prostředí stájových objektů: Tepelná ochrana.
ČSN 73 0543-2. Vnitřní prostředí stájových objektů: Větrání a vytápění.
ČSN 73 4108. Hygienické zařízení šatny.
ČSN 73 1901. Navrhování střech: Základní ustanovení.
ČSN 73 4501. Zemědělské stavby: Základní požadavky.
ČSN 73 0532. Akustika: Ochrana proti hluku v budovách a posuzování
akustických vlastností stavebních výrobků – Požadavky.
ČSN EN 1995-1-1. Navrhování dřevěných konstrukcí - část 1-1: Obecná
pravidla – Společná pravidla a pravidla pro pozemní stavby.
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3. Závěr
Výstupem mé diplomové práce je Studie stavby a Projektová dokumentace pro

provedení stavby dle vyhl . č. 499/2006 Sb. ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.,
vizualizace, potřebné posudky stavební fyziky, požárně bezpečnostní řešení,
specializace na ústavu TZB - vzduchotechnika a specializace na ústavu  KDK - návrh
některých dřevěných prvků stáje. Rozsah a správnost jednotlivých částí diplomové
práce jsem při jejich vypracovávání konzultoval s vedoucími. Při vypracovávání práce
jsem se řídil platnými normami, zákony, vyhláškami a podklady od výrobců, na které
níže odkazuji.

Při zpracovávání projektové dokumentace jsem si prohloubil znalosti v navrhování
pozemních staveb a zlepšil svoje schopnosti vyhledávání a získávání nových informací
při projektování.

Oproti původní studii se mírně změnily dispozice stavby a výškové i půdorysné
rozměry některých prvků stavby či stavebních částí. U specializace TZB jsem při
dimenzování větrání stáje počítal s původním předpokládaným množstvím 276 kusů
skotu. Změnou dispozice je ovšem konečný maximální počet ustájených zvířat 278
kusů.

S mým nejlepším svědomím a vědomím mohu konstatovat, že jsem se při
vypracovávání diplomové práce držel zadaného tématu a všechny jeho povinné části
jsem dodržel a vypracoval.
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5. Seznam použitých zkratek a symbolů

ŽB – železobeton
PTH – Porotherm
HI – hydroizolace
TI – tepelná izolace
EPS – expandovaný polystyren
XPS – extrudovaný polystyren
PE – polyetylen
PES – polyester
LDPE – polyetylen s nízkou hustotou
tl. – tloušťka
SBS –styrénbutadien-styrén
TUV – teplá užitková voda
Ug – součinitel prostupu tepla skleněné výplně
Uf – součinitel prostupu tepla rámu
UD – součinitel prostupu tepla dveří
Uw – součinitel prostupu tepla celého okna
Ψg – lineární činitel prostupu tepla
TZB – technická zařízení budov
KDK – kovové a dřevěné konstrukce
OSB – z anglického: Oriented strand board
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