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Abstrakt 

Diplomová práce řeší rekonstrukci objektu bývalého kravína s přilehlými venkovními úpravami v 

rámci areálu zemědělského družstva. Objekt po rekonstrukci bude plnit tři funkce. Hlavní funkcí 

bude prodejna stavebnin s velkoskladem. V přízemí se dále bude nacházet výroba pracovních 

oděvů. V druhém nadzemním podlaží nad prodejnou je navržena administrativní část. V rámci 

rekonstrukce budou provedeny rozsáhlé bourací práce, jedná se zejména o odstranění původního 

krovu a části nosného zdiva stávajícího objektu.  

  

Klíčová slova 

rekonstrukce, prodejna stavebnin, kravín, smíšené zdivo, panely Kingspan, plochá střecha, výroba  

  

  

  

Abstract 

This thesis solves the reconstruction of the former cowshed with neighboring exterior modifications 

inside the collective farm complex. After the reconstruction the building will perform three 

functions. The main function will be the building material shop with large warehouses. On the 

ground floor there will be located the manufacturing of workwear and the administrative part is 

designed on the second floor above the shop. The renovation will consist of extensive demolition 

work, especialy the removal of original parts of the roof and supporting walls of the existing 

building. 

  

Keywords 

reconstruction, building material shop, cowshed, mixed masonry, panels Kingspan, Flat roof, 

Production  
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1 Úvod 

 

Zhruba před rokem jsem byl osloven firmou ZEAS Lysice a.s. s požadavkem  

zhodnotit možnou přestavbu starého menšího objektu v zemědělském areálu. Mně však 

zaujala možnost přestavby sousedního rozsahem mnohem většího objektu bývalého 

kravína z druhé poloviny 19. století. Tento objekt je momentálně využíván jako prodejna 

stavebnin. Stavebník a investor, jinak také významný místní zaměstnavatel, souhlasil s 

možností vypracování návrhu přestavby. Moje představa se mírně lišila od názoru 

stavebníka, jehož představa rekonstrukce byla spíše kosmetická. Já jsem upřednostňoval 

zásadní přestavbu a to vytvoření zcela nového vzhledu objektu, který by navíc slučoval 

tři různé funkce. Administrativní část pro vedení firmy, prodejnu s velkoskladem a  

výrobu pracovních oděvů. Hlavním cílem bylo navrhnout přístavbu navazující na 

stávající nevyhovující prodejnu stavebnin a odstranit tak limující stávající dispozice, v 

druhém nadzemním podlaží pak předložit návrh na nové prostory pro vedení firmy.  

Diplomová práce řeší přestavbu objektu bývalého kravína s přilehlými venkovními 

úpravami. Tato práce má za cíl vypracovat projektovou dokumentaci pro provedení 

stavby v souladu se základními hygienickými, provozními a obecně technickými 

požadavky na výstavbu.     
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2 Vlastní text práce 

 

A. Průvodní zpráva 

 

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

 

A.1.1 Údaje o stavbě 

Název stavby: Rekonstrukce zemědělského areálu 

Místo stavby: Lysice 

Parcelní číslo: 78/1 

78/17 

220/6 

220/9 

220/8 

220/11 

Katastrální území: Lysice 

Charakter stavby: Rekonstrukce 

Účel stavby: Prodej, výroba a administrativa 
 

 

 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

 

Stavebník: ZEAS Lysice, a.s., Družstevní 68, 679 71 Lysice 

Adresa: Družstevní 68, 679 71 Lysice 

 

 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

 

Projektant: Bc. Jaroslav Brach 

Adresa: Bedřichov 102, Lysice 679 71 

Mail: MJaroslav.B@seznam.cz 
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A.2  SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

 

a)  Základní informace o rozhodnutí nebo opatřeních, na jejichž základě byla 

stavba povolena 

 

Stavba je prováděna na základě požadavku investora za účelem zlepšení kvality 

prodejní plochy. 

 

b)  Základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž 

základě byla zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby 

 

Podkladem pro vyhotovení PD bylo zadání diplomové práce. 

 

c)  Další podklady 

 

Byl zaměřen stávající stav. 

Pro vyhotovení projektové dokumentace byly použity: 

  - územní plán obce Lysice 

  - katastrální mapa katastrálního území Lysice 

 

 

A.3 ÚDAJE O ÚZEMÍ 

 

a)  Rozsah řešeného území 

 

Rekonstrukce objektu je v obci Lysice, v ulici Družstevní v areálu zemědělského 

družstva, na parcelách 78/1, 78/17, 220/6, 220/9, 220/8, 220/11. Tyto parcely jsou ve 

vlastnictví ZEAS Lysice, a.s. Terén těchto parcel je téměř rovinatý, jen mírně se svažuje 

směrem k východu. Stávající objekt je protáhlý obdélníkový se sedlovou střechou. Na 

objekt navazuje přístavba z poloviny minulého století. Tato část je také součástí 

rekonstrukce.  

Přístup k objektu vede z místní komunikace, přes hlavní vjezd do areálu. 

 

b)  Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková 

rezervace, památková zóna, zvláštně chráněné území, záplavové území 

apod.) 

 

Dotčené parcely se nenachází v žádné ochranné zóně ani v záplavovém území.  
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c)  Údaje o odtokových poměrech 

V blízkosti pozemku se nachází povrchový vodní tok (Lysický potok). Oblast se 

nenachází v záplavové zóně . Vzdálenosti rohů objektu od hrany břehu vodního toku jsou 

cca 75m.  Tato vzdálenost splňuje doporučenou vzdálenost na umístění objektu min. 6 

m od břehové hrany. Dle geologických map a také geologickým průzkumem byla 

zjištěna propustná zemina.  Hladina spodní vody se nachází přibližně 0,5 metru pod úrovní 

základové spáry, v závislosti na poloze základů.  

Dešťová voda ze střech bude akumulována v retenční nádrži a přebytek 

odveden do dešťové kanalizace, která vede v ose hlavní ulice Družstevní. 

 

 

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

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

 

Projektová dokumentace je zpracována v souladu s územně plánovací 

dokumentací obce Lysice a splňuje všechna kritéria územního plánování. Objekt se 

nachází v oblasti určené územním plánem pro zemědělství a související obchodní 

činnost. 

 

e)  Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou 

územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě 

s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a 

v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o 

jejím souladu s územně plánovací dokumentací 

 

Stavba je v souladu s vydaným regulačním plánem a územním rozhodnutím. 

 

f)  Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

 

Navrhovaná stavba dodržuje požadavky na využití území v k. ú Lysice dle 

územního plánu města. Stavba splňuje vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích 

na využívání území. 

 

g)  Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

 

Stavba bude projednána se všemi dotčenými orgány. Požadavky dotčených 

orgánů obsažené v příslušných vyjádřeních dokladové části dokumentace budou 

v následujících stupních projektu respektovány a stavbou dodrženy. 

 

h)  Seznam výjimek a úlevových řešení 

 

Nejsou nutné žádné výjimky ani úlevová řešení. Stavba neleží v žádném 
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ochranném pásmu 

 

 

i)  Seznam souvisejících a podmiňujících investic 

 

V době zpracování PD nejsou známy žádné související ani podmiňující 

investice. 

 

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

nemovitostí) 

 

Pozemek par. č. 220/6 

- Obec:   Lysice [582018] 

- Katastrální území: Lysice [689661] 

- Výměra [m2]:  19004 

- Typ parcely:  Parcela katastru nemovitostí 

- Způsob využití: manipulační plocha 

- Druh pozemku: ostatní plocha 

 

 

A. 4  ÚDAJE O STAVBĚ 

 

a)  Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

 

Jde o rekonstrukci dvou konkrétních objektů zemědělského charakteru. Prvním z 

nich je bývalý kravín, postavený před 150 lety, který momentálně slouží jako prodejna 

stavebnin. Na něj navazuje druhý mladší objekt. V minulosti sloužil jako sklad a 

zásobárna krmiva kravína.  

Objekt bývalého kravína bude výrazně přestavěn. Bude odstraněn původní krov 

a stržena severní část objektu. Na tomto místě bude provedena nová přístavba jdoucí 

přes dvě podlaží. 

 Druhý objekt, sloužící dnes jako sklad je navržen jako výrobna šití pracovních 

objektů. V této části dojde k nahrazení stávajících nevyhovujících střešních 

železobetonových panelů novými panely Spiroll. Nosný systém, kdy jsou průvlaky 

uloženy jak na nosné zděné stěně, tak na sloupu, zůstane zachován.   

Jedná se o rekonstrukci a přístavbu objektu vybudovanou na parcelách číslo 

78/1, 78/17, 220/6, 220/8, 220/9, 220/11 

 

b)  Účel užívání stavby 

 

Objekt bude plnit učely obchodní, výrobní a take reklamní. Přestavba prodejny 

stavebnin si slibuje řádové zlepšení kvality prodejních ploch. U administrativy i výroby 
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dojde k přesunu z nevyhovujících budov v rámci areálu.  

 

 

c)  Trvalá nebo dočasná stavba 

 

Jedná se o trvalou stavbu. Plánovaná životnost stavby je minimálně 50 let. 

 

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

apod.) 

 

Stavba není vedena jako kulturní památka a nepodléhá žádným ochranným 

opatřením. 

 

 

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

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

 

Objekt není řešen jako bezbariérový. V zásadě ale umožňuje bezbariérový 

přístup pouze do přízemní části objektu (prodejna stavebnin). Do dalších podlaží vede 

pouze schodiště, pro ZTP tedy nevyhovující. 

Navržené stavební úpravy jsou v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb. o 

technických požadavcích na stavby. Objekt, resp. část prodejny stavebnin je navržena 

jako bezbariérová. Navržené stavební úpravy jsou v souladu s vyhláškou č. 268/2009 

Sb. o technických požadavcích na stavby. K navrženému objektu náleží parkoviště s 

jedním místem pro OOSPO.  

 

f)  Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících 

z jiných právních předpisů 

 

Veškeré požadavky dotčených orgánů a požadavky vyplývající z vydaného 

stavebního povolení budou splněny. 

 

g)  Seznam výjimek a úlevových řešení 

 

Stavba nevyžaduje žádné výjimky ani úlevová řešení. 

 

h)  Navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 

plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet 

uživatelů/pracovníků apod.) 

 

Zastavěná plocha: 1694,33 m2 

Plocha pozemku: - 
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Zastavěnost: - 

Počet nadzemních podlaží: 2 

Počet podzemních podlaží: 0 

 

Počet stálých zaměstnanců:  administrativa – 6 osob 

     prodejna stavebnin – 3 osoby 

     šití pracovních oděvů – 10-14 osob  

 

Předpokládaný maximální počet uživatelů: 

   - prodejna:    30 osob 

   - administrativa:     5  osob 

   - výroba šití      5 osob 

     

Celkem 63 osob, resp. 23 (zaměstnanci ZEAS Lysice, a.s. parkují výhradně před 

areálem) 

Počet parkovacích míst: 17 

 

 

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

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

třída energetické náročnosti budov apod.) 

 

Podlahová plocha = 1853,23 m2 

 

Potřeba energie na vytápění Qvyt = 40,01 kW. 

 

S ohledem na potřebu energie na vytápění, ohřev teplé vody jsou navrženy dva nástěnné 

plynové kole s výkonem 12 – 28 kW 

  

Energetický štítek: budova spadá do třídy B – úsporná. 

 

Jedná se o objekt o různých provozech – výrobního i nevýrobního charakteru. V objektu 

se nenachází žádný zdroj, který by nedovoleně znečišťoval svoje okolí škodlivinami. 

Výstavbou nedojde ke zhoršení životního prostředí v okolí stavby. Dešťová voda ze 

střech bude svedena do retenční nádrže a následně využita pro zavlažování zeleně v 

okolí objektu. 
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j)  Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na 

etapy) 

 

Zahájení rekonstrukce: 

I. etapa:  únor 2017 – duben 2017  

Bourací práce v místech současné prodejny, přesun prodejny do prostror něktejší 

přípravny krmiva (dnes skladu stavebního materiálu) 

II. etapa: červen 2017 – červen 2018 

Výstavba nové prodejny a administrativy v 2NP, zároveň bourací práce bývalých 

teletníků a odstranění původního krovu 

III. etapa: červen 2018 – prosinec 2018 

Dokončovací práce v prostorech nové prodejny a administrativy. Nové 

zastřešení již dvoulodního objektu, přestěhování prodeje no nových prostor. 

IV. etapa:  leden 2019 – listopad 2019 

Rekonstrukce křídla pro výrobu šití. Nové zastřešení, nová podlaha.  

 

Ukončení rekonstrukce: leden 2020 

 

 

k)  Orientační náklady stavby 

 

Obestavěný prostor = cca 11708,75 m3 

Cena za m3 = 4706,- Kč/m3 

 

Orientační náklady na realizaci stavby činí 55 060 000 Kč. 

Uvedená cena je orientační a slouží pouze pro informaci stavebnímu úřadu. 

 

A.5  ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A 

TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 

 

Stavba je členěna na tyto stavební objekty: 

 

SO 01 PRODEJNA STAVEBNIN A PŘIDRUŽENÁ VÝROBA 

SO 02 GÁRÁŽE A KRYTÉ STÁNÍ 

SO 03 MANIPULAČNÍ PROSTOR 

SO 04 POCHOZÍ PLOCHY 

SO 05 POJÍZDNÉ PLOCHY 

SO 06 SADOVÉ ÚPRAVY 
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B. Souhrnná technická zpráva 

 
B. 1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

 

a) Charakteristika stavebního pozemku 

 

  Objekt, který bude rekonstruován, se nachází v Lysicích, ulice Družstevní, v 

areálu zemědělského družstva. Jedná se o dva funkčně spojené objekty. Hlavní objekt je 

bývalý kravín, postavený vice než před 100 lety. Tvarově a objemově jde o typickou 

stavbu zemědělského charakteru. Spolu s dalšími objekty areálu vytváří uzavřený dvůr. 

Z východu k objektu náleží obrovské plochy pro skladování stavebnin, dříve sloužící 

jako hnojiště. Objekt je postaven na rovině. Severní nejkratší stranou objekt přiléhá k 

hlavní ulici, která ústí na místní komunikaci.   

 

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

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 

 

Na pozemku bylo provedeno geodetické zaměření (Polohopis a výškopis). 

Základová půda určena dle geologické mapy – F3 hlína písčitá (geologický průzkum 

nebyl proveden). Hladina spodní vody je předpokládaná 0,5 metru pod úrovní současné 

základové spáry (hydrogeologický průzkum nebyl proveden).  Založení na pozemku je 

určeno jako jednoduché. Byl proveden stavebně historický průzkum a vlhkostní 

průzkum. 

V lokalitě se nanechází žádné historické naleziště. V případě nálezu 

archeologických památek budou kontaktovány příslušné památkové ústavy.  

Na pozemku určeném pro výstavbu byl zjištěn radonový index 3 – střední. 

 

c)  Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

 

V místě navrhované stavby se nenachází žádná ochranná ani jiná bezpečnostní 

pásma. 

  

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

 

Objekt se nenachází v záplavovém území. V blízkosti pozemku teče vodní tok 

(Lysický potok), který se ale nachází v bezpečné vzdálenosti od stavby a vzhledem 

k výškovým poměrům objekt není ohrožen. V oblasti pozemku ani v jeho blízkém okolí 

se nevyskytují žádné těžební práce, ani zde v minulosti nebyla prováděna žádná důlní 

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

odtokové poměry v území 

Stavba bude mít během svého užívání vliv pro své okolí a to zejména zvýšením 

dopravy. Výstavbou však nedojde ke zhoršení životního prostředí v okolí stavby. 

Vznikající odpady budou likvidovány. Objekt nebude zdrojem žádných zdraví ani 

životnímu prostředí škodlivých látek. Stavbou nebudou narušeny odtokové poměry 

daného území. 

 

f)  Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

 

V souvislosti s rekonstrukcí budou provedeny rozsáhlé bourací práce. Jedná se 

zejména o stržení severní části nosného zdiva a odstranění původního krovu v hlavní 

budově. V části přidružené výrobě dojde z nahrazení střešního pláště. 

Dále se na pozemku nachází pár menších stromů a keřů, které však nepodléhají 

žádným ochranným předpisů a budou pro účel stavby vykáceny. Po ukončení stavebních 

prací je plánována výsadba nové zeleně na pozemku. 

 

g)  Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo 

pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 

 

Pozemek neplní funkci lesa ani nebude zabírat pozemky ze zemědělského 

půdního fondu 

 

h)  Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající 

dopravní a technickou infrastrukturu) 

 

Napojení na dopravní infrastrukturu bude realizováno stávající, pouze opravenou 

komunikací na přilehlou ulici Družstevní.  Napojení na technickou infrastrukturu bude 

provedeno novými přeložkami/přípojkami navazujícími na stávající sítě, vedoucích v 

ose hlavní ulice Družstevní.   

Objekt bude napojen na stoku jednotné kanalizace společnou kanalizační 

přípojkou. Budou provedeny nové přípojky vodovodu, elektro NN a přípojka NTL 

plynovodu. Pro účely parkování zákazníků prodejny je navrženo nové parkoviště s 17 

parkovacími stáním, včetně jednoho pro OOSPO. 
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i)  Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

 

Žádné věcné a časové vazby nejsou v době zpracování PD známy. 

 

 

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

 

B.2.1  Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

 

 Objekt bude sloužit třem hlavním účelům. Hlavní funkcí je prodejna stavebnin v 

severní části a na ni navazující velkosklad v centrální části objektu, který jde přes dvě 

podlaží. V jižní části, funkčně i dispozičně oddělené od velkoskladu, je navržena 

přidružená výroba pracovních oděvů. Na tuto přidruženou výrobu naváže menší 

přístavba administrativní části. V nadzemním podlaží nad prodejnou stavebnin budou 

vybudovány nové prostory pro vedení a ekonomický úsek firmy.  

Nový stav je navržen jako dvoupodlažní objekt.  

 

Základní kapacity funkčních jednotek: 

- Předpokládaný maximální počet uživatelů: 

   - prodejna stavebnin:     30 osob 

   - administrativa:      5 

   - přidružená výroba:     5 

 - Zaměstnanci: Administrativa ředitel    1 

       hl. ekonom   1 

       sekretářka  1 

       účetní   2 

       podkladní   1 

    Stavebniny  prodavači  2 

       skladník  1  

    Přidružená výroba    14   

         Celkem 63 osob 
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B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

 

a)  Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

 

Z urbanistického hlediska současná stavba tvoří uzavřený dvůr a toto prostorové 

řešení je zachováno již více jak století. Rekonstrukce a přestavba nijak výrazně nemění 

toto prostorové řešení.  Avšak pro stávající objekt je typický vzhled. Jde o mohutnou, 

dlouhou, lineární stavbu se sedlovou střechou, s nepříliš kvalitní fasádou. Přestavba 

tento původní tvar zásadně mění. Uvažuje se odstranění sedlové střechy a nahrazení 

novou konstrukcí střechy. Původní výška hřebene objektu je ve výšce 12 850 mm, nový 

stav počítá s maximální výškou objektu 7 600mm.  

Na jižní straně k objektu kravína přináleží přístavba “přípravna krmiv” z období 

poloviny minulého století. Rekonstrukce počítá s nahrazením původní nosné konstrukce 

ploché střechy, avšak výškové poměry se nijak nemění. K tomuto druhému objektu 

bude provedena přístavba kanceláří a zázemí. Na východní straně jsou rozsáhlé plochy 

pro skladování stavebního materiálu, dříve využívané jako hnojiště. Zastavěná objektu 

plocha se zmenší z původních 1908 m2 na nových 1694,63 m2. 

Obestavěný prostor se zmenší z původních 12 525  m3 na nových 11 708 m3. 

Výška hřebene střechy haly je + 7,000 m od úrovně podlahy v 1NP. 

 

b)  Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a 

barevné řešení 

 

Budova je navržena do nepravidelného tvaru, v severní části zkosená o 20 

stupňů s předsazenou hmotou administrativní části. Administrativní části jsou opatřeny 

obkladem Cembonit, tmavě šedé barvy. Také přístavba administrativní části k 

přidružené výrobě bude částečně obložena deskami Cembonit. Celkově fasáda vypovídá 

o účelu v té dané části objektu. Velkosklad je opláštěn lehkými sendvičovými panely, 

ostatní fasády jsou bílé nebo šedé barvy na zateplovací systém. 

Nový stav uvažuje s plochou střechou ve třech různých výškových úrovních. 

Největší plochu střechy tvoří zastřešení sendvičovými panely Kingspan. Ostatní střechy 

jsou řešeny jako jednoplášťové ploché střechy zakončené atikami a odvodněné dovnitř 

objektu. 

 

 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

 

Jedná se o stavbu prodejny, administrativy, velkoskladu a výroby. Tomuto účelu 

užívání odpovídá i celkové provozně technické řešení stavby.  
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B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

 

Stavba není primárně navržena jako bezbariérová. Avšak při návrhu dispozičního 

řešení prodejny se počítá s parkovištěm, které má jedno stání pro OOSPO. Stavba je 

navržena v souladu s požadavky vyhl. 398/2009 Sb. o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících  bezbariérové užívání staveb. 

 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

 

Objekt je navržený v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb. o technických 

požadavcích na stavby. Skladovací prostory jsou všechny nuceně větrány. 

 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

 

a)  Stavební řešení 

 

V současnosti se jedná o dva funkčně spojené objekty. Rekonstrukce a přestavba 

je navržena jako dvoupodlažní nepodsklepený objekt. Protože se jedná o objekt, který v 

sobě zahrnuje několik izolovaných funkcí, bylo navrženo hned několik vstupů do 

přístušných částí.  

Hlavní vstup do administrativní části je navržen z nejexponovanějšího místa ze 

dvora.  Administrativní část, tedy prostory pro vedení firmy nijak příliš nesouvisí s 

provozem prodejny ani s přidruženou výrobou. Hned po vstupu do objektu se stoupá po 

dvouramenném schodišti do druhého nadzemního podlaží, kde jsou kanceláře 

administrativy. Uvažuje se, že do těchto prostor mají vstup pouze zaměstnanci a 

případně obchodní partneři. 

Dalším účelem objektu je prodejna stavebního materiálu a to jak drobnějšího 

charakteru, tak většího objemu. K prvnímu účelu slouží prostory zabírající severní část 

objektu v 1NP. Vstup do této části je ze severní strany od nově vybudovaného 

parkoviště. V případě velkoobchodu je přístup z východu z uzavřeného dvora.  

Posledním účelem objektu je výroba pracovních oděvů. Nejedná se pouze o šití, 

ale také prodejnu a prezentaci výrobků. Pro zákazníky je vstup určen ze západní strany. 

Zásobování a přístup pro zaměstnance je z východu. 

 

b)  Konstrukční a materiálové řešení 

 

Původní konstrukční system stavby je stěnový zděný. Nosné zdivo je smíšené, 

vyzděné částečně z opukového kamene a částečně z cihel plných. Nosné zdi tvořily 

prostor o výšce 7 metrů a šířce 12 metrů. Tento prostor byl rozdělen ocelovým stropem, 

který vynášely ocelové sloupy v původním 2NP hlavní budouvy se nacházel seník. 

Prostor nad seníkem byl zatřešen sedlovou střechou. Vzhledem k rozdílnosti 
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konstrukčně materiálové řešení, je potřeba celý objekt rozdělit na několik částí.  

1) V severní části dojde k odstranění nosného zdiva, zůstanou ale ponechány 

ocelové sloupy uprostřed haly pro vynášení nově navrženého stropu nad 1NP.  

Obvodové zdivo bude  provedeno z tvárnic Ytong P2-400 tl. 300mm s 

dodatečným kontaktním zateplením. Vnitřní nosné zdivo bude v 1NP take z 

tvárnic Ytong P2-400 tl. 300mm. Vnitřní i obvodové zdivo bude naloženo na 

základových pasech. V severní přístavbě je navrženo dvouramenné 

železobetonové monolitické schodiště s nášlapnou vrstvou z keramické dlažby. 

Obvodové nosné zdivo bude v 2NP vyzděno z tvárnic Ytong P2-500 šířky 

250mm opatřeno provětrávanou fasádou a obkladem z desek Cembonit. 

Vodorovnou nosnou konstrukci severní přístavby budou tvořit železobetonové 

monolitické desky. Nad 1NP v místech kde ji budou vynášet původní ocelové 

sloupy bude tl. desky 200mm v ostatních částech , kde jsou větší rozpony a také 

nad 2NP bude mít deska tl. 250mm. V severní přístavbě jsou ploché střechy ve 

dvou různých výškových úrovních, obě jsou navrženy jako jednoplášťové.  

2) V centrální části přestavba počítá s odstraněním stropu vč. sloupů, dále bude 

odstraněna sedlová střecha a dozdívky v původních otvorech. Nová přístavba 

zrcadlově kopíruje dispozici původní lodi,  tato nova loď směrem k východu 

bude z jedné strany vynášena na původní zdi, z druhé strany potom na nových 

ocelových sloupech HEB 200 a obě lodi o šířce 12 metrů budou zastřešeny 

novou střechou z panelů Kingspan, kde nosnou část střechy tvoří ocelové 

příhradové vazníky. Nové ocelové sloupy budou založena na základových 

patkách. Těmito přestavbami vznikne dvojítý prostor o šířce 12 metrů, výšce 5 

metrů a délce téměř 30 metrů.  

Ocelová přístavba bude opláštěna panely Kingspan. Stávající smíšené zdivo 

bude zatepleno kontaktním zateplovacím systémem (ETICS) 

3) V jižní části – Přidružená výroby zůstane ponechán původní nosný systém, kdy 

průvlaky vynášející stropní konstrukci jsou uloženy na stěně a na sloupu. Dojde 

pouze z nahrazení železobetonových stropních panelů za nové panely Spiroll. 

Přístavba k přidružené výrobě je přístupná přes chodbu a monolitické 

železobetonové schodiště . Zdivo v přístavbě je navrženo z obvodového zdiva tl. 

250 mm z tvárnic Ytong P2-500. 

 Příčky v celém objektu budou vyzděny z tvárnic Ytong tl.150mm na 

tenkovrstvou maltu. Příčky v halách a v prostorech, kde je vyšší světlá výška než 3 

metry, budou vyztuženy železobetonovým věncem.  

 Základy a soklové zdivo bude zatepleno extrudovaným polystyrenem Isover 

Sokl. 
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 Okna a vstupní dveře budou hliníková, zasklená čirým průhledným izolačním 

trojsklem.  

 

 

c)  Mechanická odolnost a stabilita 

 

Základy stavby jsou navrženy v nezámrzné hloubce. 

  Navrhované konstrukce stavby odpovídají požadavkům stanovených v §9 

vyhlášky 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. Stavební konstrukce a 

stavební prvky jsou navrženy a budou provedeny v souladu s normovými požadavky 

tak, aby po dobu plánované životnosti stavby vyhověly požadovanému účelu a odolaly 

všem účinkům zatížení a nepříznivým vlivům prostředí.  

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

 

a)  Technické řešení 

  

V místnosti 107 – Technická místnost se nachází 1 stacionární plynový kotel se 

zásobníkem na teplou vodu, který bude slouží k vytápění a zásobování teplou vodou pro 

severní objektu. V místnosti 115 – Technická místnost a Strojovna VZT je navržena 1 

vzduchotechnická jednotka Ventus a  jeden závěsný plynový kotel se zásobníkem na 

teplou vodu (viz samostatná část projektové dokumentace). 

 

b)  Výčet technických a technologických zařízení 

 

Objekt je opatřen nuceným větráním vzduchotechnickými jednotkami. Dále se 

v objektu nachází dva plynové kotle, zásobníky na teplou vodu. 

 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

 

 Tvoří samostatnou složku této pro projektové dokumentace.  

Viz příloha: D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení. 

Na základě skutečností uvedených v rámci požární zprávy lze konstatovat následující: 

- K objektu je možný příjezd požární techniky 

- Vnějším odběrným místem je stávající požární nádrž v obci Lysice 

- Vnitřní odběrná místa jsou hydranty D25 

- Požárně nebezpečný prostor stávajícího objektu a přístavby nezasahuje na cizí 

pozemky 

- Požadované požární odolnosti jednotlivých konstrukcí jsou v PD dodrženy 
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B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

 

a) Kritéria tepelně technického hodnocení 

 

Soklové zdivo a základy budou zatepleny extrudovaným polystyrenem Isover 

Sokl tl. 80 mm. V nadzemních podlažích bude proveden kontaktní zateplovací systém 

(ETICS) s tepelnou izolací z EPS 70F tl. 150 mm, částečně tl. 100mm. Částečně byl 

navržen ETICS s teplenou izolací z minerální vaty. V částech objektu, kde se nachází 

provětrávaná fasáda bude tepelná izolavce z minerální tl. 140mm.  

Výběr stavebních materiálů a skladba stavebních konstrukcí je navržena tak, aby 

bylo cíleně dosaženo maximálně možných hodnot na úsporu tepla při rozumné ceně na 

pořízení těchto konstrukcí.  

Zateplení ploché střechy administrativy tvoří expandovaný polystyren 150 S tl. 

250mm. Volba těchto materiálů zaručuje tepelný odpor pod doporučenou hodnotu dle 

ČSN 73 0540-2.  

Posouzení konstrukcí v samostatné příloze D.1.4 Stavebně – fyzikální 

posouzení. 

 

b) Energetická náročnost stavby 

 

V rámci projektové dokumentace je vypracován energetický štítek, který zatřídil 

objekt do kategorie B - úsporný. Dle ČSN 73 0540. 

 

c) Posouzení využití alternativních zdrojů energií 

 

Nepředpokládá se využití alternativních zdrojů energií. 

 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 

prostředí; Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, 

zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí 

(vibrace, hluk, prašnost apod.) 

 

 Objekt je navržený v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb. o technických 

požadavcích na stavby.  

 Většina místností je odvětrána přirozeně okny. Velkosklad a část přidružené 

výroby bude odvětrávána nuceným větráním pomocí VZT jednotkou umístěnou v 

místnosti 115 – VZT Technická místnost. Všechny hygienické požadavky (větrání, 

vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů) jsou dodrženy. 
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B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

 

Na pozemku bylo zjištěno střední radonové riziko. V části, kde se provádí nové 

podlahy tvoří spodní pás hydroizolační vrstvu a zároveň ochranu před radonovým 

rizikem. Jde o modifikovaný asfaltový pás s vložkou ze skleněné tkaniny (BITAGIT 40 

AL), druhý pás je výhradně hydroizolační Hydrobit V60. V částech kde zůstanou 

stávající podlahy (stáří 10 let) je ve vrstvě podlahy pouze jedna vrstva. Z dostupných 

podkladů jde o asfaltový pás Hydrobit V60. 

 

 

b) Ochrana před bludnými proudy 

 

Nejsou vyžadována žádná opatření. 

 

c) Ochrana před technickou seizmicitou 

 

Ochrana před technickou seizmicitou není vyžadována. Toto namáhání (např. 

dopravou, průmyslovou činností, apod.) se v okolí stavby nepředpokládá. 

 

d) Ochrana před hlukem 

 

V objektu jsou dodrženy požadavky normy ČSN 730532:2010 na ochranu před 

hlukem. V návaznosti na umístění stavby není potřeba řešit ochranu vnitřních prostor 

objektu před zdroji vnějšího hluku. Nově navržené materiály budou zajišťovat 

dostatečnou zvukovou izolaci. Jedná se o nové opláštění, zateplení a nova hliníková 

okna.  

Podrobnější řešení vnitřních konstrukcí z hlediska akustiky viz. D.1.4 Stavebně 

– fyzikální posouzení. 

 

e) Protipovodňová opatření 

 

Objekt se nenachází v záplavové zóně. Nejsou vyžadována žádná 

protipovodňová zařízení. 

 

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

 

a) Napojovací místa technické infrastruktury 

 

Napojení na technickou infrastrukturu je v celé šíři stávající.  

Objekt již je napojen na stoku jednotné kanalizace společnou kanalizační 
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přípojkou. Budou provedeny přeložky a nové přípojky vodovodu, elektro NN a přípojka 

NTL plynovodu.  

Poloha napojovacích míst, revizních šachet, retenční nádrže, skříní HUP a RE je 

zřejmá z výkresu situace, který je součástí výkresové části projektové dokumentace 

D.1.1.01 Situace. 

 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

 

Kanalizace – dešťové vody ze střechy objektu je svedena svodným potrubím do 

retenční nádrže, kde bude využívána k zavlažování pozemku. Nespotřebovaná 

voda bude odvedena přepadem z retenční nádrže do přilehlé jednotné kanalizace.   

Splaškové vody budou svedeny potrubím do jednotné splaškové kanalizace 

z betonového potrubí o průměru 800 mm vedené v přilehlé komunikaci ulice 

Družstevní. 

 

Vodovod – vodovodní přípojka již je přivedena na pozemek investora. 

Vodovodní přípojka je navržena z potrubí HDPE 100 SDR 11. 

 

Elektřina – NN přípojka přivedena z podzemního veřejného rozvodu umístěného 

v kraji silnice v ulici Družstevní. 

 

Plynovod – HUP se nachází v areálu zemědělského družstva. Stávající přípojka 

NTL plynovodu bude připojena na prodloužený NTL plynovod  DN 100 PE 

přivedený k stávajícímu objektu. 

 

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

 

a) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

 

Bude zachován stávající systém vnitroareálových komunikací. Přístup do 

prodejny stavebnin se přemístí z východní strany na severní stranu.Z navrežných 

bouracích prací vznikne se severu prostor před objektem, na něm bude vybudováno 

parkoviště opatřené asfaltovým povrchem. Hlavní komunikaci v areálu tvoří ulice 

Družstevní, ta ústí na hlavní silnici v obci Lysice. 

 

b) Doprava v klidu 

 

Na pozemku je navrženo 18 stání pro osobní automobily (z toho 1 stání je 

vyhrazeno pro OOSPO) 
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c) Pěší a cyklistické stezky 

 

Kolem objektu je navržen okapový chodník šířky 1 metru z žulových kostek. 

Tento chodník bude omezeně sloužit jako komunikace pro pěší. Před hlavními vstupy 

do objektu bude vybudován chodník z betonové dlažby. Před hlavním vchodem do 

prodejny stavebnin v místě předsazené administrativy bude osazen stojan na kola. 

 

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH 

ÚPRAV 

 

a) Terénní úpravy 

 

  Parkoviště bude opatřeno asfaltovým povrchem a napojeno na stávající přilehlou 

areálovou komunikaci. 

  Od hlavního vstupu do administrativy bude vybudován chodník z betonové 

dlažby s ložnou vrstvou z drceného kameniva frakcí 4-8, a podkladní vrstvou z 

kameniva 8-16 a 1-63 mm. 

  Okapový chodník bude zhotoven z žulových kostek 6/8 a ohraničen betonovým 

zahradním obrubníkem vsazeným do betonového lože. 

  Ostatní plochy budou zatravněny a osázeny listnatými stromy. 

 

b) Použité vegetační prvky 

 

Veškeré upravené plochy budu zatravněny popřípadně posypány mulčovací 

kůrou. Na osázení pozemku budou použity rostliny vhodného druhu a velikosti. 

 

c) Biotechnická opatření 

 

Žádné biotechnické opatření v rámci navrhovaného umístění objektu není 

potřeba.  

 

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO 

OCHRANA 

 

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

 

Použité technologie nemají vliv na zhoršení životního prostředí. Nebude 

docházet k znečištění ovzduší a nadměrnému hluku z provozu objektu. Všechny použité 

materiály musí vyhovovat hygienickým požadavkům na emise škodlivin a cizorodých 

látek. 

Likvidace splaškových vod bude řešeno napojením na místní kanalizační síť.  
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Dešťové vody budou svedeny do retenční nádrže, popřípadě odvedeny do 

přilehlé jednotné kanalizace. 

 

b) Vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných 

stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a 

vazeb v krajině 

 

Na pozemku se nenachází žádné chráněné rostliny nebo chránění živočichové 

 

c) Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

 

Navrhovaná stavba nemá žádný vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

 

d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska 

EIA 

 

Nejsou stanoveny žádné podmínky k zohlednění. 

 

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

ochrany podle jiných právních předpisů 

 

Podle jiných právních předpisů nejsou navržena žádná ochranná a bezpečnostní 

pásma. 

 

 

 

 

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 

 

 Stavba je navržena a bude provedena takovým způsobem, aby neohrožovala 

život, zdraví a životní podmínky jejich uživatelů ani uživatelů okolních staveb. Stavba 

splňuje základní požadavky na situování a stavební řešení stavby z hlediska ochrany 

obyvatelstva. 

 

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

 

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

 

Při výstavbě bude k dispozici vodovod a elektřina ze sousedního objektu 

(pneuservis). Potřeba stavebních hmot bude specifikována ve výkazu výměr. Stavební 

materiál bude nutné dopravovat na stavbu postupně.   
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b) Odvodnění staveniště 

 

Dešťové vody ze střech svedeny do retenční nádrže, deštové vody z 

manipulačních prostorů a parkovišť budou svedeny přes vpustě do jednotné kanalizace.  

 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

 

Pro příjezd na staveniště bude sloužit stávající komunikace zemědělského areálu 

a stávající zpevněný nájezd k objektu. Při rekonstrukci a výstavbě bude k dispozici 

vodovod a elektřina ze sousedního objektu. Staveništní přípojka elektrické energie NN 

bude též odebírána ze sousedního objektu.  

 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

 

Provádění stavby navrženého objektu bude mít malý vliv na okolní stavby. 

Budou dodrženy požadavky vládního nařízení č. 502/2000 Sb. o ochraně zdraví před 

nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění vl. nařízení č. 88/2004 Sb. Pomocí 

vhodných opatření bude zapotřebí minimalizovat prašnost v místě stavby. 

 

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

kácení dřevin 

 

Po dobu výstavby se bude staveniště přesouvat. Konkrétní staveniště bude 

oploceno, aby se zabránilo vstupu nepovolaných osob. Jiné požadavky na ochranu okolí 

staveniště, související asanace, demolice a kácení dřevin nejsou. 

 

f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 

 

Pro potřeby staveniště je nutné dočasně vyčlenit několik ploch. Jedná se o 

plochy k uskladnění materiálu z demolicí. Dále plocha pro umístění mobilního WC, 

stavebních buněk pro pracovníky a skladování nářadí s materiálem. Rozsah plochy 

staveniště se bude nacházet pouze na pozemcích investora. 

 

g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, 

jejich likvidace 

 

Vzhledem k charakteru stavby a jejím kapacitám nebude negativně ovlivněno 

životní prostředí ani v průběhu realizace přestavby ani při jejím provozu. Při provádění 

stavby budou používany tradiční technologie s běžnými stavebními stroji a mechanism. 

Nakládání s veškerými odpady bude dle zákona č. 185/2001 Sb. Likvidaci 

odpadů zařazených do kategorie nebezpečných odpadů (N), bude smluvně pověřena 

oprávněná osoba nebo organizace, ostatní odpady jsou zařazené do kategorie ostatní (O) 
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a budou tříděny a likvidovány odvozem na skládku, nebo formou odvozu 

provozovatelem svozu odpadu za úplatu. 

Odpad se zatřídí do kategorií podle vyhlášky 381/2001 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů. Předpokládá se, vznik a nakládání s těmito odpady: 

 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 

15 01 02 Plastové obaly 

15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek 

17 01 01 Beton 

17 01 02 Cihly 

17 02 01 Dřevo 

17 02 02 Sklo 

17 02 03 Plasty 

17 03 01 Asfaltové směsi s dehtem    N 

17 03 02  Asfaltové směsi neuvedené pod č. 17 03 01 

17 04 02 Měď, bronz, mosaz 

17 04 02  Hliník 

17 04 05  Železo a ocel  

17 04 11 Kabely 

17 05 04 Zemina a kamení 

17 06 04  Izolační material neuv. Pod č. 17 06 01-17 06 03 

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady 

20 01 21  Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť   N 

20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad 

20 02 02 Zemina a kamení 

20 02 03 Jiný bilogicky nerozložitelný odpad 

20 03 01  Směsný komunální odpad 

 

 

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

 

Jedná se o nepodsklepený objekt, který je postaven na téměř rovinatém terénu. Z 

toho plynou jen nepatrné rozdíly úrovně základových spar. V okolí navrhované stavby 

se nenachází ornice. Bude však potřeba asanovat kontaminovaný prostor bývalého 

hnojiště, na nejž bude zasahovat severní přístavba prodejny. Bude take odstraněn 

stávající povrch manipulační plochy, který je v současnosti pokryt vrstvou drceného 

asfaltu. Tento asfalt bude skladován ve východní části areálu na pozemku investora.  

Základové podmínky byly dle geologické mapy určeny jako hlína písčitá F3 – tuhá 

s tabulkovou výpočtovou hodnotou únosnosti Rdt = 175 kPa. K ověření je nutno při 

provádění výkopových prací posoudit zeminu v úrovní základové spáry, zda splňuje 

navrhované podmínky. Základová zemina je v celém pozemku stejná, neměnná.  

 Základová jáma bude vykopána a srovnána do hloubky – 0,300 m. Poté budou 
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provedeny rýhy pro základové pasy do hloubky – 1,150m až – 1,400 m.Všechny 

výkopy budou svahovány ve sklonu 1:0,35.  Část zeminy bude uskladněna na pozemku 

a použita k zásypům. Většina bude ale odvezena na skládku z již zmíněné kontaminace 

od bývalého hnojiště.  

 

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

 

 Bude eliminováno zvýšení prašnosti v dané lokalitě pomocí zpevnění 

vnitrostaveništních komunikací nebo očištěním vozidel před vjezdem na veřejnou 

komunikaci. Bude zamezeno pronikání stavebních materiálů do odpadních a 

podzemních vod. 

 Při likvidaci odpadů je nutno postupovat podle zákona č. 185/2001 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů a vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, 

ve znění pozdějších předpisů. Třídění odpadů bude probíhat již při jejich vzniku a to 

dělením na spalitelné ve spalovně, dále nespalitelné (skladování na zabezpečené 

skládce, materiály k recyklaci a nebezpečné odpady). 

 

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

potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných 

právních předpisů 

 

 Objekt je navržen v souladu s platnými normami a předpisy. Při provádění je 

nutno dodržovat zákony a vyhlášky a to zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o 

bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích.  Dále se musí být práce prováděny v souladu s platnými předpisy na úseku  

bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci a to vyhl. č. 309/2006 Sb., požadavky na 

pracovní podmínky a pracovní prostředí na pracovišti, požadavky na výrobní a pracovní 

prostředky a zařízení, požadavky na organizaci práce a pracovní postupy. 

 Dle nařízení vlády 591/2006 Sb. je nutno respektovat zejména: 

 -  §3 Zhotovitel zajistí splnění požadavků na organizaci práce a pracovní postupy 

dle přílohy č. 3. 

 - §7 Koordinátor během přípravy stavby koordinuje spolupráci zhotovitelů nebo 

osob jím pověřených k zajištění bezpečnosti práce. 

 - §8 Koordinátor během realizace stavby – v případě výskytu mimořádných 

podmínek v průběhu stavby určí dodavatel stavby případně ve spolupráci 

s projektantem potřebná opatření k zajištění bezpečnosti práce. 

 Staveniště bude zajištěno proti vstupu nepovolaných osob, pomocí oplocení a 

výstražné pásky se zákazem vstupu na staveniště. 

Zhotovitel je povinen během výstavby používat pouze techniku v řádném 

technickém stavu a respektovat daný noční klid. 
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k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

 

Úpravy staveniště pro bezbariérové užívání není nutné, protože se 

nepředpokládá pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace po staveništi 

v době provádění prací. 

 

l) Zásady pro dopravně inženýrské opatření 

 

Napojení na staveniště bude realizováno areálovou komunikací. Jedná se o málo 

frekventovanou komunikaci. Žádná další dopravně inženýrská opatření nejsou potřeba. 

 

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

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

 

 Staveniště bude po dobu výstavby chráněno drátěným plotem o výšce 2,0 m a 

bude označeno výstražnými tabulemi pro informování osob, které se budou pohybovat 

v blízkosti staveniště.  

 

n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

 

Předpokládané zahájení stavby    : listopad  2016 

Předpokládané dokončení stavby : leden 2020 

Lhůta výstavby                             : cca  40 měsíců 

 

Předpokládaný popis postupu výstavby: 

 

I. etapa:  únor 2017 – duben 2017  

Bourací práce (odstranění krovu, střešní tašky, stržení zdiva v severní části 

objektu a částečná demolice bývalých teletníků), přesun prodejny do prostror 

něktejší přípravny krmiva (V návrhu “Přidružená výroba”) 

II. etapa: červen 2017 – červen 2018 

Výstavba nové prodejny a administrativy v 2NP, zároveň bourací práce bývalých 

teletníků a odstranění původního krovu. 

a) Zemní práce 

b) Základové konstrukce 

c) Hrubá stavba – nosné konstrukce 

d) Hrubá stavba – ostatní konstrukce / Bourací práce zbytků teletníků 

III. etapa: červen 2018 – prosinec 2018 

Dokončovací práce v prostorech nové prodejny a administrativy/ paralelně 

montáž nové střechy nad velkoskladem 

a) Vnitřní instalace a přípojky / provedení rýh pro žb věnce v centrální části 
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b) Montážní a dokončovací práce a úpravy povrchů / osazení nového střešního 

pláště 

c) Zpevněné plochy 

d) Kompletace a přestěhování prodejny do nových prostor 

IV. etapa:  leden 2019 – listopad 2019 

Rekonstrukce křídla pro výrobu šití. Nové zastřešení, nová podlaha.  

a) Zemní práce 

b) Základové konstrukce 

c) Hrubá stavba 

d) Výměna střešních panelů  

e) Vnitřní instalace a přípojky 

f) Montážní a dokončovací práce, úpravy povrchů 

g) Zpěvněné plochy v manipulačním prostoru 

h) Vegetační úpravy 

i) Kompletace 

Leden 2020 – uvedení přidružené výroby do provozu 
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D.1.1.a  Technická zpráva 

 

a) účel objektu 

 

Objekt bude plnit učely obchodní, výrobní a take reklamní. Přestavba prodejny 

stavebnin si slibuje řádové zlepšení kvality prodejních ploch, na prodejnu navazující 

velkosklad pak umožní skladování materiálu na paletových regálech do velké výšky. Jak 

u administrativy tak u výroby dojde k přesunu z nevyhovujících budov v rámci areálu.  

 

  

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, 

 

Z urbanistického hlediska tvoří současná stavba uzavřený dvůr a toto prostorové 

řešení je zachováno již vice jak století. Rekonstrukce a přestavba nijak výrazně nemění 

toto prostorové řešení.  Avšak pro stávající objekt je typický vzhled zemědělské stavby, 

jde o mohutnou, dlouhou, lineární stavbu se sedlovou střechou, s nepříliš kvalitní 

fasádou. Přestavba tento původní tvar zásadně mění. Uvažuje se odstranění sedlové 

střechy a nahrazení novou konstrukcí střechy. Původní výška hřebene objektu je ve 

výšce 12 850 mm, nový stav počítá s maximální výškou objektu 7 600mm.  

Budova je navržena do nepravidelného tvaru, v severní části zkosená o 20 

stupňů s předsazenou hmotou administrativní části. Administrativní části jsou opatřeny 

obkladem Cembonit, tmavě šedé barvy. Také přístavba administrativní části k 

přidružené výrobě bude částečně obložena deskami Cembonit. Celkově fasáda vypovídá 

o účelu v té dané části objektu. Velkosklad je opláštěn lehkými sendvičovými panely, 

ostatní fasády jsou bílé nebo šedé barvy na zateplovací systém. 

Nový stav uvažuje s plochou střechou ve třech různých výškových úrovních. 

Největší plochu střechy tvoří zastřešení sendvičovými panely Kingspan. Ostatní střechy 

jsou řešeny jako ploché střechy zakončené atikami.  

 

Dispoziční řešení: 

 

V současnosti se jedná o dva funkčně spojené objekty. Rekonstrukce a přestavba 

je navržena jako dvoupodlažní nepodsklepený objekt. Protože se jedná o objekt, který v 

sobě zahrnuje několik izolovaných funkcí, bylo navrženo hned několik vstupů do 

přístušných částí.  

a) Administrativní část. Hlavní vstup do administrativní části je navržen z 

nejexponovanějšího místa ze dvora.  Administrativní část, tedy prostory pro vedení 

firmy nijak příliš nesouvisí s provozem prodejny ani s přidruženou výrobou. Hned po 
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vstupu do objektu se stoupá po dvouramenném schodišti do druhého nadzemního 

podlaží, kde jsou nově navržené prostory pro administrativu. Kromě čtyř kanceláří se 

počítá s reprezentativní zasedací místnosti ve vykonzolavné části administrativy. 

Uvažuje se, že do těchto prostor mají vstup pouze zaměstnanci a případně obchodní 

partneři. K administrativní části náleží 3 místa pro parkování. 

b) Prodejna stavebnin a hospodářských potřeb. Dalším účelem objektu je 

prodejna stavebního materiálu a to jak drobnějšího charakteru, tak většího objemu. K 

prvnímu účelu slouží prostory zabírající severní část objektu v 1NP.  Vstup do této části 

je oproti stávajímu stavu přesunut, původní vstup ze dvora bude nahrazen novým 

vstupem ze severní strany od nově vybudovaného parkoviště. V případě velkoobchodu 

je přístup z východu z uzavřeného dvora/ manipulační plochy.  K prodejně stavebnin 

náleží 12 parkovacích míst 

c) Přidružená výroba. Nejedná se pouze o šití, ale také prodejnu a prezentaci 

výrobků. Pro zákazníky je vstup určen ze západní strany (ze dvora). Zásobování a 

přístup pro zaměstnance je z východu ( z manipulačního prostoru) 

 

 

c) kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, 

osvětlení a oslunění 

 

Základní kapacity funkčních jednotek: 

- Předpokládaný maximální počet uživatelů: 

   - prodejna stavebnin:     30 osob 

   - administrativa:      5 

   - přidružená výroba:     5 

 - Zaměstnanci: Administrativa ředitel    1 

       hl. ekonom   1 

       sekretářka  1 

       účetní   2 

       podkladní   1 

    Stavebniny  prodavači  2 

       skladník  1  

    Přidružená výroba    14   

         Celkem 63 osob 

 

 

 Osvětlení je u místností s požadavky na osvětlení zajištěno dodržením 

minimální doporučené plochy oken, která činní 1/10 plochy dané místnosti. Ve 

všech místnostech bude také nainstalováno umělé osvětlení. 
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d) technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití 

objektu a jeho požadovanou životnost 

 

I. Severní přístavba k prodejně a administrativa 

 V severní části dojde k odstranění stávajícího nosného zdiva, zůstanou ale 

ponechány ocelové sloupy uprostřed haly pro vynášení nově navrženého stropu nad 

1NP.  Obvodové zdivo bude provedeno z tvárnic Ytong P2-400 tl. 300mm s 

dodatečným kontaktním zateplením. Vnitřní nosné zdivo bude v 1NP take z tvárnic 

Ytong P2-400 tl. 300mm. Vnitřní i obvodové zdivo bude naloženo na základových 

pasech. V severní přístavbě je navrženo dvouramenné železobetonové monolitické 

schodiště s nášlapnou vrstvou z keramické dlažby. Obvodové nosné zdivo bude v 2NP 

vyzděno z tvárnic Ytong P2-500 šířky 250mm opatřeno provětrávanou fasádou a 

obkladem z desek Cembonit. Vodorovnou nosnou konstrukci severní přístavby budou 

tvořit železobetonové monolitické desky. Nad 1NP v místech kde ji budou vynášet 

původní ocelové sloupy bude tl. desky 200mm v ostatních částech , kde jsou větší 

rozpony a také nad 2NP bude mít deska tl. 250mm. V této části objektu jsou ploché 

střechy ve dvou různých výškových úrovních, obě jsou navrženy jako jednoplášťové. 

Zemní práce: 

 Před započetím zemních prací se objekt vytyčí lavičkami. Označí se výškový 

bod, od kterého se určí všechny příslušné výšky. Před započetím výkopových prací 

bude provedeno prořezání původní podlahy (SP1). Stavba se spadá do 1. geotechnické 

kategorie, kdy lze vycházet z tabulkových hodnot výpočtové únosnosti podloží. 

V lokalitě staveniště se vyskytuje zemina jemnozrnná třídy F3 – hlína písčitá MS (tuhé 

konzistence). Na tuto třídu a pevnost zeminy jsou nadimenzované základy a navržen 

sklon svahů výkopu a to 1:0,35. Základovou spáru před betonáží prohlédne statik a 

ověří únosnost zeminy. Následně budou provedeny výkopy pro přípojky inženýrských 

sítí, které se budou spádovat směrem od objektu. Veškeré výkopy budou provedeny 

strojně, pouze posledních 100 mm pro základové pasy bude vykopáno a začištěno ručně 

kvůli zajištění souladu jednotlivých hloubek a rozměrů s projektovou dokumentací 

základových konstrukcí. V průběhu prací je nutno dbát na ochranu základové spáry. 

 

Základové konstrukce: 

 Severní část objektu bude založena na základových pasech z prostého betonu 

C16/20. Základové pasy jsou dimenzovány na únosnost základové spáry 175 kPa (hlína 

písčitá  F3 – nutno ověřit po provedení výkopových prací). Hloubka základové spáry je 

různá z důvodu nutnosti dodržet nezámrnou hloubku. Hloubka se pohybuje od -1,150m, 
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k -1,400m. Základy budou různé šířky. V jednopodlažní části je šířka základů 600mm, 

pod dvouplažní částí bude šířka základů 700mm. Tyto základové pasy se budou 

zhotovovat v plné šířce alespoň do výšky 500mm, na něj už lze zdít ztracené bednění.  

 Betonáž základových konstrukcí nesmí být provedena na podmáčenou 

základovou spáru. Prostupy přes základy musí vést kolmo. Podkladní beton bude 

tloušťky 100 mm, místy 150mm a bude proveden z prostého betonu třídy C20/25 

vyztužený KARI sítí s oky 150/150 (ocel B500). Je nutno posoudit základové patky, na 

nichž jsou založeny ocelové sloupy a se kterými se počítá s nosným prvkem. 

 Před prováděním základových konstrukcí budou do výkopů položeny zemnící 

pásky FeZn pro napojení bleskosvodu, které budou sesvorkovány a zabetonovány. 

 

Svislé nosné a nenosné konstrukce 

 Ze stávají budovy zůstanou ponechány jen ocelové sloupy, které budou vynášet 

novou monolitickou železobetonovou stropní desku.  

V 1. nadzemním podlaží budou tvořit obvodové a vnitřní nosné zdivo pórobetonové 

tvárnice Ytong P2-400 (300x249x599 mm) zděné na maltu pro celoplošně tenkou spáru. 

Kromě toho budou nosné zdivo tvořit vyzdívky z cihel plných s promaltovanými 

styčnými spárami, pevnosti P15, zděné na vápenocementovou maltu pro běžné zdění.   

 V 2. nadzemním podlaží se již nekladou takové nároky na únosnost a nosné 

zdivo je tl. 250mm, Ytong P2-500. Příčky v celém objektu budou tl. 150mm, Ytong P2-

500 PD 150/249/599 

  

Vodorovné nosné konstrukce 

 Stropní konstrukce jsou navrženy jako  monolitické stropní desky z betonu 

C25/30 a oceli B500B. Tloušťky stropních desek závisí na tom, zda jde o prostě 

uloženou nebo vetknutou desku. U prostě uložených desek je tloušťka 200mm, u 

vetknuté je to 250 mm. Tloušťky desky jsou navrženy pouze orientačním předběžným 

výpočtem – nutno ověřit přesným statickým výpočtem. Prostupy stropní konstrukcí jsou 

zaznačeny v projektové dokumentaci. 

 Všechny překlady nad otvory jsou součástí stropní desky, většina překladů 

vnitřních nosných stěn je také součást stropní desky. Pouze překlady nad otvory 

nenosných stěn tvoří systémové překlady Ytong, které jsou navrženy dle světlosti 

daných otvorů.  

 

Schodiště  

 Hlavní schodiště spojující první a druhé podlaží severní části objektu bude 

dvouramenné betonové deskové. Nosnou funkci zajišťuje železobetonová monolitická 

deska tl. 150 mm s vyložením schodišťových ramen do vnitřního nosného zdiva a 
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železobetonového stropu. Schodiště je v nejnižším podlaží opřené do základu. Schodiště 

bude opatřeno systémem Halfen pro tlumení vibrací do okolních stěn. 

Schodišťová deska bude provedena z betonu C25/30 a oceli B500B. Nášlapnou vrstvu 

schodiště bude tvořit keramická dlažba Rako. Na schodiště bude na obou stěnách 

osazeno dřevěné madlo ve výšce 1,0m. 

 

Střešní konstrukce 

 Nad severní částí objektu je navržena plochá jednoplášťová střecha, ve dvou 

úrovních. Na monolitické desce je spádová vrstva z perlitbetonu. Na perlitbeton bude 

přilepena parozábrana Dorken Delta reflex. Tepelně izolační vrstvu tvoří EPS 150S tl. 

200mm a 250mm. Hydroizolační vrstva je tvořena PVC folií, která zároveň tvoří 

pohledovou vrstvu.  

 

Hydroizolace: 

 Ve spodní stavbě na podkladním betonu je modifikovaný asfaltový pás 

Hydrobit V60 proti zemní vlhkosti. Asfaltové pásy vytažené na svislých konstrukcích 

budou chráněny proti poškození tepelnou izolací z XPS Isover Sokl tl. 80mm. 

Hydroizolace je ukončena min. 300 mm nad upraveným terénem. 

 Hydroizolační vrstva střechy byla popsána z předchozím odstavci. 

 

Parozábrana: 

 Ve střešních konstrukcích je navržena parozábrana z folie Dorken Delta Reflex 

tl. 2 mm s nosnou vložkou z hliníkové fólie kašírované skleněnými vlákny.  

 

Izolace proti radonu 

 Byl zjištěn radonový index 3 – střední. V tomto případě je nutné provést 

protiradonové opatření. To  bude provedeno izolací spodní stavby z hydroizolačního 

pásu z SBS modifikovaného asfaltu – Bitagit 40 Al.. 

 

Tepelná izolace:  

Obvodové zdivo:  

 Základové zdivo ze ztraceného bednění a 1. řada tvárnic Ytong bude zatepleno 

extrudovaným polystyrenem Isover Sokl v tl. 80mm. V 1.nadzemním podlaží bude 

proveden kontaktní zateplovací systém (ETICS) s tepelnou izolací z fasádního EPS tl. 

150mm. V druhém nadzemním podlaží bude fasáda provedena jako provětrávaná 

s obkladem z desek Cembonit. 

 

Izolace podlah:  
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 Všechny nově zhotovované podlahy na zemině jsou navrženy s izolací z EPS 

150 S  tl. 100 mm.  

 

Izolace střechy:  

 Tvořena tepelnou izolací z expandovaného polystyrenu EPS 150 S  

v tl. 250 mm nebo 200 mm.  

 

Akustická izolace: 

 Akustickou izolaci v podlaze 2NP tvoří izolační desky z minerální plsti Isover 

T-N v tl. 50 mm. Tato izolace plní zároveň i funkci tepelně izolační a vyrovnávací. 

 

Výplně otvorů 

 Okna jsou navržena jako hliníková zasklená čirým průhledným izolačním 

trojsklem od firmy Schuco. Součinitel prostupu tepla oken je Uw= 0,89 W/m2.K. Okna 

orientovaná na jižní a západní světovou stranu budou opatřeny integrovanými vnitřními 

žaluziemi. Vstupní dveře budou hliníkové, sendvičové konstrukce se světlíkem 

vyplněným izolačním matným trojsklem. Součinitel prostupu tepla dveří je Uw= 1,4 

W/m2.K. V 1NP je navržena vstupní prosklená stěna s automatickými posuvnými 

dveřmi se zasklením pomocí trojskla s hliníkovým rámem. Vynášecím profilem této 

stěny budou nosné čtvercové ocelové uzavřené válcované profily o rozměrech 

100x100x5 mm. 

 

Povrchové úpravy: 

Stěnové konstrukce: 

 Vnitřní stěny budou opatřeny sádrovou omítkou na vápenocementovém jádru a 

přednástřiku, vše od firmy Cemix. Systém suchých omítkových a maltových směsí bude 

nejprve ověřen na vzorku 1x1 m, kde bude ověřena struktura a zrnitost. Jádrová i 

sádrová omítka bude nanesena omítacím strojem, ostatní části pomocí hladítka. Barevné 

provedení maleb bude upřesněno na základě projektu interiéru a v rámci autorského 

dozoru při realizaci stavby. Výmalba bude provedena malířskou barvou Primalex. 

V místě prodejny zůstane částečně původní zdivo s původní omítkou. Tato omítka se 

otluče, spáry smíšeného zdiva se ošetří a toto režné zdivo se natře pouze vápenným 

nátěrem bez omítky, aby vynikla struktura původního zdiva. 

 Stěny v hygienických prostorách (umývárny, WC) budou obloženy 

keramickým obkladem Rako. Výšky obkladu jsou patrné z výkresové dokumentace. 

 Vnější omítky budou probarvené tenkovrstvé silikonové. Na fasádě se bude 

střídat barva bílá s šedou. Fasády 2NP této severní části bude provedena jako 

provětrávaná s obkladem z desek Cembonit matně šedé barvy.  
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Podlahové konstrukce: 

 Zhruba polovinu plochy podlah v severní části budou tvořit stávající podlahy – 

leštěný drátkobeton. V místech přístavby bude zhotovena nová podlaha, kde finální 

vrstvu bude tvořit epoxidová stěrka. Epoxidové nátěry budou splňovat hodnoty 

protismykového tření pro daný provoz. Na přechodech jednotlivých podlahových 

podlah budou použity odpovídající přechodové lišty. Ve všech místnostech budou 

provedeny sokly nebo ukončovací lišty do výšky  

  V podlahách s mokrým provozem (umývárny,WC) bude použita hydroizolační 

stěrka a nášlapná vrstva z velkoformátové dlažby Rako. 

 

Stropní konstrukce: 

 Většina stropních konstrukcí bude ponechána jako pohledová betonová. Pouze 

v místnostech hygienického zařízení budou provedeny omítky. 

 

 

II. Centrální část – sklad 

 

 V centrální části nejsou navrženy tak rozsáhlé bourací práce. Zůstane tedy 

ponechán původní stěnový zděný systém. Nově bude centrální část zastřešena 

sendvičovými panely Kingspan, které jsou vynášeny na ocelových příhradových 

vaznících. Nová přístavba centrální části zrcadlově kopíruje dispozici původní centrální 

lodi, střecha této nové části směrem k východu bude z jedné strany vynášena na 

původní zdi tl. 1050 mm, z druhé strany potom na nových ocelých sloupech HEB 200. 

Tyto sloupy budou založeny na základových patkách a o rozměrech 1000 mm * 1000 

mm, hloubka založení bude -1,200 mm. Mezi patkami bude zhotoven základový pás 

z vyztuženého betonu. Na tento základ se později vyzdí 2 řady tvárnic ztraceného 

bednění. Nová ocelová přístavba bude opláštěna stěnovými sendvičovými panely 

Kingspan. V centální části budou provedeny podhledy Cetris, v původní hale bude 

světlá výška + 4,000 m, v nově navrženéch velkoskladu bude světlá výška +5,000 m. 

Stávající smíšené zdivo k západu bude zatepleno kontaktním zateplovacím systém 

(ETICS) 

 

Komín 

 V této části objektu se nachází jedno komínové těleso Schiedel Absolut 18L18. 

Je řešeno jako jednoprůduchový komín s ventilační šachtou. Je to dvousložkový 

komínový systém s integrovanou tepelnou izolací z pěnového betonu v komínové 

tvárnici a tenkostěnnou keramickou vnitřní vložkou. Tepelnou izolací jsou opatřeny 

komínové průduchy i víceúčelová šachta. Vnější rozměry komínu jsou 360/360 mm. Na 
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komín bude napojen stacionární plynový kotel umístěný v místnosti 107. V druhé 

technické místnosti je také kotel, ale ten je řešen jako Turbo kotel. 

 

 

 

Vlhkostní průzkum ( Hydroizolace): 

  

 V této části se vyskytuje původní zdivo. Jedná se s největší pravděpodobností 

hlavně o smíšené zdivo. Ve spodních částech pak nelze vyloučit existenci zdiva 

částečně nebo lokálně sendvičového. Na základě vizuálního posouzení lze konstatovat, 

že vlhkost je lokálně velmi vysoká včetně viditelných účinků stavebně škodlivých solí. 

Na omítkách se projevuje hlavně ve spodních částech svislých konstrukcí a to někdy až 

do výše 1 metru. Vzhledem k budoucímu využití prostor centrální části a na požadavek 

investora na dlouhodobý charakter (očekává se životnost v desítkách let) je třeba 

provést opatření, které bude koncipováno jako komplexní vyřešení vlhkostní 

problematiky. Kolem obvodových stěn objektu bude proveden odkop do hloubky asi 

1,0m pod úrovní podlahy. Vzhledem k tomu, že stávající vodorovné hydroizolace stěn 

neexistují, je navrženo provedení dodatečných vodorovných izolací systémem 

tlakových injektáží Dicosil 100. Injektáž bude prováděna do vrtů o rozteči 120mm, 

z exteriérové strany ve dvou řadách, z interiérové v jedné řadě. Horní vrt bude navrtán 

ve výšce -0,100m od úrovně podlahy a to pod úhlem 30 stupnů. 

 U přístavby velkoskladu se počítá s návrhem jednoho hydroizolačního pásu 

proti zemní vlhkosti Hydrobit V60. Tento pás se použije i jako svislá izolace soklových 

přizdívek ( viz D.1.1.3.22 - Detail 4)   

 

 

III. Přidružená výroba 

 

 V jižní části zůstane ponechán původní nosný systém, kdy průvlaky vynášející 

stropní konstrukci jsou uloženy na stěně a na sloupu. Dojde k nahrazení 

železobetonových stropních panelů za nové panely Spiroll. Přístavba k přidružené 

výrobě je přístupná přes chodbu a přes dvouramenné schodiště z monolitického 

železobetonu . Vodorovní nosné konstrukce přístavby tvoří železobetonové monolitické 

stropní desky.Zdivo v přístavbě je navrženo z obvodového zdiva tl. 250 mm z tvárnic 

Ytong P2-500. Přístavba k přidružené výrobě bude zastřešena jednoplášťovou plochou 

střechou.  

 Stávající podlahu tvoří asfaltová plocha která bude odstraněna. Nově navržená 

je stejná jako v prodejně stavebnin, kde finální vrstvu tvoří epoxidová stěrka. 
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IV.  Celý objekt  

 

Truhlářské výrobky 

 Vnitřní parapety budou z laminované třevotřísky. Tloušťka parapetních desek 

bude 20 mm a šířka v závislosti na osazení výplně otvoru.   

 Na hlavním centrálním schodišti a vedlejším spojovacím schodišti budou 

osazena dřevěná madla kruhového profilu o průměru 50 mm. 

 Výpis prvků není součástí DP. 

 

Klempířské výrobky 

 Jako klempířské výrobky jsou navrženy žlaby, svody a oplechování parapetů a 

atiky. Veškeré tyto výrobky budou provedeny z žárově pozinkovaného ocelového 

plechu s povrchovou úpravou.  

 Výpis prvků není součástí DP. 

 

Zámečnické výrobky 

 Zámečnické výrobky budou upraveny žárovým zinkováním. U vstupu do 

administrativy je navržena čistící rohož. V hale velkoskladu je navrženo vnitřní vedlejší 

ocelové schodiště. Toto schodiště bude vyneseno pomocí schodnic tvořených 

z ocelových profilů I220. Zábradlí je navrženo ze sloupků (pásnice tl. 6 mm a š. 40 mm) 

a příčlí z ocelových prutů o průměru 10 mm. 

 Výpis prvků není dle zadání součástí DP. 

 

Větrání 

 Většina místností je odvětrána přirozeně okny. Místnost 212-Sprcha je 

otvětrána nuceně pomocí ventilátoru Skladovací hala a přidružená výroba je odvětrána 

pomocí VZT jednotky umístěné v místnosti 115 – VZT – Technická místnost.    

 

Vytápění objektu a ohřev vody 

 Vytápění bude řešeno jako teplovodní deskovými otopnými tělesy. Zdrojem 

tepla pro celý objekt budou 2 plynové kotle Viadrus. Jeden kotel se zásobníkem na 

ohřev teplé vody bude umístěn v místnosti 107, druhý v místnosti 115. 

  

e) tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 
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 Stavba je v souladu s předpisy a normami pro úsporu energií a ochrany tepla. 

Splňujepožadavek normy ČSN 73 0540-2 a splňuje požadavky § 6a zákona 406/2000 

Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky 148/2007 Sb., o 

energetické náročnosti budov. Skladby obvodových konstrukcí splňují požadavky 

normy ČSN 73 0540-2 na požadovaný součinitel prostupu tepla UN viz D.1.4 Stavebně 

– fyzikální posouzení. 

 

f) způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko-geologického a 

hydrogeologického průzkumu 

  

 V lokalitě staveniště vyskytuje zemina jemnozrnná třídy F3 – hlína písčitá 

MS (tuhá  konzistence), na kterou jsou dimenzovány základy a navržen sklon svahů 

výkopu a to 1:5. Hydrogeologický průzkum nebyl proveden, ze zkušeností zakládání 

staveb v okolí objektu se předpokládá, že v podloží do 1 m pod úrovní základové spáry 

není ustálená hladina podzemní vody, stejně jako na sousedních parcelách. 

 

g) vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných 

negativních účinků 

 

 Stavba nebude mít zásadní vliv na životní prostředí. Během stavby je 

povinností dodavatele stavebních prací maximálně omezit nezbytnou hlučnost 

stavebních prací. Splaškové vody budou svedeny do splaškové kanalizace. Vzniklý 

běžný komunální odpad během provozu stavby bude ukládán a vyvážen místními 

službami dle harmonogramu. 

 

h) dopravní řešení, 

  

 Přístup k obejtu je z areálové komunikace a ulice Družstevní. Tato komunikace 

se napojuje na hlavní komunikaci v obci Lysice. 

 

i) ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová 

opatření 

  

 Stavba je navržena tak, aby odolávala nepříznivým účinkům povětrnosti. 

Navrhovaný objekt neleží v záplavovém území, nehrozí ani sesuvy půdy, pozemek není 

součástí území se zvýšenou seizmicitou ani poddolovaného území. Materiály použité při 
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výstavbě nebudou obsahovat zdroje radonu. Navržená izolace v podlaze vyhoví na 

zjištěný radonový index 3 – střední. 

 

 

 

 

j) dodržení obecných požadavků na výstavbu. 

 Projektová dokumentace je zpracována v rozsahu dle přílohy 1 vyhlášky MMR 

499/2006 Sb. Umístění stavby je v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o 

obecných požadavcích na využívání území. Sousedící parcely nejsou dotčeny 

požárně nebezpečným prostorem. Stavba bude provedena v souladu s touto 

projektovou dokumentací. Nepodstatné změny díla mohou být provedeny dle 

požadavků investora specifikovaných v průběhu realizace. Pokud se bude jednat o 

podstatné změny, musí být projednány s projektantem a stavebním úřadem. Tyto 

změny musí být zaznamenány a povoleny jako změna stavby před dokončením. 
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3 Závěr 

 

Cílem diplomové práce bylo zhotovení prováděcí projektové dokumentace 

rekonstrukce bývalého kravína. Základní myšlenkou bylo najít nové využití pro 

původně účelový zemědělský objekt, který má výhodnou polohu v rámci obce, ale 

dispozičně již nevyhovuje. Během zpracování projektu proběhly konzultace 

s investorem a jeho připomínky byly do projektu zapracovány. 

Vyhotovený projekt odpovídá obsahově požadavkům zadání. 
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