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Anotace 

Úkolem této bakalá�ské práce je vypracování projektové dokumentace v 

rozsahu pro ú�ely stavebního povolení. Náplní práce je návrh areálu stavebnin, 

skládající se ze skladovací haly a prodejny s administrativní budovou, statické 

posouzení haly, tepeln� technické posouzení a PB� stavby.  

Veškeré �ásti bakalá�ské práce jsou zpracovány v souladu s aktuálním 

zn�ním norem a vyhlášek.  

Pro statický návrh a posouzení byl použit program FIN 3D EC a GEO5. 

Tepeln� technické posouzení skladeb bylo vypracováno za pomocí programu 

Deksoft TT1D.  

Výkresová �ást byla vypracována v programu BricsCAD V19.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klí�ová slova 

ocelová hala, stavba, objekt, ocel, modulová výstavba, projektová dokumentace 



Bakalá�ská práce 2018/2019 

Pavel Jakeš 

 

5 
 

 

Annotation 

The aim of this bachelor thesis is the project documentation for building 

permit. The kontent of the thesis is a design of a complex of building compodity 

shop. Shop consist storage hall and an administrative bulding. 

Parts of the bachelor thesis were prepared in accordance with the relevant 

standards in the current and valid version. 

GEO5 and FIN 3D EC were used for static assessment and desing. The thermal 

technical assessment was made in the Deksoft TT 1D program. 

 Graphic elaboration was created in BricsCAD V19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords 

Administrative building, building, steel, storege hall, project documentation, 

prefabrication 

 



Bakalá�ská práce 2018/2019 

Pavel Jakeš 

 

6 
 

OBSAH 

SEZNAM TABULEK ............................................................................................................. 8�

Úvod ...................................................................................................................................... 9�

A. 1 Identifika�ní údaje ..................................................................................................... 11�

A.1.1Údaje o stavb� ........................................................................................................ 11�

A. 1.2 Údaje o stavebníkovi ............................................................................................ 11�

A. 1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace ..................................................... 11�

A.2 �len�ní staveb na objekty a technická a technologická za�ízení .......................... 11�

A.3 Seznam vstupních podklad� ..................................................................................... 12�

B.1 Popis území stavby .................................................................................................... 14�

B.2 Celkový popis stavebních objekt� ............................................................................ 16�

B. 2.1 Základní charakteristika stavebních objekt� a jejích užívaní ............................... 16�

B. 2.2 Celkové urbanistické a architektonické �ešení ..................................................... 19�

B. 2.3 Celkové �ešení, technologie výroby...................................................................... 20�

B. 2.4 Bezbariérové užívání stavby ................................................................................ 20�

B. 2.5 Bezpe�nost p�i užívání stavby .............................................................................. 20�

B. 2.6 Základní charakteristika  stavebních objekt� ....................................................... 20�

B. 2.7 Základní charakteristika technických a technologických za�ízení ........................ 23�

B. 2.8 Zásady požárn� bezpe�nostní �ešení .................................................................. 24�

B. 2.9 Úspora energie a tepelná ochrana ....................................................................... 24�

B. 2.10 Hygienické požadavky na stavby ....................................................................... 24�

B. 2.11 Zásady ochrany stavby p�ed negativními ú�inky vn�jšího prost�edí .................. 25�

B.3 P�ipojení na technickou infrastrukturu – inženýrské sít� ...................................... 26�

B.4 Dopravní �ešení ........................................................................................................... 26�

B.5 �ešení vegetace a terénních úprav .......................................................................... 27�

B.6 Popis vliv� stavebních objekt� na životní prost�edí a jeho ochrana .................... 28�



Bakalá�ská práce 2018/2019 

Pavel Jakeš 

 

7 
 

B.7 Ochrana obyvatelstva ................................................................................................ 29�

B.8 Zásady organizace výstavby ..................................................................................... 29�

B.9 Celkové vodohospodá�ské �ešení ............................................................................ 33�

C.1 - Situa�ní výkres širších vztah� ................................................................................ 35�

C.2 – Katastrální situa�ní výkres ..................................................................................... 35�

C.3 - Koordina�ní situa�ní výkres .................................................................................... 35�

C.4 – Speciální situa�ní výkres ........................................................................................ 35�

D. 1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu ......................................... 37�

D. 1.1 Architektonicko - stavební �ešení ......................................................................... 37�

D. 1.2 Stavebn� konstruk�ní �ešení stavby .................................................................... 49�

Návrh sloupu ...................................................................................................................... 56�

Návrh p�í�le ........................................................................................................................ 59�

Vnit�ní síly u h�ebenu ...................................................................................................... 59�

Vnit�ní síly v rámovém rohu ............................................................................................ 59�

Posouzení p�í�le (u sloupu) ............................................................................................ 62�

Posouzení vazni�ky bez ztráty stability vlivem klopení ................................................... 63�

Návrh krajní vazni�ky ........................................................................................................ 64�

D.1.2.3 Statické posouzení ............................................................................................... 65�

D.1.3 Požárn� bezpe�nostní �ešení stavby ..................................................................... 65�

D.1.4 Technika prost�edí staveb ...................................................................................... 65�

D.2 Dokumentace technických a technologických za�ízení stavby ............................. 65�

Záv�r ................................................................................................................................... 66�

Seznam p�íloh bakalá�ské práce ...................................................................................... 67�

Seznam výkres� p�iložených k bakalá�ské práci ........................................................... 67�



Bakalá�ská práce 2018/2019 

Pavel Jakeš 

 

8 
 

Seznam použitých norem k zpracování bakalá�ské práce ............................................ 68�

Seznam použité literatury ................................................................................................. 68�

Seznam použitých internetových odkaz� ....................................................................... 69�

Seznam použitého softwaru ............................................................................................. 69�

 

 

SEZNAM TABULEK 

 

1) Specifikace odpad� dle vyhlášky �. 93/2016 

2) Skladba S1 

3) Skladba St1 

4) Skladba P1 

5) Skladba P2 

6) Skladba P3 

7) Skladba St2 

8) Skladba S2 

9) Skladba St3 

10) Skladba P4 

  

 

 

 

 

 

 

 



Bakalá�ská práce 2018/2019 

Pavel Jakeš 

 

9 
 

Úvod 
Cílem mé bakalá�ské práce je návrh areálu stavebnin skládající se 

ze skladovací haly a administrativní budovy v rozsahu dokumentace pro stavební 

povolení. 

Cílem této bakalá�ské práce byl návrh konstruk�ního, dispozi�ního a 

stavebn� - technického �ešení skladovací haly a administrativní budovy s 

prodejnou.  

Areál je umíst�n v Klatovech. Skladovací hala slouží pro skladování 

sortimentu stavebnin, jedná se o jednopodlažní ocelovou halu. Konstrukce haly je 

složená z jednotlivých tuhých rám� tvo�ených sloupy a p�í�lemi. Obvodový pláš� 

haly je tvo�en sendvi�ovými panely, kde na st�ešní rovin� je dopln�n hydroizola�ní 

vrstvou.  

Administrativní jednopodlažní budova slouží k prodeji sortimentu stavebnin 

a jsou v ní umíst�né kancelá�ské plochy a zázemí využívající zam�stnanci 

stavebnin. Konstruk�ní �ešení administrativní budovy vychází z modulové 

soustavy KOMA Modular. Tento systém se skládá z ocelových modul� - 

„kontejner�“ upravených pro požadované ú�ely. Administrativní budova je 

sestavena ve výrobkové �ad� COMFORT LINE. 
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A. 1 Identifika�ní údaje 

A.1.1Údaje o stavb� 

a) Název stavby: 

Areál stavebnin 

b) Místo stavby:  

Plze	ská, Klatovy 301 00 

Pozemek: p.�. 2101 

Obec: Klatovy (555771) 

Katastrální území: Klatovy (665797) 

c) P�edm�t projektové dokumentace – nová stavba 

P�edm�tem dokumentace jsou dv� novostavby sloužící jako prodejna a 

sklad stavebnin. Rozsah dokumentace je dokumentace pro stavební povolení. 

A. 1.2 Údaje o stavebníkovi 

Název: DEKINVEST – investi�ní fond s prom�nným kapitálem, a. s. 

Adresa: Tiska�ská 257/0, 108 00 Praha 10 

A. 1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Vypracoval: Pavel Jakeš 

Adresa: Brloh 257, Brloh, 382 03 K�emže  

Kontroloval: Ing. Petr Kesl, Ph.D. 

A.2 �len�ní staveb na objekty a technická a technologická 
za�ízení 

Stavba se �lení na dva stavební objekty: 

- SO1 – Skladovací hala 

- SO2 – Administrativní budova s prodejnou 
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A.3 Seznam vstupních podklad� 
• platné vyhlášky a normy používané ve stavební výrob� a projek�ní �innosti 

• katastrální mapa dle �UZK 

• mapa inženýrsko-geologického pr�zkumu 

• zadání bakalá�ské práce 

• územní plán m�sta Klatovy 

• požadavky investora 
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B. Souhrnná technická zpráva 

Prodejna stavebnin s administrativní budovou 

Dokumentace pro stavební povolení 

 

 

 

 

 

Vypracoval: Pavel Jakeš 

Vedoucí práce: Ing. Petr Kesl, Ph.D. 
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B.1 Popis území stavby  

a) Charakteristika území a stavebního pozemku, dosavadní využití 

Stavební pozemek pro areál stavebnin je umíst�n na okraji m�sta Klatovy 

sm�rem na Plze	. Pozemek má parcelní �íslo 2101 a nachází se v katastrálním 

území Klatovy (665797). V sou�asné dob� pozemek není využíván a na pozemku 

se nenachází žádné stávající objekty. Pozemek je majetkem investora. Pozemek 

je p�ístupný p�es místní komunikaci.  

Stavební pozemek je rovinatý, v blízkosti se nachází orná p�da. Nadmo�ská 

výška je 405 m.n.m.. Areál bude napojen na inženýrské sít� a místní komunikace 

pomocí z východní strany.  

Území má charakter obchodní zóny, kde se v okolí nachází prodejna 

automobilu a prodejna zahradní techniky. 

b) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regula�ním plánem nebo 

územním souhlasem 

Stavba spl	uje požadavky územního rozhodnutí m�sta Klatovy. 

c) Údaje o souladu s územn� plánovací dokumentací 

Stavba dle územn� plánovací dokumentace m�sta Klatovy leží v oblasti 

ploch, které jsou výrobního charakteru. 

d) Údaje o spln�ní požadavk� dot�ených orgán� 

Požadavky stanovené stavebním zákonem �. 183/2006 Sb., stavební zákon, a 

další související vyhlášky p�edevším vyhláška �. 268/2009 (novela 20/2012 Sb.) o 

technických požadavcích na stavby a vyhláška �. 269/2009, kterou se m�ní 

vyhláška �. 501/2006 o obecných požadavcích na využívání území, dokumentace 

spl	uje.  

U objektu je navrženo dopravní napojení na sou�asnou infrastrukturu.  

Pozemek bude oplocen a budou dodrženy odstupové vzdálenosti od 

okolních objekt�. 
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e) Informace o zohledn�ní podmínek dot�ených orgán� 

Dot�ené orgány budou seznámeny s projektovou dokumentací. V pr�b�hu 

projednávání této projektové dokumentace budou spln�ny a doloženy veškeré 

požadavky. Obecné požadavky na využití stavby jsou dodrženy. 

f) Záv�ry a vý�et provedených pr�zkum� a rozbor� 

V rámci rozsahu bakalá�ské práce nebyly provád�ny pr�zkumy ani rozbory.  

Informace byly �erpány z dostupných zdroj�. P�i provád�ní stavby by bylo 

nutné ov��it p�edpokládané informace. Radon index byl uvažován na pozemku 

jako nízký. Dále nutné ov��it základové pom�ry inženýrsko-geologickým 

pr�zkumem.   

g) Ochrana území dle jiných právních p�edpis� 

Stavba se nenachází v chrán�ném území. Záplavové a památkov� 

chrán�né území je vylou�eno. 

h) Poloha stavby vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území 

Stavba se nenachází v záplavovém území. 

Stavba se nenachází v poddolováném území. 

i) Vliv novostavby na okolní stavby, pozemky a území, ochrana okolí 

Stavba nebude mít vliv na okolní stavby a pozemky. Stavbou se odtokové 

pom�ry v území nem�ní, deš�ové vody budou svedeny do akumula�ní nádrže 

s p�epadem do vsaku umíst�ného na pozemku. 

j) Požadavky asanace, kácení d�evin 

Na pozemku se nenacházejí d�eviny, tudíž neuvažuje se s kácením d�evin. 

k) Požadavky na maximální do�asné a trvalé zábory ZPF  

Skrývka ornice bude provedena v místech budoucích zpevn�ných ploch. 

Ornice bude b�hem výstavby skladována na pozemku, kde bude vytvo�ena 

deponie, a po dokon�ení stavby bude sloužit k finálním terénním úpravám v areálu 

stavby. Zbylá ornice bude odvezena na sb�rný dv�r v okolí stavby. 
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l) Územn� technické podmínky – napojení na stávající infrastrukturu, 

možnost bezbariérového p�ístupu k navrhované stavb� 

Pozemek je napojen na stávající dopravní komunikaci. Z místní komunikace 

budou vybudovány nové sjezdy dle charakteru využívání (1x sjezd pro OA, 1x 

sjezd pro TIR). Objekt bude využívat inženýrské sít�, které jsou v dostupné 

vzdálenosti. Dle charakteru stavby lze usoudit, že stávající kapacity inženýrský sítí 

jsou dostate�né. 

m) V�cné a �asové vazby stavby, související investice 

Termíny zahájení a dokon�ení stavby budou p�edm�tem smlouvy 

s dodavatelem stavby. P�edpokládané zahájení prací je b�ezen 2020 a ukon�ení 

prací b�ezen 2021. 

n) Seznam pozemk� podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba 

provádí 

Stavba se nachází na pozemku:  

Pozemek: p.�. 2101 

Obec: Klatovy (555771) 

Katastrální území: Klatovy (665797) 

o) Seznam pozemk� podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne 

ochranné nebo bezpe�nostní pásmo 

Provedením stavby nevznikne na sousedních pozemcích žádné ochranné 

ani bezpe�nostní pásmo.  

B.2 Celkový popis stavebních objekt� 

B. 2.1 Základní charakteristika stavebních objekt� a jejích užívaní 

a) Nová stavba nebo zm�na dokon�ené stavby 

Navržena je novotavba skladovací haly SO1 a administrativní budovy SO2. 

Stavební objekt 1 – S01 je skladovací ocelová hala o vn�jších rozm�rech 

36,9 x 24,9 m. Nosná konstrukce haly je složena z ocelových rám� složených ze 

sloupu o profilu HEB 300 a p�í�le IPN 500. Sklon st�ešní roviny je zajišt�n 

rámovou p�í�lí a je 8°. St�ny jsou tvo�eny sendvi�ovými panely pln�né minerální 
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vatou tl. 150 mm. St�echa je tvo�ena sendvi�ovými panely pln�né minerální vatou 

tl. 200 mm a hydroizola�ní fólií.  

Stavební objekt 2 – S02 je prodejna stavebnin s administrativní �ástí o 

vn�jších rozm�rech 18,46 x 18,43 m. Prodejna je tvo�ena systémem KOMA 

Modular. Jedná se o konstrukci ze sva�ovaných pozinkovaných ocelových profil�. 

Použito je 15 modul� o rozm�rech 6 x 3,6 m. St�ny jsou tvo�eny systémovým 

sendvi�ovým panelem vypln�ným PUR p�nou tl. 200 mm. St�ešní konstrukce je 

tvo�ena systémovou skladbou KOMA Modular.  

b) Ú�el užívání stavby 

Jedná se o komer�ní objekt. Stavba bude provozována jako prodejna 

stavebnin, kde SO1 slouží jako skladovací hala a SO2 slouží jako prodejna 

s administrativní �ástí.  

c) Trvalá nebo do�asná stavba 

Stavba je trvalého charakteru. 

d) Informace o vydaných rozhodnutí o povolení výjimky z technických 

požadavk� na stavby 

V sou�asné dob� nejsou podány žádosti o rozhodnutí o výjimkách 

z technických požadavk�. 

e) Informace o závazných podmínkách dot�ených orgán�  

Budou spln�ny a doloženy veškeré požadavky vzniklé v pr�b�hu 

projednávání této projektové dokumentace. Obecné požadavky na využití stavby 

jsou dodrženy. 

f) Ochrana stavby dle jiných právních p�edpis� 

Dot�ený pozemek leží mimo ochranná pásma vodních zdroj�, p�írodních 

rezervací �i památkách.  
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g) Navrhované parametry stavby – zastav�ná plocha, obest. prostor, užitná 

plocha 

- Zastav�ná plocha:  SO1: 918,81 m2 

    SO2: 340,22 m2 

- Obest. prostor:   SO1: 9011,68 m2 

    SO2: 1088,70 m2 

- Užit. plocha:   SO1: 864 m2 

SO2: 301 m2 

-Po�et pracovník�: 7 (administrativa) + 4 (pracovníci skladu) 

V administrativ� je uvažováno s 4 muži a 3 ženami. 

-Kapacita parkovišt�: 19 + 3 (TIR) 

h) Základní bilance stavby – pot�eby a spot�eby médií 

Spot�eba pitné vody dle vyhlášky �. 120/2011:  

SO1 – 0 m3/rok (možné osadit umyvadlo v SO1, poté se spot�eba médií 

zvýší) 

SO2 – 170 m3/rok 

Deš�ová voda bude likvidována na pozemku. 

i) Základní p�edpoklady výstavby – �asové údaje o realizaci stavby, �len�ní 

na etapy 

Orienta�ní délka realizace: cca 12 m�síc�. 

Etapy:  

-zemní práce 

-z�ízení p�ípojek 

-hrubá stavba 

-z�ízení komunika�ních a parkovacích ploch 

-kompleta�ní a dokon�ovací práce 

Etapy lze d�lit dle stavebních objekt�. 
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j) Orienta�ní náklady na výstavbu 

Náklady, které jsou orienta�ní, na stavbu �iní cca 30 mil. K�. 

Jedná se o hrubý odhad, který byl vytvo�en oce	ovacími ukazateli. 

B. 2.2 Celkové urbanistické a architektonické �ešení 

a) Návaznost na urbanismus – územní regulace, prostorové �ešení 

Jedná se o stavbu areálu stavebnin skládajícího se z dvou stavebních 

objekt� umíst�ného na okraji m�sta Klatovy. Pozemek je ozna�en, dle katastru 

nemovitostí, parcelním �íslem 2101. 

SO1 má p�dorysný tvar obdélníkový. Na pozemku leží ve st�ední �ásti. 

Výška nejvyšší �ásti objektu dosahuje 11,5 m. 

SO2 má p�dorysný tvar �tvercový. Na pozemku leží ve východní �ásti. 

Výška nejvyšší �ásti objektu dosahuje 4,2 m. 

Objekty nebudou narušovat charakter okolního prost�edí ani stavby. 

Odstupové vzdálenosti od okolí spl	ují požadavky urbanistického �ešení.  

Využití pozemku se shoduje s platným územním plánem m�sta Klatovy.  

b) Architektonické �ešení – tvarové �ešení, materiálové a barevné �ešení 

SO1 je jednopodlažní skladovací hala. P�dorysný tvar tvo�í obdélník o 

rozm�rech 36 x 24 m. St�echa je sedlová se sklonem 8°, opat�ena atikami. Nosná 

konstrukce je zajišt�na pomocí tuhých rám� složených ze sloup� o profilu HEB 

300 a rámových p�í�lí o profilu IPN 500.   

Obvodové st�ny jsou tvo�eny sendvi�ovými panely pln�nými minerální 

vatou tl. 150 mm. St�ešní rovina je tvo�ena sendvi�ovými panely pln�nými 

minerální vatou tl. 200 mm a hydroizola�ní fólií PVC. 

Založení objektu je provedeno na železobetonové patky. Barva fasády je 

tmav� šedivá.  

SO2 je jednopodlažní administrativní budova sloužící i jako prodejna. 

P�dorysný tvar tvo�í �tverec o stran� 18 m. St�echa je pultová se sklonem 2%. 

Nosná konstrukce je zajišt�na pomocí ocelových jekl� sva�ených k sob�, jedná se 

o systémovou konstrukci KOMA Modular. Oplášt�ní je �ešeno pomocí 
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systémových sendvi�ových panelu pln�ných PUR. St�echa je �ešena pomocí 

systémové skladby KOMA Modular. Barva fasády je tmav� šedivá. 

Založení objektu je provedeno pomocí železobetonových pas�. 

B. 2.3 Celkové �ešení, technologie výroby 

P�ístup do areálu bude zajišt�n z východní strany na parkovací plochu 

pop�ípad� na místo pro výdej zboží.  

Dispozici SO2 lze rozd�lit dle funkcionalit na ve�ejn� p�ístupná oblast 

(prostor prodejny, místo kde se komunikuje se zákazníky), prostor zázemí 

skladník�, prostor vymezený pro administrativu. Dále lze z prodejny projít do 

skladovací haly, kde je možné si vyzvednout zboží.  

P�ípadn� p�ed skladovací halou lze odstavit OA za ú�elem nakládky 

materiálu. Za skladovací halou je asfaltová plocha navržena pro skladovací ú�ely.   

B. 2.4 Bezbariérové užívání stavby 

P�ístup do SO2 je �ešen pomocí rampy, která zajiš�uje bezbariérový p�ístup 

do prodejny. Objekt je jednopodlažní. Veškeré p�echody jsou navrženy 

s p�echodovými lištami. 

B. 2.5 Bezpe�nost p�i užívání stavby 

Areál stavebnin je navržen, aby umož	oval, po celou dobu jeho životnosti, 

bezpe�né užívání.  

Zajišt�ní bezpe�nosti b�hem výstavby bude dodržováno a kontrolováno 

osobou s odbornou zp�sobilosti. 

B. 2.6 Základní charakteristika  stavebních objekt� 

a) Stavební �ešení 

SO1 je jednopodlažní skladovací hala. P�dorysný tvar tvo�í obdélník o 

rozm�rech 36 x 24 m. St�echa je sedlová se sklonem 8°, opat�ena atikami. Nosná 

konstrukce je zajišt�na pomocí tuhých rám� složených ze sloup� o profilu HEB 

300 S235 a rámových p�í�lí o profilu IPN 500 S235.   

Obvodové st�ny jsou tvo�eny sendvi�ovými panely pln�nými minerální 

vatou tl. 150 mm. St�ešní rovina je tvo�ena sendvi�ovými panely pln�nými 

minerální vatou tl. 200 mm a hydroizola�ní fólií PVC. 
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Založení objektu je provedeno na železobetonové patky. Barva fasády je 

tmav� šedivá.  

SO2 je jednopodlažní administrativní budova sloužící i jako prodejna. 

P�dorysný tvar tvo�í �tverec o stran� 18 m. St�echa je pultová se sklonem 2%. 

Nosná konstrukce je zajišt�na pomocí ocelových jekl� sva�ených k sob�, jedná se 

o systémovou konstrukci KOMA Modular. Oplášt�ní je �ešeno pomocí 

systémových sendvi�ových panelu pln�ných PUR. St�echa je �ešena pomocí 

systémové skladby KOMA Modular. Barva fasády je tmav� šedivá. 

Založení objektu je provedeno pomocí železobetonových pas�. 

b) Konstruk�ní a materiálové �ešení 

SO1 – skladovací hala je složena z tuhých rám� složených ze sloup� HEB 

300 S235 a rámových p�í�lí IPN 500 S235. Spoje jsou navrženy v kombinaci svar� 

a šroubových spoj�.  

Ztužení objektu je zajišt�no pomocí st�nových ztužidel z trubek o profilech 

TK 89 x 6 S235 ve dvou úrovních a st�ešních ztužidel. St�ešní ztužidla se skládají 

z okapového ztužení a h�ebenového z trubek TK 114 x 8 S235.  

Veškeré ocelové nosné konstrukce, které zajiš�ují stabilitu objektu, budou 

opat�eny protipožárním nát�rem R15. 

St�ešní pláš� je nesen st�ešními vaznicemi, které jsou tvo�eny profily HEA 

120. St�ešní rovina je tvo�ena sendvi�ovými panely pln�nými minerální vatou tl. 

200 mm a hydroizola�ní fólií.  

Obvodové st�ny jsou tvo�eny sendvi�ovými panely pln�nými minerální 

vatou tl. 150 mm. Panely jsou kotveny do paždík� C profilu, které jsou umíst�ny 

na sloupech haly.  

Podlaha haly je tvo�ena drátkobetonovou deskou tl. 180 mm s minerálním 

vsypem proti obrusu.  

Založení objektu je pomocí železobetonových patek o rozm�ru 1,25 x 1,7 m 

o výšce 0,8 m. Základové konstrukce budou provedeny z betonu C25/30 XC2 a 

vyztuženy betoná�skou ocelí B 500 B. Po obvod� haly, mezi patkami, jsou 
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umíst�né základové prahy skládající se ze sendvi�ové konstrukce zahrnující 80 

mm XPS.  

SO2 – Administrativní budova s prodejnou je tvo�ena systémovými dílci 

KOMA Modular, jedná se o ocelovou sva�ovanou konstrukci z jekl�.  

Konstrukce jeklu bude osazena na p�edem p�ipravené železobetonové 

pasy, které budou min. 100 mm nad UT. Železobetonové pasy jsou navrženy o 

ší�ce 600 mm a výšce 900 mm. Beton bude použit C25/30 XC2 a jako výztuž je 

navržena B 500 B. Po obvodu bude pas zateplen pomocí XPS.  

Obvodové st�ny jsou navrženy pomocí systémového panelu pln�ného 

PUR. Z vnit�ní strany bude panel opat�en sádrokartonovým obkladem. 

Podlaha je tvo�ena systémovou skladbou KOMA Modular, kde se využívá 

systémového PUR panelu, EPS, roznášecí vrstvy z sádrovláknitých desek a 

nášlapné vrstvy.  

St�ešní rovinu ur�uje nosná konstrukce z ocelových jekl�. St�echa je 

navržena jako pultová se sklonem 2%. Navržena je systémová skladba KOMA 

Modular. Jedná se o SDK podhled, parot�snící fólie, minerální vatu, nev�tranou 

vzduchovou vrstvu ve spádu, systémový PUR panel a hydroizola�ní fólii. Atiky 

jsou na st�ešní rovin� ze t�í stran a u okapové hrany je odvodn�ní �ešeno pomocí 

deš�ového žlabu a svodu. 

D�lící konstrukce jsou navrženy ze SDK p�í�ek s dvojitou kapotáží tl. 150 

mm a výplní z minerální vaty. V místech se vyšší relativní vlhkostí (sprchy, WC) 

budou použity sádrokartonové desky impregnované.  

Interiérové povrchové úpravy jsou pomocí sádrokartonového obkladu a 

malby. Dle využití místností je ve vybraných místnost navržen keramický obklad. 

Na st�n� za sprchou a v mokrých provozech bude provedena minerální 

hydroizola�ní st�rka do výšky obkladu. Venkovní povrchová úprava je zachována 

pomocí sendvi�ových panel�.  

Výpln� otvor� budou blíže specifikovány investorem. 
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c) Mechanická odolnost a stabilita 

Areál stavebnin je navržen tak, aby spl	oval svoji funkci po dobu celé 

životnosti. Bylo provedeno statické posouzení ocelové haly, které je p�iloženo 

k této bakalá�ské práci.  

B. 2.7 Základní charakteristika technických a technologických 
za�ízení 

a) Technické �ešení 

Kanalizace – splašková, deš�ová 

Kanalizace splašková SO2 bude p�ipojena na ve�ejný kanaliza�ní �ad p�i 

ulici Plze	ská. P�ipojení bude realizováno pomocí PVC DN 200. U provedení 

kanaliza�ní p�ípojky je nutné vedení kanalizace uložit do lože z písku a následný 

násyp zhutnit dle ú�inné hutnící hloubky. 

Je navrženo využívání deš�ové vody v akumula�ní nádrži a následné 

vsakování na pozemku.  

Vodovod 

P�ipojení nových objekt� bude z�ízeno pomocí p�ípojky na ve�ejný vodovod.  

Veškeré náležitosti a požadavky na p�ipojení dle správce sít� budou 

dodrženy. P�ipojení skládající se z vodom�rné soustavy, hl. uzáv�ru a vodom�ru 

budou umíst�no ve vodom�rné šacht�. 

Elektrická energie 

Areál stavebnin bude p�ipojen na sí� nízkého nap�tí. Nutné p�ipojení 

koordinovat se správci sít�, které vznesou požadavky na p�ipojení. Tyto 

požadavky je nutné dodržet. P�ipojení bude realizováno p�es trafostanici, které 

bude distribuovat energii po areálu. 

Vytáp�ní 

Objekty jsou vytáp�ny pomoc tepelného �erpadla vzduch / voda, které bude 

umíst�no v technické místnosti SO2. Návrh a dimenze otopné soustavy není 

p�edm�tem bakalá�ské práce.  



Bakalá�ská práce 2018/2019 

Pavel Jakeš 

 

24 
 

Osv�tlení 

Osv�tlení objekt� je navrrženo kombinací um�lého a denního p�evážn� 

bo�ního osv�tlení.  

B. 2.8 Zásady požárn� bezpe�nostní �ešení 

PB� stavby je detailn� popsáno v p�íloze �. 3 bakalá�ské práce. 

B. 2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

Skladovací hala SO1 je navržena jako temperovaný prostor na 15°C. 

Obvodový pláš� je �ešen pomocí sendvi�ových panel�, které dosahují 

doporu�ených hodnot dle �SN 73 0540.  

SO2 vychází ze systému KOMA Modular, produktové �ady COMFORT 

LINE, která by svým provedením m�la odpovídat energetickému štítku kategorie 

B. 

Tepeln� technický výpo�et skladeb byl proveden v programu DEKSOFT 

TT1D a je p�iložen k této bakalá�ské práci.  

B. 2.10 Hygienické požadavky na stavby 

Požadavky na hygienu jsou provedeny dle platných vyhlášek. 

Osv�tlení 

Je navrženo p�irozené bo�ní i um�lé osv�tlení. U SO2 je využito pro 

prosv�tlení hlavních prostor dvojice sv�tlík�. 

V�trání, okna 

V�trání je zajišt�no pomocí oken - p�irozené.  

Vytáp�ní, T� 

Objekty jsou vytáp�ny pomoc tepelného �erpadla vzduch / voda, které bude 

umíst�no v technické místnosti SO2. Návrh otopné soustavy není p�edm�tem 

bakalá�ské práce.  

Pitná voda 

Voda bude p�ivedena do objektu administrativní budovy p�ípojkou 

z ve�ejného vodovodu. V p�ípad� nutnosti je možné osadit umyvadlo i do skladové 

haly. 
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Elektrická energie 

Areál bude p�ipojen p�ípojkou na distribu�ní sí� nízkého nap�tí. Je nutné 

splnit veškeré požadavky správce sít�.  

Odpadové kontejnery 

 V jihovýchodní �ásti pozemku je z�ízen prostor pro kontejnery. V prostorách 

budou umíst�ny kontejnery pro t�íd�ný i b�žný odpad. 

Zajišt�ní úklidu v objektech 

Úklid areálu stavebnin bude zajišt�n odbornou firmou, která dle 

hygienických p�edpis� bude pravideln� provád�t. 

Úklid nep�edpokládá využití siln� chemických prost�edk�, které by se 

nemohly vypustit do kanalizace.  

Kanalizace – splašková a deš�ová 

Splašková kanalizace administrativní budovy bude p�ipojena pomocí 

p�ípojky na ve�ejný �ad splaškové kanalizace. V návrhu se uvažuje s akumulací 

deš�ové vody ze st�ech objekt� a zpevn�ných pojezdových ploch. Zadržování je 

navrženo pomocí akumula�ní nádrže.  

B. 2.11 Zásady ochrany stavby p�ed negativními ú�inky vn�jšího 
prost�edí 

a) Ochranné opat�ení p�ed pronikáním radonu z podloží 

Dle mapových podklad� se nachází stavba v lokalit� s nízkým radonovým 

indexem. Tento p�edpoklad je nutný ov��it radonovým pr�zkumem. V SO1 je 

navržena hydroizola�ní fólie ve skladb� podlahy. Tato fólie má funkci i ochrany 

proti radonu. Administrativní budova je navržena 100 mm nad upravený terén.  

b) Ochranné opat�ení p�ed bludnými proudy 

Ochrana p�ed bludnými proudy je zajišt�na pomocí zemnící soustavy. 

c) Ochranné opat�ení p�ed technickou seizmicitou 

Stavba se nenachází v oblasti se seizmicitou, ochrana p�ed technickou 

seismicitou není navržena. 
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d) Ochranné opat�ení p�ed hlukem 

Stavba nebude umíst�na v oblasti nízkou hladinou zvuku. Bude provedena 

hluková studie. 

e) Protipovod�ová opat�ení 

Dle mapových podklad� se stavba nenachází v záplavovém území. Návrh 

není protipovod	ová opat�ení. 

f) Ostatní ú�inky – vliv poddolování, výskyt metanu 

Na �ešeném území se nevyskytuje poddolované území, ani nebyl zjišt�n 

výskyt metanu.  

B.3 P�ipojení na technickou infrastrukturu – inženýrské sít� 

a) Napojení místa technické infrastruktury 

Technická infrastruktura budovy (kanalizace, ele. energie, vodovod) budou 

napojeny na ve�ejné �ády pomocí nov� vybudovaných p�ípojek pro pot�ebu areálu 

stavebnin. Technická infrastruktura se nachází v ulici Plze	ská, pod místní 

komunikací. Nakládání s deš�ovou vodou je �ešeno pomocí akumula�ní nádrže 

s p�epadem do vsakovacího systému na pozemku.  

b) P�ipojovací rozm�ry, výkonné kapacity a délky 

P�ípojky budou prostorov� uspo�ádány dle �SN 73 6005. Nutno dodržet 

správnou hloubku uložení a opat�it vedení výstražnými fóliemi, které budou 

avizovat p�ítomnost sít� p�i zp�tném obnažování. Nov� provedené p�ípojky budou 

p�ipojeny podle požadavk� stavebníka a správce sítí.  

Detailní návrh p�ípojek není sou�ástí bakalá�ské práce.  

B.4 Dopravní �ešení 

a) Popis dopravního �ešení – vjezd, doprava 

Pozemek je umíst�n na okraji m�sta Klatovy, v blízkosti Plze	ské ulice, kde 

se p�ipojuje na místní komunikaci. Z areálu budou provedeny dva vjezdy, jeden 

bude ur�en pro osobní automobily a druhý bude ur�en pro nákladní automobily. 

Pro dopravu nákladními automobily bude zajišt�n prostor pro oto�ení 

nákladního automobilu a pro p�ípadné ostavení jsou v areálu navrhnuty dv� 

parkovací místa pro nákladní dopravu. 
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Parkovací plochy budou provedeny ze zatrav	ovací dlažby. Ostatní 

pojízdné plochy budou provedeny z asfaltobetonu. 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Pozemek bude p�ipojen na stávající dopravní infrastrukturu novými vjezdy z 

východní strany pozemku. Vjezdy budou opat�eny p�íslušnými silni�ními zna�kami 

„Dej p�ednost jízd�“. V areálu bude maximální povolená rychlost 20 km/h. 

c) Doprava v klidu 

Na pozemku je z�ízeno parkovišt�, n�kolik míst je vyhrazeno pro zastance 

stavebnin, zbylé jsou ur�eny pro zákazníky. P�echody mezi jednotlivými úpravami 

terénu budou �ešeny pomocí betonových obrubník�. 

V blízkosti je nákupní zóna s obchodem se zahradní technikou a prodejem 

automobil�.  

d) P�ší a cyklistické stezky 

V rámci charakteru stavby se v okolí nevyskytují žádné p�ší stezky. 

Cyklistické stezky se v blízkosti p�edm�tné novostavby nevyskytují. 

B.5 �ešení vegetace a terénních úprav 

a) Terénní úpravy 

Stavební pozemek má rovinatý charakter. Bude provedena skrývka ornice a 

bude vytvo�ena deponie. Bude provedena úprava terénu pomocí stavební 

techniky. Ve fázi dokon�ovacích pracích bude provedeno zatravn�ní a finální 

terénní úpravy pozemku, dle situa�ního plánu. 

b) Použité vegeta�ní prvky 

 V rámci dokon�ovacích prací je navrženo zatravn�ní ploch nezpevn�ných. 

c) Biotechnická opat�ení 

Biotechnická opat�ení nejsou navržena.  
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B.6 Popis vliv� stavebních objekt� na životní prost�edí a jeho 
ochrana 

a) Vlivy na životní prost�edí – ovzduší, hluk, voda, odpady a p�da 

U navržené stavba se nep�edpokládá negativní vliv na životní prost�edí. 

Životní prost�ední bude ovlivn�no p�i provád�ní výstavby a to dopravou 

stavební techniky. P�i výstavb� se nep�edpokládá narušení dopravních pom�r� 

v dané lokalit�, proto není pot�ebné žádné opat�ení.  

P�i provozu stavby je nutné �ešit nakládání s komunálním odpadem. Na 

pozemku bude vytvo�eno odpadové hospodá�ství, které se bude skládat 

z kontejner� dle nutnosti provozu. Odvoz odpadu bude zajišt�n odbornou firmu, 

která zajistí likvidaci dle platných norem.  

b) Vliv stavby na p�írodu a krajinu 

U stavby se nep�edpokládá negativní vliv životní prost�edí. D�eviny se na 

pozemku nevyskytují. Nevyskytují se zde hnízda ptactva ani jiných živo�ich�. 

c) Vliv stavby na soustavu chrán�ných území Natura 2000 

Novostavba nep�edpokládá negativní vliv na soustavu chrán�ných území 

Natura 2000. 

d) Návrh zohledn�ní podmínek ze záv�ru zjiš�ovacích �ízení nebo stanoviska 

EIA 

Nebylo provedeno posouzení vlivu stavby na životní prost�edí dle EIA. 

e) Navrhovaná ochranná a bezpe�nostní pásma stavby, rozsah omezení a 

podmínky ochrany 

Areál stavebnin svým charakterem nevyžaduje návrh ochranných, ani 

bezpe�nostních pásem. Dle charakteru nejsou z�izována omezení ani speciální 

podmínky ochrany dle právních normativ.  
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B.7 Ochrana obyvatelstva 

Ochrana obyvatelstva spl	uje základní požadavky. Stavba neohrožuje 

životy lidí, ani zví�at. Bezpe�nost uživatel� stavby je zajišt�na komplexním 

návrhem. 

Skladovací hala není ur�ená pro skladování nebezpe�ných, ani chemických 

látek, tudíž je sníženo riziko závažných ekologických havárií. 

V p�ípad� skladování chemických látek je nutné zajistit p�íslušné opat�ení 

k eliminaci rizik spojených se skladováním t�chto látek. Stavba ovšem není 

navržena pro skladování t�chto látek. 

B.8 Zásady organizace výstavby 

a) Pot�eby rozhodujících médií a hmot, jejich zajišt�ní 

Na staveništ� musí být zajišt�n p�ívod elektrické energie a vody. Pro 

dodávku elektrická energie a pitné vody na staveništ� budou provedeny do�asné 

p�ípojky, které budou zhotovené dle platných technických zásad a norem.  

P�ípojky budou osazeny vodom�rem a elektrom�rem. 

b) Zajišt�ní odvodn�ní staveništ� 

Pro stavbu se nep�edpokládá využití �i odvád�ní deš�ové vody, ta bude 

vsakována p�irozen� na pozemku. V p�ípad� nutnosti bude deš�ová voda 

z výkop� od�erpávána pomocí �erpadel.  

c) Napojení staveništ� na dopravní a technickou infrastrukturu 

Napojení staveništ� na stávající dopravní infrastrukturu bude zajišt�no 

pomocí zpevn�ných ploch na pozemku. 

Pro pot�eby výstavby bude staveništ� napojeno za pomocí do�asných 

p�ípojek na stávající �ady sítí. Jedná se o napojení p�edevším elektrické energie. 

Pitná voda m�že být zajišt�na pomocí nádrže. V p�ípad� p�ipojení nutnost dodržet 

platnou legislativu a normativní p�edpisy. 
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d) Vliv provád�ní stavby na okolní pozemky a stavby 

Provád�ní stavby nebude mít vliv na okolní stavby a pozemky. 

U výjezdu ze staveništ� bude z�ízena plocha pro mechanické do�ist�ní 

vozidel, vyjížd�jících na ve�ejné komunikace. P�ípadné zne�ist�ní bude nutno 

odstranit a prašnost likvidovat post�ikem. 

e) Ochrana okolí staveništ� a požadavky na související asanace, demolice, 

kácení d�evin 

Provád�ní stavby nebude mít vliv na okolí staveništ�. Nevzniká požadavek 

na kácení d�evin. 

f) Maximální zábory pro staveništ� 

Pravd�podobn� nebudou nutné zábory pro staveništ�. V p�ípad� pot�eby, 

bude situace �ešena p�íslušném ú�ad�. 

g) Maximální produkovaná množství a druhy odpad� a emisí p�i výstavb�, 

jejich likvidace 

B�hem samotných stavebních prací, p�i konkrétních stavebních �innostech, 

vzniknou stavební odpady klasického složení a b�žného množství, zbytky surovin 

a pomocného materiálu. Vyt�žená zemina bude uskladn�ná na pozemku a 

použitá k finálním terénním úpravám, v�etn� ornice. Odpad bude ukládán do 

p�istavených velkoobjemových kontejner�. Materiálové využití bude mít p�ednost 

p�ed jiným využitím odpad�.  

V pr�b�hu realizace stavby se p�edpokládá následující vznikající odpad: 
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Specifikace odpadu dle vyhlášky �. 93/2016 Sb. 

Druh odpadu Kód odpadu Likvidace 

Odpady z výroby a zpracování celulózy, papíru a 

lepenky 
03 03 Odvoz na skládku 

Odpady ze t�íd�ní papíru a lepenky ur�ené k recyklaci 
(papírové obaly) 03 03 08  

Obaly (v�etn� odd�len� sbíraného komunálního 
obalového odpadu) 

15 01 Odvoz na skládku 

Papírové a lepenkové obaly 15 01 01  

Plastové obaly 15 01 02  

D�ev�né obaly 15 01 03  

Kovové obaly 15 01 04  

Kompoztiní obaly 15 01 05  

Sm�sné obaly 15 01 06  

Textilní obaly 
15 01 09  

Beton, cihly, tašky a keramika 17 01 Odvoz na skládku 

Sm�si nebo odd�lené frakce betonu, cihel, tašek a 
keramických výrobk� neuvedené pod �íslem 17 01 06 
(stavební su�) 

17 01 07  

D�evo, sklo, plasty 17 02 Odvoz na skládku 

Plasty 
(um�lohmotné obaly) 17 02 03  

Kovy (v�etn� jejich slitin) 17 04 Recyklace 

Železo a ocel 
(FeZn plech, demontované prvky hromosvodu) 

17 04 05  

Izola�ní materiály a stavební materiály s obsahem 
azbestu 

17 06 Odvoz na skládku 

Izola�ní materiály neuvedené pod �ísly 17 06 01 
a 17 06 03 (od�ezky izola�ních materiál�) 

  

Sm�sný komunální odpad 20 03 01 Odvoz na skládku 

Tab. /1/ – Specifikace odpad� dle vyhlášky �. 93 / 2016  
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h) Bilance zemních prací, požadavky na p�ísun nebo deponie zemin 

P�ed výstavbou bude provedena skrývka ornice a hloubení výkopu pro 

základové konstrukce. Deponie zemin vznikne v západní �ásti pozemku. Je 

uvažováno se zp�tným využitím zeminy ve finálních úpravách. Zbylá zemina bude 

p�ípadn� odvezena na p�íslušnou skládku. 

i) Ochrana životního prost�edí p�i výstavb� 

Výstavba nebude mít negativní vliv na životní prost�edí. Odpady vzniklé p�i 

výstavb� budou zlikvidovány dle zákona �. 185 / 2001 Sb. o odpadech. 

Nep�edpokládá se riziko zne�išt�ní p�dy �i podzemních vod pokud budou 

dodrženy veškeré bezpe�nostní p�edpisy.  

Stavba nebude zp�sobovat nadm�rný hluk, provád�ní výstavbu bude 

v denních hodinách.  

 Nep�edpokládá se nadm�rné zne�išt�ní ovzduší.  

j) Zásady bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci na staveništi a ochrany 

zdraví p�i práci podle jiných právních p�edpis� 

Veškeré stavební práce se musí �ídit dle požadavk� na BOZP na staveništi.  

Na spln�ní dodržování veškerých p�edpis� a povinností bude dohlížet 

pov��ená osoba s odbornou zp�sobilostí.  

Veškerý personál podílející se na výstavb� musí bát p�ed zahájením prací 

seznámen se BOZP, s možnými zdroji ohrožení na základ� specifických 

podmínek. 

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dot�ených staveb 

Ve�ejné plochy jsou �ešeny dle vyhlášky �. 398/2009 Sb.. 

P�ístup do objektu je �ešen bezbariérov�. V objektech je umožn�n pohyb 

osobám s omezenou schopností pohybu a orientace.   

l) Zásady pro dopravn� inženýrské opat�ení 

Bez dopravn� inženýrských opat�ení.  

m) Stanovení speciálních podmínek pro provád�ní stavby  

Nejsou stanoveny speciální podmínky pro výstavbu stavby. 
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n) Postup výstavby, rozhodující díl�í termíny 

Novostavba je bude rozd�lena na stavební objekty SO1 – skladovací hala a 

SO2 – administrativní budova s prodejnou. Harmonogram prací bude sou�ástí 

smlouvy mezi investorem a dodavatelem stavby. 

Zahájení výstavby, p�edpokládané: 03/2020 

Ukon�ení výstavby, p�edpokladané: 03/2021 

Plán kontrolních prohlídek 

• odstran�ní travních porost� a úprava plán� 

• provedení za�ízení staveništ� 

• zemní práce - výkopy 

• základové konstrukce 

• montáž ocelových konstrukcí 

• montáž obvodových pláš�� 

• provedení kompleta�ních prácí 

• provedení dokon�ovacích prací 

• provedení zpevn�ných ploch a areálové komunikace 

• provedení finálních úprav a zatravn�ní 

• kolauda�ní souhlas 

 
B.9 Celkové vodohospodá�ské �ešení 

Deš�ová voda bude zadržována v akumula�ní nádrži s možností p�epadu 
do vsakovacího systému na pozemku. 
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ZÁPADO�ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI 
FAKULTA APLIKOVANÝCH V�D 
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C. Situa�ní výkresy 
Prodejna stavebnin s administrativní budovou 

Dokumentace pro stavební povolení 

 

 

 

 

 

Vypracoval: Pavel Jakeš 

Vedoucí práce: Ing. Petr Kesl, Ph.D. 
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C.1 - Situa�ní výkres širších vztah� 

Detailní �ešení se nachází ve výkresové �ásti bakalá�ské práce. 

C.2 – Katastrální situa�ní výkres 

Detailní �ešení se nachází ve výkresové �ásti bakalá�ské práce. 

C.3 - Koordina�ní situa�ní výkres 

Detailní �ešení se nachází ve výkresové �ásti bakalá�ské práce. 

C.4 – Speciální situa�ní výkres 

Speciální situa�ní výkres není vypracován, protože na objekt nejsou kladny 

speciální požadavky, které by se pomítly ve výkresu C.4 . 
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ZÁPADO�ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI 
FAKULTA APLIKOVANÝCH V�D 
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D. Dokumentace stavebních 
objekt� 

Prodejna stavebnin s administrativní budovou 

Dokumentace pro stavební povolení 

 

 

 

 

 

 

Vypracoval: Pavel Jakeš 

Vedoucí práce: Ing. Petr Kesl, Ph.D. 
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D. 1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 

D. 1.1 Architektonicko - stavební �ešení 

D. 1.1.1 Technická zpráva 

a) architektonické, výtvarné, materiálové, dispozi�ní a provozní �ešení 

Obecn� - SO1 Skladovací hala 

Stavební objekt SO1 je skladovací ocelová hala sloužící pro ú�el 

skladování širšího sortimentu stavebnin. Hala je navržena jako ocelová konstrukce 

z tuhých rám� složených ze sloup� HEB 300 S235 a rámových p�í�lí IPN 500 

S235. St�echa haly je sedlová se sklonem 8°, který je zajišt�n p�í�lí. Jednotlivé 

rámy jsou umíst�né osov� po 6 m a je jich celkem 7. Rozpon haly je 24 m osov�. 

Krajní rám je navržen s �elními sloupy po 6 m.  

Dispozi�ní �ešení 

Jedná se o skladovací halu s otev�enou dispozicí a p�ístupem pomocí 

vstupních dve�í z východní strany a dv�ma vraty. V ploše budou provedeny 

skladovací regály maximáln� do 6 m. Uvažuje se s pohybem vysokozdvižných 

vozík�.  

Zemní práce 

Bude provedena skrývka ornice tl. 200 mm a vytvo�ení deponie zeminy na 

pozemku. Dále budou provedeny výkopy pro základové konstrukce. Výkopy budou 

provedeny do hloubky -1,400 m pro patky, prahy a drenáž. Bude provedeno 

uzemn�ní objektu pomocí ploché pásoviny FeZn. P�ed výkonem následujících 

prací bude výkop zkontrolován technickým dozorem investora a p�ípadn� 

autorským dozorem. Kontrola bude mít výstup ve stavebním deníku. 

Založení objektu 

Založení objektu je pomocí železobetonových patek o rozm�ru 1,25 x 1,7 m 

o výšce 0,8 m. Základové konstrukce budou provedeny z betonu C25/30 XC2 a 

vyztuženy betoná�skou ocelí B 500 B. Po základové patky bude proveden 

podkladní beton C12/15 tl. 100 mm. Spodní hrana výkopu, kde bude proveden 

podkladní beton, bude -1,400 m, horní hrana základu bude -0,600 m v��i �isté 

podlaze haly. UT bude -0,200 m, kde bude terén upraven ve vjezdech, aby mohl 

být zajišt�n provoz vysokozdvižných vozík�. Na vyrovnaný povrch základové 
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patky budou osazeny �elní desky velikosti 500x500x30, které budou podlity 

plastbetonem tl. 30 mm. �elní desky a závitové ty�e, které budou zabetonovány 

do základových patek, budou sloužit ke kotvení sloup�. Sloup v míst� kotvení je 

rozší�en náb�hem pásnic o 50 mm na každé stran� do výšky 500 mm.  

Po obvod� haly, mezi patkami, jsou umíst�né základové prahy. Prahy jsou 

navrženy z železobetonové nosné konstrukce tl. 150 mm, tepelné izolace z XPS tl. 

80 mm a krycí betonové vrstvy tl. 70 mm. Celková ší�ka prahu je 300 mm. Práh 

bude osazen na základové patky a bude celkem 300 mm nad terénem. Pod 

prahem musí být proveden nezhut�ný násyp. 

Po obvodu haly bude proveden okapový chodník pomocí betonové dlažby. 

Dále bude po obvodu haly provedena drenáž, které bude umíst�na v nezámrzné 

hloubce. Drenážní potrubí se bude nacházet v pískovém násypu v geotextilii. 

Podlaha haly 

Podlaha haly je tvo�ena zhutn�ným násypem št�rkodrt� frakce 0-32 mm 

v mocnosti 200 mm, separa�ní textilie, hydroizola�ní PVC fólií, která slouží i jako 

ochrana proti radonu, separa�ní textilie a drátkobetonovou deskou tl. 180 mm 

s minerálním vsypem proti obrusu. Tato skladba je dále ozna�ena jako P1. Po 

obvodu haly je navržen mezi PVC fólií a drátkobetonovou deskou C25/30 XC2 

pruh teplené izolace z XPS tl. 100 mm, který bude eliminovat p�estup tepelného 

mostu z exteriérové strany. Tento pruh je 2,5 m široký. Tato skladba je dále 

ozna�ena jako P2. 

Drátkobetonová deska C25/30 XC2 bude roz�ezána v rastru 6 x 6 m na 

dilata�ní celky, spára bude vypln�na gelem na bázi prysky�ice.  

Hydroizola�ní souvrství 

Hydroizola�ní souvrství bude tvo�eno PVC fólií ur�enou pro hydroizolace 

podzemních konstrukcí a �ástí staveb. Hydroizola�ní fólie musí být opat�ena 

atestem na odolnost v��i radonu. Hydroizola�ní fólie bude horkovzdušn� 

sva�ována. Ukon�ení fólie bude provedeno na vnit�ní st�nu základového prahu a 

p�ítla�né lišty s krycí lištou. Nutné zajistit separaci PVC fólie a teplené izolace 

z XPS, hrozí riziko uvol	ování zm�k�ovadel. 
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Oplášt�ní st�n  

Obvodové st�ny jsou tvo�eny sendvi�ovými panely pln�nými minerální 

vatou tl. 150 mm. Panely jsou kotveny do paždík� C profilu, které jsou umíst�ny 

na sloupech haly HEB 300 S235. Pro zajišt�ní certifikovaného systému je nutné 

použít veškeré dopl	ky a systémové prvky, které výrobce uvádí. Použití 

systémových dopl	k� ur�uje nap�íklad deklarovanou požární odolnost výrobce.  

Spoje 

 Spoje jsou navrženy v kombinaci svar� a šroubových spoj�. Spojení u 

h�ebene je zajišt�no pomocí �elních desek a šroubového p�ípoje. Rámový roh 

haly je �ešen pomocí koutových svar� a výztuh pomocí plechu a náb�hu.  

Ztužení objektu 

Ztužení objektu je zajišt�no pomocí st�nových ztužidel z trubek o profilech 

TK 89 x 6 S235 ve dvou úrovních a st�ešních ztužidel. St�ešní ztužidla se skládají 

z okapového ztužení a h�ebenového z trubek TK 114 x 8 S235. Pro zajišt�ní 

stability rámových p�í�lí jsou navrženy trubky TK 168/8 S235, které zamezují 

klopení a zkracují vzp�rnou délku p�í�le. 

Veškeré ocelové nosné konstrukce, které zajiš�ují stabilitu objektu, budou 

opat�eny protipožárním nát�rem R15. 

St�ešní rovina, oplášt�ní st�echy 

St�ešní pláš� je nesen st�ešními vaznicemi, které jsou tvo�eny profily HEA 

120 S235. St�ešní vaznice jsou navrženy jako prostý nosník na délku 6 m. Jako 

okapové ztužidlo slouží prvek HEA 160 S235. St�ešní rovina je tvo�ena 

sendvi�ovými panely pln�nými minerální vatou tl. 200 mm, ty budou kotveny do 

st�ešních vaznic pomocí šroub�. Na panely bude provedena hydroizola�ní fólie 

PVC, která bude mechanicky kotvená do panel�. Kotvení fólie je nutné navrhnout 

na ú�inky v�tru.  

St�ešní rovina je opat�ena atikami, které budou tvo�eny st�novými panely. 

Maximální výška atiky je 800 mm od st�ešní roviny, v p�ípad� zvýšení výšky atiky 

je nutné opat�it atiku pomocnou nosnou konstrukcí, které bude zajiš�ovat její 

stabilitu, proti ú�ink�m v�tru.  
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Odvodn�ní st�echy je �ešeno pomocí vnit�ních vtok�, které ústní do 

vnit�ních svod�. Vtoky se nacházejí u okapových hran sedlové st�echy a u atiky 

jsou provedeny rozhá	ky z minerální vaty pro snížení rizika tvo�ení kaluží.  

Na st�eše budou provedeny záchytné kotvící body, které budou sloužit 

k zajišt�ní osob p�i údržb�. St�echa je navržena jako nepochozí. 

Výpln� otvor� 

V hale jsou navržena otvíratelná okna. Jedná se o dvojsklo s min. Uw=1,2 

W/m2K. Okna budou opat�eny nosnou konstrukcí z jekl�, které bude zajiš�ovat 

stabilitu okna, Nosnou konstrukci jeklu nutno navrhnout statickým výpo�tem dle 

váhy okna.  

Vjezd do haly zajiš�uje dvojice sek�ních vrat. Sou�initel prostupu tepla vrat 

je navržen Uw=1,0 W/m2K. Tyto vrata budou ovládaná primárn� elektrickým 

ovládáním, p�ípad� výpadku proudu nutno opat�it vrata mechanickým otevíracím 

systémem. Vrata budou mít vlastní nosnou konstrukci z jekl� kotvenou do sloup� 

haly. 

Vstup do haly z administrativní budovy je �ešen pomocí dvouk�ídlých 

vstupních dve�í o sou�initeli prostupu tepla min. Uw=1,2 W/m2K. 

V�trání 

V�trání v hale je zajišt�no p�irozenou vým�nou vzduchu, tj. okny a vraty.  

Povrchové úpravy 

Vnit�ní povrchové úpravy bude tvo�it sendivo�ový panel.  

Sokl haly bude opat�en marmolitovou omítkou. Oplášt�ní haly bude tvo�eno 

pohledovým sendvi�ovým panelem.  

Klempí�ské prvky: 

Klempí�ské prvky pro hydroizola�ní fólie budou provedeny 

z poplastovaného plechu. Parapetní plechy budou provedeny z pozinkovaného 

plechu. 

Nutné p�i provád�ní klempí�ských prvk� dodržovat platnou �SN. 
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Osv�tlení 

Osv�tlení objektu haly je �ešen pomocí kombinace p�irozeného a um�lého 

osv�tlení.   

Akustika 

Skladby konstrukcí, na které jsou kladeny požadavky na akustický útlum, 

jsou navrženy tak, aby spl	ovaly tyto požadavky. Jedná se výpln� otvor�.  

Vibrace 

Objekt haly nebude vystaven vibracím. Vibrace se neuvažují p�i návrhu. 

Tepelná technika stavby 

Objekt skladovací haly je uvažován jako temperovaný na 15° pomocí 

tepelného �erpadla vzduch/voda umíst�ného v technické místnosti SO2. Tepeln� 

technické požadavky na konstrukce se tímto zm�nily. Objekt je navržen na 

doporu�ené hodnoty sou�initele prostupu tepla dle �SN 73 05 40. Výjimku tvo�í 

podlaha haly, které byla navržena bez tepelné izolace, pouze s obvodovým 

pruhem teplené izolace, která eliminuje tepelný most.  
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Obecn� – SO2 Administrativní budova s prodejnou 

SO2 – Administrativní budova s prodejnou slouží ke komer�ním ú�el�m 

stavebnin s prostory i pro administrativní �ást a zázemí zam�stnanc�. Prodejna je 

tvo�ena systémovými dílci KOMA Modular, jedná se o ocelovou sva�ovanou 

konstrukci z jekl�. Objekt je jednopodlažní a p�ístup do objektu je zajišt�no pomocí 

schodišt� a pomocné rampy. P�dorysný tvar prodejny je obdélník o rozm�rech 

18,46 x 18,43 m. St�echa je plochá, pultová.  

Zemní práce 

Bude provedena skrývka ornice tl. 200 mm a vytvo�ení deponie zeminy na 

pozemku. Dále budou provedeny výkopy pro základové konstrukce. Výkopy budou 

provedeny do hloubky -1,300 m pro pasy drenáž. Bude provedeno uzemn�ní 

objektu pomocí ploché pásoviny FeZn. P�ed výkonem následujících prací bude 

výkop zkontrolován technickým dozorem investora a p�ípadn� autorským 

dozorem. Kontrola bude mít výstup ve stavebním deníku. 

Základové konstrukce - pasy 

Základovou konstrukci budou tvo�it železobetonové pasy, které budou min. 

100 mm nad UT. Železobetonové pasy jsou navrženy o ší�ce 600 mm a výšce 900 

mm. Beton bude použit C25/30 XC2 a jako výztuž je navržena B 500 B. Po 

obvodu bude pas zateplen pomocí XPS.  

Nosná konstrukce objektu 

V další etap� budou usazeny na železobetonové pasy nosné konstrukce 

sestavené z ocelových jekl�. Nosnou konstrukci podlahy bude tvo�it žeb�íkový 

rošt, stejn� tak jako nosnou konstrukci st�echy. Nosná konstrukce je systémovým 

prvkem systému KOMA Modular, staticky zajiš�uje stohovatelnost až 3 podlaží. 

Jekly jsou 150x150 mm S235, vypln�né minerální vatou.  

Oplášt�ní - st�ny 

Obvodové st�ny jsou navrženy pomocí systémového panelu pln�ného PUR 

tl. 200 mm, panel je z produktové �ady COMFORT LINE. Z vnit�ní strany bude 

panel opat�en sádrokartonovým obkladem a malbou. 
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Podlaha prodejny 

Nosná konstrukce podlahy je tvo�ena žeb�íkovým roštem z jekl�. Dále je 

tvo�ena systémovou skladbou KOMA Modular, kde se využívá systémového PUR 

panelu tl. 170 mm, tepelné izolace z p�nového polystyrenu EPS 150 tl. 70 mm, 

roznášecí vrstvy z sádrovláknitých desek a nášlapné vrstvy, které se liší dle 

jednotlivých místností.  

St�ešní rovina, oplášt�ní 

St�ešní rovinu ur�uje nosná konstrukce z ocelových jekl�. St�echa je 

navržena jako plochá, pultová se sklonem 2%. Navržena je systémová skladba 

KOMA Modular. Jedná se o SDK podhled, parot�snící fólie, minerální vatu, 

nev�tranou vzduchovou vrstvu ve spádu, systémový PUR panel a hydroizola�ní 

fólii. Atiky jsou na st�ešní rovin� ze t�í stran a u okapové hrany je odvodn�ní 

�ešeno pomocí deš�ového žlabu a svodu. 

St�ešní rovinou prostupují dva sv�tlíky. U sv�tlíku budou vytvo�eny 

rozhá	ky pomocí spádových klín� z EPS 100S.  

Atiky budou výšky 500 mm nad st�ešní rovinu, pokud bude atika zvýšena je 

nutno atiku opat�it pomocnou nosnou konstrukcí z jeklu, která bude zajiš�ovat 

stabilitu atikové st�ny v��i ú�ink�m v�tru. 

Vstup na st�ešní rovinu je �ešen pomocí žeb�íku. 

D�lící konstrukce, p�í�ky 

D�lící konstrukce jsou navrženy ze SDK p�í�ek s dvojitou kapotáží tl. 150 

mm a výplní z minerální vaty. V místech s vyšší relativní vlhkostí (sprchy, WC) 

budou použity sádrokartonové desky impregnované. Sádrokartonová konstrukce 

bude provedena certifikovaným systémem výrobce (nap�. Knauf), který udáva a 

zajiš�uje vlastnosti konstrukce jako celku, nap�. akustický p�enos, požární odolnost 

atd. 
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Povrchová úprava 

Interiérové povrchové úpravy jsou navrženy pomocí sádrokartonového 

obkladu a malby. Dle provozu v dané místnosti je navržen i keramický obklad. Na 

st�n� za sprchou a v mokrých provozech bude provedena minerální hydroizola�ní 

st�rka do výšky obkladu. Venkovní povrchová úprava je zachována pomocí 

sendvi�ových panel�.  

Výpln� otvor� 

V administrativní budouv� jsou navrženy okna dle produktové �ady 

COMFORT LINE systému KOMA Modular. Jedná se o trojsko s min. Uw=1,1 

W/m2K. Okna budou osazeny dle montážních návod� výrobce.  

Vstupní dve�e do administrativní budovy je �ešen pomocí dvouk�ídlých 

vstupních dve�í o sou�initeli prostupu tepla min. Uw=1,1 W/m2K. 

Klempí�ské prvky: 

Klempí�ské prvky pro hydroizola�ní fólie budou provedeny 

z poplastovaného plechu. Parapetní plechy budou provedeny z pozinkovaného 

plechu. 

P�i provád�ní klempí�ských konstrukcí je nutné dodržet platné normy �SN. 

Osv�tlení 

Osv�tlení objektu haly je �ešen pomocí kombinace p�irozeného a um�lého 

osv�tlení.   

Akustika 

Skladby konstrukcí, na které jsou kladeny požadavky na akustický útlum, 

jsou navrženy tak, aby spl	ovaly tyto požadavky. Jedná se o d�lící st�ny 

v administrativní �ásti a výpln� otvor�. 

Vibrace 

Objekt haly nebude vystaven vibracím. Vibrace se neuvažují p�i návrhu. 
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Tepelná technika stavby 

Vytáp�ní je �ešeno pomocí tepelného �erpadla vzduch/voda. Tepelný zdroj 

je umíst�n v technické místnosti SO2.  

Obvodové konstrukce, které zajiš�ují vytáp�nou obálku budovy, jsou 

navrženy dle produktové �ady COMFORT LINE, systému KOMA Modular, jedná 

se o nízkoenergetickou �adu, která spl	uje energetický štítek ve t�íd� B. 

Výpis použitých skladeb: 

Skladba S1 - St�na haly 
Vrstva Tlouš�ka [mm] 

St�nový sendvi�ový panel Kingspan KS1150FR 150 
Tab. /2/ - Skladba S1 

Skladba St1 - St�echa haly 
Vrstva Tlouš�ka [mm] 

Hydroizola�ní PVC-P fólie  1,5 
St�ešní sendvi�ový panel Kingspan KS1150FW 200 

Tab. /3/ - Skladba St1 

Skladba P1 - Podlaha haly 
Vrstva Tlouš�ka [mm] 

Drátkobetonová deska s minerálním vsypem 150 
Separa�ní textilie - 
Hydroizola�ní vrstva z PVC-P fólie 1,5 

Separa�ní textilie - 
Zhutn�ná št�rkodr� frakce 0-32 mm 200 
Rostlý terén - 

Tab. /4/ - Skladba P1 

Skladba P2 - Podlaha s TI 
Vrstva Tlouš�ka [mm] 

Drátkobetonová deska s minerálním vsypem 180 
Tepeln� izola�ní desky XPS 100 
Separa�ní textilie - 
Hydroizola�ní vrstva z PVC-P fólie 1,5 
Separa�ní textilie - 
Zhutn�ná št�rkodr� frakce 0-32 mm 200 
Rostlý terén - 

Tab. /5/ - Skladba P2 
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Skladba P3 - Okapový chodník 
Vrstva Tlouš�ka [mm] 

Betonová dlažba 40 
Št�rk frakce 4-8 mm 30 
Št�rk frakce 8-16 mm 180 
Zhutn�ný násyp - 
Rostlý terén - 

Tab. /6/ - Skladba P3 

Skladba St2 - St�echa prodejny 
Vrstva Tlouš�ka [mm] 

Hydroizola�ní PVC-P fólie  1,5 
St�ešní sendvi�ový PUR panel, systémový KOMA 
Modular 170 

N�v�traná vzduchová vrstva 100 - 480 
Tepelná izolace z minerálních vláken 140 
Sádrokartonový podhled 2x12,5 

Tab. /7/ - Skladba St2 

Skladba S2 - St�na prodejny 
Vrstva Tlouš�ka [mm] 

St�nový sendvi�ový PUR panel, systémový KOMA 
Modular 200 

Sádrokartonový obklad 2x12,5 
Tab. /8/ - Skladba S2 

Skladba St3 - P�í�ka 
Vrstva Tlouš�ka [mm] 

Sádrokartonové desky 2x12,5 
Minerální vata 50 
Vzduchová vrstva  50 
Sádrokartonové desky 2x12,5 

Tab. /9/ - Skladba St3 
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Skladba P4 - Podlaha prodejny 
Vrstva Tlouš�ka [mm] 

Nášlapná vrstva (nap�. antistatické PVC) 4 
Tlumící podložka - 
Sádrovláknité desky 2x25 
Tepelná izolace z EPS 150 60 
Systémový sendvi�ový PUR panel 170 
Vzduchová mezera  100 
Zhutn�ný násyp - 
Rostlý terén - 

Tab. /10/ - Skladba P4 

e) výpis použitých norem 

• Vyhláška 405/2017 Sb. o dokumentaci staveb 

• �SN EN 1993 – Navrhování ocelových konstrukcí 

• �SN EN 1992 – Navrhování betonových konstrukcí 

• �SN EN 1991 – Zatížení stavebních konstrukcí 

• �SN EN 1990 – Zásady navrhování stavebních konstrukcí 

• �SN EN ISO 4034 – Šestihranné matice 

• �SN EN ISO 5817 – Sva�ování spoje oceli, niklu, titanu a jejich slitin 

• �SN EN 206 – Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 

• �SN 73 1901 – Navrhování st�ech – Základní ustanovení 

• �SN 73 0540 – Tepelná technika budov 

• Vyhláška �. 398/2009 Sb. – o obecných technických požadavcích 

zabezpe�ující bezbariérové �ešení 

• �SN 73 0810 – Požární bezpe�nost staveb – Spole�ná ustanovení 

• �SN EN ISO 6946 – Stavební prvky a stavební konstrukce 

• �SN 73 0804 – Požární bezpe�nost staveb – Výrobní objekty 

• �SN 73 0802 – Požární bezpe�nost staveb – Nevýrobní objekty 

• �SN 73 3610 – Navrhování klempí�ských konstrukcí 

• �SN 01 3495 – Výkresy ve stavebnictví – Výkresy požární bezpe�nosti 

staveb 

• �SN 75 6760 – Vnit�ní kanalizace 

• �SN 73 0821 – Požární bezpe�nost staveb – Požární odolnost stavebních 

konstrukcí 
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D.1.1.b) Výkresová �ást 

Výpis výkres�: 

• D. 1.1 b) 01 P�dorys stavebních objekt� 

• D. 1.1.b) 02 P�dorys základ� haly  

• D. 1.1.b) 03 P�dorys haly 1.NP 

• D. 1.1.b) 04 �ez halou A-A, C-C 

• D. 1.1.b) 05 �ez halou B-B 

• D. 1.1.b) 06 P�dorys st�echy haly 

• D. 1.1.b) 07 Pohled západní, východní 

• D. 1.1.b) 08 Pohled jižní, severní 

• D. 1.1.b) 09 Detail základové konstrukce 

• D. 1.1.b) 10 Detail atiky a h�ebene 

• D. 1.1.b) 11 P�dorys ležaté kanalizace haly 

• D. 1.1.b) 12 P�dorys základ� prodejny 

• D. 1.1.b) 13 P�dorys prodejny 1.NP 

• D. 1.1.b) 14 �ez prodejnou A-A 

• D. 1.1.b) 15 �ez prodejnou B-B 

• D. 1.1.b) 16 P�dorys st�echy prodejny 

• D. 1.1.b) 17 Pohled západní, východní 

• D. 1.1.b) 18 Pohled jižní, severní 

• D. 1.1.b) 19 P�dorys ležaté kanalizace prodejny 

�

�

�
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D. 1.2 Stavebn� konstruk�ní �ešení stavby 

D. 1.2.1 Technická zpráva 

a) popis navrženého konstruk�ního systému stavby, navržené materiály a 

hlavní konstruk�ní prvky 

Obecn� - SO1 Skladovací hala 

Stavební objekt SO1 je skladovací ocelová hala sloužící pro ú�el 

skladování širšího sortimentu stavebnin. Hala je navržena jako ocelová konstrukce 

z tuhých rám� složených ze sloup� HEB 300 S235 a rámových p�í�lí IPN 500 

S235. St�echa haly je sedlová se sklonem 8°, který je zajišt�n p�í�lí. Jednotlivé 

rámy jsou umíst�né osov� po 6 m a je jich celkem 7. Rozpon haly je 24 m osov�. 

Krajní rám je navržen s �elními sloupy po 6 m.  

Zemní práce 

Bude provedena skrývka ornice tl. 200 mm a vytvo�ení deponie zeminy na 

pozemku. Dále budou provedeny výkopy pro základové konstrukce. Výkopy budou 

provedeny do hloubky -1,400 m pro patky, prahy a drenáž. Bude provedeno 

uzemn�ní objektu pomocí ploché pásoviny FeZn. P�ed výkonem následujících 

prací bude výkop zkontrolován technickým dozorem investora a p�ípadn� 

autorským dozorem. Kontrola bude mít výstup ve stavebním deníku. 

Založení objektu 

Založení objektu je pomocí železobetonových patek o rozm�ru 1,25 x 1,7 m 

o výšce 0,8 m. Základové konstrukce budou provedeny z betonu C25/30 XC2 a 

vyztuženy betoná�skou ocelí B 500 B. Po základové patky bude proveden 

podkladní beton C12/15 XC0 tl. 100 mm. Spodní hrana výkopu, kde bude 

proveden podkladní beton, bude -1,400 m, horní hrana základu bude -0,600 m 

v��i �isté podlaze haly. UT bude -0,200 m, kde bude terén upraven ve vjezdech, 

aby mohl být zajišt�n provoz vysokozdvižných vozík�. Na vyrovnaný povrch 

základové patky budou osazeny �elní desky velikosti 500x500x30, které budou 

podlity plastbetonem tl. 30 mm. �elní desky a závitové ty�e, které budou 

zabetonovány do základových patek, budou sloužit ke kotvení sloup�. Sloup 

v míst� kotvení je rozší�en náb�hem pásnic o 50 mm na každé stran� do výšky 

500 mm.  
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Po obvod� haly, mezi patkami, jsou umíst�né základové prahy. Prahy jsou 

navrženy z železobetonové nosné konstrukce tl. 150 mm, tepelné izolace z XPS tl. 

80 mm a krycí betonové vrstvy tl. 70 mm. Celková ší�ka prahu je 300 mm. Práh 

bude osazen na základové patky a bude celkem 300 mm nad terénem. Pod 

prahem musí být proveden nezhut�ný násyp. 

Po obvodu haly bude proveden okapový chodník pomocí betonové dlažby. 

Dále bude po obvodu haly provedena drenáž, které bude umíst�na v nezámrzné 

hloubce. Drenážní potrubí se bude nacházet v pískovém násypu v geotextilii. 

Podlaha haly 

Podlaha haly je tvo�ena zhutn�ným násypem št�rkodrt� frakce 0-32 mm 

v mocnosti 200 mm, separa�ní textilie, hydroizola�ní PVC fólií, která slouží i jako 

ochrana proti radonu, separa�ní textilie a drátkobetonovou deskou C25/30 XC2 tl. 

180 mm s minerálním vsypem proti obrusu. Tato skladba je dále ozna�ena jako 

P1. Po obvodu haly je navržen mezi PVC fólií a drátkobetonovou deskou pruh 

teplené izolace z XPS tl. 100 mm, který bude eliminovat p�estup tepelného mostu 

z exteriérové strany. Tento pruh je 2,5 m široký. Tato skladba je dále ozna�ena 

jako P2. 

Drátkobetonová deska C25/30 XC2 bude roz�ezána v rastru 6 x 6 m na 

dilata�ní celky, spára bude vypln�na gelem na bázi prysky�ice.  

Hydroizola�ní souvrství 

Hydroizola�ní souvrství bude tvo�eno PVC fólií ur�enou pro hydroizolace 

podzemních konstrukcí a �ástí staveb. Hydroizola�ní fólie musí být opat�ena 

atestem na odolnost v��i radonu. Hydroizola�ní fólie bude horkovzdušn� 

sva�ována. Ukon�ení fólie bude provedeno na vnit�ní st�nu základového prahu a 

p�ítla�né lišty s krycí lištou. Nutné zajistit separaci PVC fólie a teplené izolace 

z XPS, hrozí riziko uvol	ování zm�k�ovadel. 

Oplášt�ní st�n  

Obvodové st�ny jsou tvo�eny sendvi�ovými panely pln�nými minerální 

vatou tl. 150 mm. Panely jsou kotveny do paždík� C profilu, které jsou umíst�ny 

na sloupech haly HEB 300 S235. Pro zajišt�ní certifikovaného systému je nutné 
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použít veškeré dopl	ky a systémové prvky, které výrobce uvádí. Použití 

systémových dopl	k� ur�uje nap�íklad deklarovanou požární odolnost výrobce.  

Spoje 

 Spoje jsou navrženy v kombinaci svar� a šroubových spoj�. Spojení u 

h�ebene je zajišt�no pomocí �elních desek a šroubového p�ípoje. Rámový roh 

haly je �ešen pomocí koutových svar� a výztuh pomocí plechu a náb�hu.  

Ztužení objektu 

Ztužení objektu je zajišt�no pomocí st�nových ztužidel z trubek o profilech 

TK 89 x 6 S235 ve dvou úrovních a st�ešních ztužidel. St�ešní ztužidla se skládají 

z okapového ztužení a h�ebenového z trubek TK 114 x 8 S235. Pro zajišt�ní 

stability rámových p�í�lí jsou navrženy trubky TK 168/8 S2335, které zamezují 

klopení a zkracují vzp�rnou délku p�í�le. 

Veškeré ocelové nosné konstrukce, které zajiš�ují stabilitu objektu, budou 

opat�eny protipožárním nát�rem R15. 

St�ešní rovina, oplášt�ní st�echy 

St�ešní pláš� je nesen st�ešními vaznicemi, které jsou tvo�eny profily HEA 

120 S235. St�ešní vaznice jsou navrženy jako prostý nosník na délku 6 m. Jako 

okapové ztužidlo slouží prvek HEA 160 S235. St�ešní rovina je tvo�ena 

sendvi�ovými panely pln�nými minerální vatou tl. 200 mm, ty budou kotveny do 

st�ešních vaznic pomocí šroub�. Na panely bude provedena hydroizola�ní fólie 

PVC, která bude mechanicky kotvená do panel�. Kotvení fólie je nutné navrhnout 

na ú�inky v�tru.  
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Obecn� – SO2 Administrativní budova s prodejnou 

SO2 – Administrativní budova s prodejnou slouží ke komer�ním ú�el�m 

stavebnin s prostory i pro administrativní �ást a zázemí zam�stnanc�. Prodejna je 

tvo�ena systémovými dílci KOMA Modular, jedná se o ocelovou sva�ovanou 

konstrukci z jekl�. Objekt je jednopodlažní a p�ístup do objektu je zajišt�no pomocí 

schodišt� a pomocné rampy. P�dorysný tvar prodejny je obdélník o rozm�rech 

18,46 x 18,43 m. St�echa je plochá, pultová.  

Zemní práce 

Bude provedena skrývka ornice tl. 200 mm a vytvo�ení deponie zeminy na 

pozemku. Dále budou provedeny výkopy pro základové konstrukce. Výkopy budou 

provedeny do hloubky -1,300 m pro pasy drenáž. Bude provedeno uzemn�ní 

objektu pomocí ploché pásoviny FeZn. P�ed výkonem následujících prací bude 

výkop zkontrolován technickým dozorem investora a p�ípadn� autorským 

dozorem. Kontrola bude mít výstup ve stavebním deníku. 

Základové konstrukce - pasy 

Základovou konstrukci budou tvo�it železobetonové pasy, které budou min. 

100 mm nad UT. Železobetonové pasy jsou navrženy o ší�ce 600 mm a výšce 900 

mm. Beton bude použit C25/30 a jako výztuž je navržena B 500 B. Po obvodu 

bude pas zateplen pomocí XPS.  

Nosná konstrukce objektu 

V další etap� budou usazeny na železobetonové pasy nosné konstrukce 

sestavené z ocelových jekl�. Nosnou konstrukci podlahy bude tvo�it žeb�íkový 

rošt, stejn� tak jako nosnou konstrukci st�echy. Nosná konstrukce je systémovým 

prvkem systému KOMA Modular, staticky zajiš�uje stohovatelnost až 3 podlaží. 

Jekly jsou 150x150 mm, vypln�né minerální vatou.  

Oplášt�ní - st�ny 

Obvodové st�ny jsou navrženy pomocí systémového panelu pln�ného PUR 

tl. 200 mm, panel je z produktové �ady COMFORT LINE. Z vnit�ní strany bude 

panel opat�en sádrokartonovým obkladem a malbou. 
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Podlaha prodejny 

Nosná konstrukce podlahy je tvo�ena žeb�íkovým roštem z jekl�. Dále je 

tvo�ena systémovou skladbou KOMA Modular, kde se využívá systémového PUR 

panelu tl. 170 mm, tepelné izolace z p�nového polystyrenu EPS 150 tl. 70 mm, 

roznášecí vrstvy z sádrovláknitých desek a nášlapné vrstvy, které se liší dle 

jednotlivých místností.  

St�ešní rovina, oplášt�ní 

St�ešní rovinu ur�uje nosná konstrukce z ocelových jekl�. St�echa je 

navržena jako plochá, pultová se sklonem 2%. Navržena je systémová skladba 

KOMA Modular. Jedná se o SDK podhled, parot�snící fólie, minerální vatu, 

nev�tranou vzduchovou vrstvu ve spádu, systémový PUR panel a hydroizola�ní 

fólii. Atiky jsou na st�ešní rovin� ze t�í stran a u okapové hrany je odvodn�ní 

�ešeno pomocí deš�ového žlabu a svodu. 

St�ešní rovinou prostupují dva sv�tlíky. U sv�tlíku budou vytvo�eny 

rozhá	ky pomocí spádových klín� z EPS 100S.  

Atiky budou výšky 500 mm nad st�ešní rovinu, pokud bude atika zvýšena je 

nutno atiku opat�it pomocnou nosnou konstrukcí z jeklu, která bude zajiš�ovat 

stabilitu atikové st�ny v��i ú�ink�m v�tru. 

Vstup na st�ešní rovinu je �ešen pomocí žeb�íku. 

D.1.2.b) Výkresová �ást 

Výpis výkres�: 

• D. 1.2.b) 01 P�dorys základ� haly 

• D. 1.2.b) 02 P�dorys skladovací haly  

• D. 1.2.b) 03 �ez halou A-A, B-B, C-C 

• D. 1.2.b) 04 P�dorys st�echy haly 

• D. 1.2.b) 05 Konstruk�ní detaily 
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c) Statické posouzení  

Statické posouzení bylo provedeno v softwaru FIN EC FIN 3D, pro ov��ení 

bylo provedeno ru�ní posouzení sloupu, p�í�le a vaznic. 

Posouzení v programu FIN EC (FIN 3D, Ocelové spoje) a GEO5 (Patky) je 

p�iloženo k této bakalá�ské práci jako p�íloha �. 1. 
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 Obr/1/. Primárn� nosná konstrukce haly v prostoru.  
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Návrh sloupu 

Vnit�ní síly v hlav� 

�����������	�
����� �������������������	����� � ����������	�
�����
Vnit�ní síly v pat� 

������������	������ ���������������������	������� � �����������	�
�����
NÁVRH PROFILU HEB 300 

�������������������

�������������������

��������������������

������	������������

��������������
��������������
 ����
�	�����
 ����������
vzp�rná délka: 

!"#	�����	�����	�������	����   (globální analýza prutu; h-2h) 

!"#	�����	
����	������	�
��   (podélný sm�r zajišt�ný u hlavy vaznicí) 

pom�rná štíhlost 


y = 
$%&	'

('  = 
)*+,
*-.	. ���
	�
�

/����$%&	0
(0 ���*12),

+1	2 ������	���
 3* � �	�� 4 5-61

78 � �	�� 4 5-61
-61 � �	� 

38999 � :;
:< � =+	=+

.6	. � �	��           ���>�����	���(k�ivka vzp�rné pevnosti a) 

3?999 � :@
:< � -,.	-*

.6	. � �	�        �  >�����	� (k�ivka vzp�rné pevnosti b) 

ztráta stability vlivem klopení  

Sou�initel vzp�rné délky Kw  = 1,0 

Sou�initel vzp�rné délky Kz= 0,5 

Sou�initel závisející na zatížení Ci  = C1 = 1,00  

 

Mcr = A* 4 BC4D4E@
FG@4HIC 4 JEK

E@ 4 LG@
GKM- N FG@4HIC4O4EP

BC4D4E@ Q
*R-
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Mcr = �	� 4 BC4�-*,�4�*,S�4�21	)�4�*,T
,	14*1	2)C 4 J*).�4�*,<U

21	)�4�*,T 4 L,	1
* M- N F,	1�4�*1	2)IC�4�2*4�*,S�4�*	21�4*,T

BC�4F-*4�*,VI4F21	)�4�*,TI Q
<
C � 

� ����	������ 
HLAVA SLOUPU 

pom�rná štíhlost 

3HW � 5XK4YZ[	;47;
\]^ � 5*4*2)	.4*,_T4-614*,T

*,)1	164*,S  =��	��  �  �LT = 0,82  

`a�����
`�	!b����	��c��	
���L .,	,+

*2,	.+M���	���
d!b����	�����3?�9999���`�	!b�c��	������	������	����	���c��	������	�
e!b������� fgP4hij

klmn4o478�����c�� ,	664.,	,+
,	-4*=.,,4-61 � �	��
�

podmínka spolehlivosti  

 
hij

klmn4o478 N pgP4\ij
kgP4YZ[	;478 ����	� 

 
.,,+,

,	-4*=.,,4-61 N ,	.1+4*2,.+,
,	2-4*2).4*,S4-61 ����	� 

�	������	�         VYHOVUJE (Využití 61 %) 

STANOVENÝ PROFIL HEB 300 (S235) VYHOVÍ 
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PATA SLOUPU 

pom�rná štíhlost 

3HW � 5XK4YZ[	;47;
\]^ � 5*4*2)	.4*,_T4-614*,T

*,)1	164*,S  =��	�� (k�ivka vzp�rné pevnosti b)     

 �  �LT = 0,82  

`a�����
`�	!b����	��c��	
���L*,1	2=

.2	)+ M���	���
d!b����	�����3?�9999���`�	!b�c��	������	������	����	���c��	������	���
e!b������� fgP4hij

klmn4o478�����c�� ,	-,4*,1	2=
,	-4*=.,,4-61 � �	����

podmínka spolehlivosti  

 
hij

klmn4o478 N pgP4\ij
kgP4YZ[	;478 ����	� 

 
*,12=-

,	-4*=.,,4-61 N ,	.).4.2)).
,	2-4*2+,4*,S4-61 ����	� 

�	������	�          VYHOVUJE (Využití 42 %) 

STANOVENÝ PROFIL HEB 300 (S235) VYHOVÍ 
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Návrh p�í�le  

Vnit�ní síly u h�ebenu 

����������	
����� ���	��q�������	������� ���	��q��������	������
Vnit�ní síly v rámovém rohu 

����������	����� ���	��q�������	������ � ���	��q��������	�������
navrhuji profil IPN 500, S235 

������������������
������������������
�����
��������
 �����	�����
 �������	����
r���������� � � #���������
�s��������� � � t�����������
�u����
����
zat�íd�ní profilu 

vs�������c�����F�
�N��I����������
w����sx�R�F�s���y�xI�����	��������R�F�������I���
	�����
z{���Fvs�N�wI�R�����F����N�
	�I�R��������	������
z���|"�R�vs������	���R��������	����
|�}��	��
�	����}��	�         VYHOVUJE 

štíhlost stojny 

 ~ � � 5-61
7; � �5-61

-61 � �� 

 
�i
�i � =*,

*2 � ��	
�� 
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�i
�i � 

6.)�
*6��* 

22,78 � 70,50    1. 

štíhlost pásnice 

vu���rR��c��sR��c�#������R��c���R��c��������	��
�Z
�i � )1	1

*2 � 	������~          1. 

T�ÍDA �. 1 

smyková únosnost 

 ���	�� � o�@478
�64��� � F.	1)4*,_SI4-614*,TI

�64* � ���
	�
 4 ��6� 

������	� 4 ����	����������������������	�������������	�����     VYHOVUJE 

vzp�rná délka 

Lcr,y – zajišt�ní trubkou 

Lcr,z – rozpon p�í�le 


y = 
$%&	'

('  = 
),,,
*.1	6 ���	
�  !"#	 � � zajišt�ní po 6 m trubkou 


z = 
$%&	0

(0  = 
*-**.
6)	)  = 	��  !"#	 � ���	����!"������	������	�������	����� 

pom�rná štíhlost 

 3* � �	�� 4 5 78
-61 � �	�� 4 5-61

-61 � �	� 

38999 � :;
:< � 6,	+-

.6	. � �	           �  >�����	�� (k�ivka vzp�rné pevnosti a) 

3?999 � :@
:< � 666	6*

.6	. � 	��           �  >�����	�
 (k�ivka vzp�rné pevnosti b) 

ztráta stability vlivem klopení 

L0 = 6 m 

C1 = 1,0 

Mcr = A* 4 BC4D4E@
FG@4HIC 4 JEK

E@ 4 LG@
GKM- N FG@4HIC4O4EP

BC4D4E@ Q
*R-
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Mcr = � 4 BC4�-*,�4�*,S4�-=�4�*,T
F,	1�4�),,,IC 4 �*	=�4�*,<C

-=�4�*,T 4 ,	-1
* N F,	1�4�),,,IC4�2*,,,�4�=,-,�4�*,S

BC4�-*,,,,�4-=4�*,T �
<
C � 

� ����	������ 
W��	8= ��� 4 ��6���6 

pom�rná štíhlost 

3HW � 5XK�4�YZ[	;�4�7;
\]^ � 5*�4�6-=,�4�*,S4�-61

--),	264�*,S  =��	���  �LT = 0,89 

`�	!b����	��
d!b����	�����3?999�`�	!b�c��	������	�����	������	�����	������	���
KLT = 1 - 

fgP4hij
k@4o478 = 1 – 

,	2*4�*2+*.-
,	,+�4�*+.,,4�-61 �  0,48 

podmínka spolehlivosti ohyb, klopení, tlak 

 
hij

klmn4o478 N pgP4\ij
kgP4YZ[	;478 ����	� 

 
*2+*.-

,	,+4*+.,4-61 N ,	=24*+=.1
,	2.46-=,4*,S4-61 ����	� 

�	������	�       VYHOVUJE (Využití 65 %) 

STANOVENÝ PROFIL IPN 500 (S235) VYHOVÍ 
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Posouzení p�í�le (u sloupu) 

navrhuji profil IPN 500, S235 

podmínka spolehlivosti ohyb, klopení, tlak 

   
hij

k@4o478 N pgP4\ij
kgP4YZ[	;478 ����	� 

  
)-*6,

,	,+4*+.,4-61 N ,	=24*2*-26
,	2.46-=,4*,S4-61 ����	� 

�	������	�      VYHOVUJE (Využití 46 %) 

STANOVENÝ PROFIL IPN 500 (S235) VYHOVÍ 
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Posouzení vazni�ky bez ztráty stability vlivem klopení 

NSD = - 10,79 kN  VSD,max =  -3,27 kN  MSD,max = - 4,83 kNm 

Návrh HEA 120 - Posouzení 1. MS 

Ohyb 

�sx	�����	�����R��
� ���	&�=

���	��4���'�
����U

� **.	14*,_T�4�-614*,T
*	, � ��	������R� 

Msd,y  �Mpl,rd 

�	����R�� ��	�����R�      Vyhovuje (17% využití)  

Smyk 

Avz = �	�� 4 ���6��- 

Vsd = 3,23 kN 

 ���	&�=
¡¢0�4���'R�6�

����U
� ,	214*,_S4�-614*,TR�6

*	, � ���	��� 

Vsd � Vpl,rd 

	���� £ ���	���      Vyhovuje   

Návrh HEA 120 - Posouzení 2. MS 

Nejv�tší hodnota svislého pr�hybu:  

¤���!R����������R������������
Maximální hodnoty pr�hybu ode�teny z FIN3D 

¤��q����	������ � � � � � Vyhovuje  �
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Návrh krajní vazni�ky  

Vnit�ní síly 

NSD = - 73,87 kN  VSD,max =  -1,63 kN  MSD,max = - 2,69 kNm 

Lcr,y = Lcr,z 


y = 
$%&	'

('  = 
),,,
)1	+  = ��	�   


z = 
$%&	0

(0  = 
),,,
6.	2  = ���	
�   

pom�rná štíhlost 

 3* � �	�� 4 5 78
-61 � �	�� 4 5-61

-61 � �	� 

38999 � :;
:< � .*	6-

.6	. � �	�
  � �>�����	���(k�ivka vzp�rné pevnosti a) 

3?999 � :@
:< � *1,	+1

.6	. � �	�           �  >�����	� (k�ivka vzp�rné pevnosti b) 

ztráta stability vlivem klopení 

!��������
v�����	��
Mcr = A* 4 BC4D4E@

FG@4HIC 4 JEK
E@ 4 LG@

GKM- N FG@4HIC4O4EP
BC4D4E@ Q

*R-
 

Mcr = � 4 BC4�-*,�4�*,S4�)	*)4�*,T
F*�4�),,,IC 4 �6*	=�4�*,¥

)	*)4�*,T 4 *
* N F*�4�),,,IC4�2*,,,�4�*--�4�*,S

BC4�-*,,,,�4)	*)4�*,T �
<
C � 

 � ��	������ 
W��	8= ��� 4 ��6���6 

pom�rná štíhlost 

3HW � 5XK�4�YZ[	;�4�7;
\]^ � 5*�4�-=1�4�*,S4�-61

.2	)64�*,S ����	
�����>!b����	
��
`�	!b����	��
d!b����	�����3?999�`�	!b�c��	������	������	������	�����	������	���
e!b������� fgP4hij

klmn4o478�����c� ,	=-�4�+621,
,	6*�4�622,4�-61 ����	���
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podmínka spolehlivosti ohyb, klopení, tlak 

 
hij

klmn4o478 N pgP4\ij
kgP4YZ[	;478 ����	� 

 
+621,

,	64622,4-61 N ,	.-4-).+
,	+14-=14*,S4-61 ����	� 

�	�����	�      VYHOVUJE (Využití 32 %) 

 

D.1.2.3 Statické posouzení 

Statické posouzení je �ešeno v p�íloze �. 1 bakalá�ské práce – Statické 

posouzení. 

D.1.3 Požárn� bezpe�nostní �ešení stavby 

PB� je uvedeno v p�íloze �. 3 bakalá�ské práce – Požárn� bezpe�nostní 

�ešení stavby. 

D.1.4 Technika prost�edí staveb 

Bakalá�ská práce obsahuje návrh ležaté kanalizace. Další za�ízení budovy 

není p�edm�tem této bakalá�ské práce.  

D.2 Dokumentace technických a technologických za�ízení stavby 

Dokumentace není sou�ástí bakalá�ské práce. 
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Záv�r 

Cílem této bakalá�ské práce bylo zpracování projektové dokumentace 

prodejny stavebnin s administrativní budovou ke stavebnímu povolení, dle 

vyhlášky �.405/2017 Sb., o dokumentaci staveb. 

Bakalá�ská práce je rozd�lena na textovou, výkresovou a p�ílohovou �ást. 

Textová �ást je tvo�ena technickým �ešení stavby v podob� technických 

zpráv dle vyhlášky �. 405/2017 Sb. Ve výkresové �ásti jsou obsaženy výkresy 

situa�ní, stavebn�-konstruk�ní a architektonicko-stavební.  

V p�ílohách lze naleznou statické posouzení v p�íslušných softwarech, 

tepeln� technické posouzení a požární bezpe�nostní �ešení. 

Dále bakalá�ská práce obsahuje CD, které obsahuje bakalá�skou práci 

v plném zn�ní. 
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Seznam p�íloh bakalá�ské práce 

� P�íloha �. 1 – Posouzení haly, statické – FIN 3D  

� P�íloha �. 2 – Tepeln� technické posouzení skladeb – TT1D 

� P�íloha �. 3 – PB� stavby 

Seznam výkres� p�iložených k bakalá�ské práci 

� C.1 Situa�ní výkres širších vztah� 

� C.2 Katastrální situa�ní výkres 

� C.3 Koordina�ní situa�ní výkres 

� D. 1.1 b) 01 P�dorys stavebních objekt� 

� D. 1.1.b) 02 P�dorys základ� haly  

� D. 1.1.b) 03 P�dorys haly 1.NP 

� D. 1.1.b) 04 �ez halou A-A, C-C 

� D. 1.1.b) 05 �ez halou B-B 

� D. 1.1.b) 06 Konstrukce st�echy haly 

� D. 1.1.b) 07 P�dorys st�echy haly 

� D. 1.1.b) 08 Pohled západní, východní 

� D. 1.1.b) 09 Pohled jižní, severní 

� D. 1.1.b) 10 Konstruk�ní detaily 

� D. 1.1.b) 11 Detail prahu 

� D. 1.1.b) 12 Detail atiky a h�ebene 

� D. 1.1.b) 13 P�dorys základ� prodejny 

� D. 1.1.b) 14 P�dorys prodejny 1.NP 

� D. 1.1.b) 15 �ez prodejnou A-A 

� D. 1.1.b) 16 �ez prodejnou B-B 

� D. 1.1.b) 17 P�dorys st�echy prodejny 

� D. 1.1.b) 18 Pohled západní, východní 

� D. 1.1.b) 19 Pohled jižní, severní 

�

�

�
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Seznam použitých norem k zpracování bakalá�ské práce 
• Vyhláška 405/2017 Sb. o dokumentaci staveb 

• �SN EN 1993 – Navrhování ocelových konstrukcí 

• �SN EN 1992 – Navrhování betonových konstrukcí 

• �SN EN 1991 – Zatížení stavebních konstrukcí 

• �SN EN 1990 – Zásady navrhování stavebních konstrukcí 

• �SN EN ISO 4034 – Šestihranné matice 

• �SN EN ISO 5817 – Sva�ování spoje oceli, niklu, titanu a jejich slitin 

• �SN EN 206 – Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 

• �SN 73 1901 – Navrhování st�ech – Základní ustanovení 

• �SN 73 0540 – Tepelná technika budov 

• Vyhláška �. 398/2009 Sb. – o obecných technických požadavcích 

zabezpe�ující bezbariérové �ešení 

• �SN 73 0810 – Požární bezpe�nost staveb – Spole�ná ustanovení 
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