
Technická zpráva 
 

 

Charakteristika pozemku  

     Objekt se nachází v okrajové části města Bíliny v severočeském kraji, v sousedství dalších 

výrobních a administrativních objektů. Svým vzhledem nenarušuje okolní krajinu a výškou 

nepřevyšuje stávající zástavbu. 

 

Urbanistické a architektonické řešení 

     Jedná se o komplex dvou stavebních celků, které jsou vzájemně propojeny. Komplex 

obsahuje výrobní halu a administrativní budovu. Výrobní hala je obdélníkového půdorysu, 

řešena jako jednopodlažní, nepodsklepená, se sedlovou střechou. Střešní konstrukce haly je 

tvořena sedlovými vazníky se sklonem 5°. Povrch střešní konstrukce tvoří trapézové plechy. 
Administrativní budova je také obdélníkového půdorysu, avšak řešena jako dvoupodlažní. 

Tato budova bude členěna do menších prostor, které budou sloužit jako kanceláře nebo sklady 

administrativy. Střecha administrativní budovy je sedlová, se sklonem 20°. Střešní krytinu tvoří 

betonové tašky. Obě budovy jsou propojeny průchodem, který je pružně připojen k budovám. 

Objekty nejsou určeny k bezbariérovému vstupu. 

 

Charakteristika objektu 

a) Účel užívání stavby    
 

       Komplex budov bude sloužit pro administrativní a výrobní účely. V komplexu obou budov 
dohromady bude pracovat přibližně 20 lidí. 

     

b) Konstrukční systém 
      

       Střešní konstrukce výrobní haly je navržena z lepených lamelových vazníků, osově 

vzdálených 6,8 m. Tyto vazníky nesou vaznice z lepeného lamelového dřeva, na kterých jsou 

přišroubovány trapézové plechy. Jednotlivé vazníky jsou neseny betonovými sloupy. Přesah 

střechy je na každé straně 0,5 m. Střešní konstrukce administrativní budovy je navržena 



z příhradových vazníků z rostlého dřeva s deskami s prolisovanými trny, s osovou vzdáleností 

1,0 m. Konstrukční systém administrativní budovy je stěnový. Stěnové konstrukce jsou 

navrženy ze systému Novatop – křížem vrstvené masivní dřevo. Půdní prostor není určený 

k pocházení a nebude tedy využíván ani vytápěn. Strop nad 2.NP tvoří panely Novatop, které 

budou dostatečně izolované, aby chránily vnitřní tepelnou pohodu. Strop nad 1.NP tvoří 

panely Novatop. 
 

 

Použité materiály 

Výrobní hala: 
Sedlový vazník…………………………………………..lepené lamelové dřevo GL 32 h 

Vaznice………………………………………………….....lepené lamelové dřevo GL 32 h 

Střešní krytina…………………………………………..trapézový plech PUR 

 

Administrativní budova: 
Příhradový vazník……………………………………..rostlé dřevo C24 

Vaznice…………………………………………………….rostlé dřevo C24 

Střešní krytina………………………………………….betonové tašky 

Stropní konstrukce ………………………………….Novatop Element (smrkové dřevo C24) 

Stěny……………………………………………………….Novatop Element (smrkové dřevo C24) 

 

BOZP, životní prostředí 

          Veškeré stavební práce je nutné provést podle příslušných norem ČSN a v souladu s 

vyhláškou 324/1990 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce. 

         Pro stavbu smí být použity pouze výrobky, které splňují požadavky zaručené osvědčením 

o jakosti nebo dokladem o vlastnostech výrobků (zákon č.30/1968 Sb. o státním zkušebnictví, 

ve znění zákona č.54/1987 Sb. a zákona č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad 

bezpečností práce, ve znění pozdějších změn a doplňků. 



          V celém průběhu stavební činnosti i ve fázi jejích přípravných prací musí být všemi 

pracovníky stavby důsledně dodržována všechna opatření a zákonné předpisy k zajištění 

bezpečnosti práce a ochrany zdraví osob na staveništi (zákon č. 183/2006 Sb., zákoník práce 

č. 591/2006 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních prací, nařízení vlády 

č. 494/2001 Sb. a č 495/2001 Sb.). Po celou dobu výstavby budovy bude na staveništi zajištěn 

odborný stavební dozor. 

 

Požární ochrana 

a) Rozdělení objektů do požárních úseků 

        Administrativní budova i výrobní hala je řešena jako jeden požární úsek, který vzhledem 

k jeho velikosti a předpokládanému počtu pracovníků, splňuje všechny podmínky 

 

b) Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí včetně požadavků 
na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí 

     Navržené stavební konstrukce jsou díky opláštění protipožárním sádrokartonem odolné 

minimálně po dobu 15 minut, která je dostatečná pro kompletní evakuaci všech osob 

v objektu. 

 

c) Zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest 

        Požární úniková cesta z druhého nadzemního podlaží administrativní budovy je navržena 

jako vnitřní schodiště, které bude obloženo sádrokartonovými deskami a bude končit 

vstupními dveřmi u schodiště v prvním nadzemním podlaží. V prvním nadzemním podlaží 

administrativní budovy je jedna požární úniková cesta vedoucí ke vstupním dveřím. U 

výrobní haly je jedna požární úniková cesta, využívající vstupní dveře do budovy.  

  

 

 

 

V Praze dne 20.5.2016                                                                Tereza Fünfkirchlerová 
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