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1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 

1.A. Účely objektů 

Účelem objektu SO 01 je zpracování mléka a výroba mléčných produktů a uskladnění a zrání sýrů. Účelem 
objektu SO 05 jsou přilehlé komunikace. Účelem objektu SO 09 je uskladnění brambor, řepy a zeleniny. 

1.B. Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav okolí 
objektu 

Řešené objekty SO 01 a SO 05 a SO 09 jsou součástí dokumentace přestavované části areálu navazující na 
celkovou koncepci schválenou v územním rozhodnutí jako „Přestavba zemědělského areálu společnosti 
Bemagro, a.s. v Meziříčí“.  
 
Ze stavebního hlediska se u stavebního objektu SO 01 jedná o třípodlažní zděnou stavbu s užitným podkrovím 
a sklepem, která bude zbudována na místě bývalé stáje a jímky. Stavební objekt SO 05 jsou přilehlé spojující 
komunikace. Vstupní úroveň podlahy (1.NP) objektu SO 01 je ve výšce -0,350 m (±0,000 = 682,80 m.n.m. BpV 
pro celou nově přestavovanou část areálu), úroveň 2.NP objektu SO 01 leží ve výšce +3,350 m. A úroveň 
podlahy 1.PP objektu sklepa SO 09 leží ve výšce – 3.910 m. 
 
Z architektonického hlediska se jedná u objektu mlékárny (SO 01) o podélný tvar budovy, která tvoří základ 
celé hmoty stavby. Její podélná osa je v severojižním směru. Délka budovy je 23,5 m a hloubka je 10,76 m. 
V podélném směru navazuje na hlavní stavbu na jižní straně otevřený krov přístřešku dlouhý 9,2 m.  
Na severní straně navazuje místnost kotelny o délce 8,4 m. Celková délka stavby s přístřeškem a kotelnou je 
41,1 m. Na východní fasádě rozšiřuje hlavní stavbu 2,2 m hluboký podélný přístřešek. Výška stavby od terénu 
k hřebeni je na západní straně 8,9 m. Výška stavby od terénu k hřebeni na východní straně je 8,9 m.  
 
Funkčně jsou výrobní místnosti mlékárny orientovány převážně na východní stranu budovy s okny směrem do 
budoucího dvora. Skladové prostory, expedice a vstup pro zaměstnance jsou umístěny na západní straně 
budovy a navazují na přilehlou komunikaci SO 05. 
 
Dispoziční řešení je navrženo tak, aby odpovídalo hygienickým normám. Provoz má samostatný vstup pro 
zaměstnance se šatnami, toaletou a denní místností. Vyrobené zboží je expedováno samostatným východem 
uprostřed západní fasády. Budova má také samostatný vstup pro vracení přepravek a vratných obalů. Do 
2.N.P. se vstupuje z venku samostatným venkovním schodištěm. Ve 2.NP jsou situovány kanceláře výroby a 
denní místnost zaměstnanců, toalety, sprchy, návštěvnická místnost a sušárna bylin. 
 
Výtvarné řešení stavby vychází z principů organické architektury a navazuje na směr goetheanistického 
umění. Je to umělecký směr, který vzešel z impulzu Dr. Rudolfa Steinera a používá se také při utváření staveb 
biodynamických statků a waldorfských škol. Na celé stavbě se vzájemně prolínají zaoblené, mírně zaoblené  
a rovné tvary a tvoří tak základ výtvarného stylu. Základní charakter a tvarosloví stavby vzešlo z tvarování 
architektonického modelu. Jeho základní tvary a rysy vznikly při modelování celého areálu v měřítku 1 : 250  
z plastelíny v týmovém tvořivém procesu. Postupně byl návrh propracován ve větším modelu v měřítku  
1 : 100.  
 
Barevné řešení stavby i interiérů bude vycházet z týmové tvořivé práce. Během tvořivého setkání zaměstnanci 
firmy Bemagro společně hledali uměleckými metodami výrazové prostředky tvarů a barev, které odpovídají 
původu mléka a jeho proměnám, které v mlékárně budou probíhat. Vznikla tak škála určitých barev a tvarů, 
které budou použity na fasádě a v interiérech. Na západní fasádě nad schodištěm bude nízký reliéf v omítce. 
Jeho motiv navazuje na téma proměny mléka v mléčné produkty. 
 
Hlavní stavba mlékárny má mírně zaoblenou (vypouklou) mansardovou střechu pokrytou červenou pálenou 
krytinou. Do mansardové střechy jsou vsazené tři vikýře. Dva podélné vikýře na východní a západní straně 
mají zvlněnou pultovou střechu. Jeden menší vikýř je na jižní straně. Horní plochy pultových střech vikýřů jsou 
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zatravněné. Spodní okraje hlavní mansardové střechy jsou do stran rozšířené a nad hlavními obvodovými 
stěnami tvoří přesah. Na tento přesah střechy navazuje zespodu zaoblená římsa okolo celé stavby. 
 
Na jižní straně navazuje na hlavní stavbu krov přístřešku pro míchání biodynamických preparátů. Je to jedno 
z posvátných míst biodynamického statku. Přístřešek má sedlovou střechu na dvanácti dřevěných kulatých 
sloupech. Základní charakter a tvarosloví stavby přístřešku tvoří tři, směrem nahoru vyklenuté vazné trámy. 
Jsou umístěné po obvodu konstrukce krovu v nejjižnější části přístřešku. Spolu s vnitřními překříženými a 
zvedajícími se kleštinami navozují vyklenuté vazné trámy pocit klenby. Těmito směrem nahoru se 
nadzvedávajícími tvary šlo o vytvoření důstojného charakteru místa, které se pozvedá ze zemské tíže. 
 
Na severní straně je hlavní stavba mlékárny prodloužena o přízemní místnost kotelny. Na ní je plochá terasa, 
která bude součástí navazující stavby sídla firmy a jídelny pro zaměstnance. Zábradlí terasy je tvořeno atikou 
pokrytou pálenými taškami. Za atikou jsou směrem do terasy umístěny truhlíky na květiny. 
 
Na východní straně mlékárny směrem do budoucího vnitřního dvora celého areálu je po celé délce fasády 
umístěn 2,2 m hluboký podélný přístřešek na kulatých sloupech. Slouží pro zakrytí podélné komunikace  
u východní fasády. Komunikace bude podél stěn spojovat dvorní vstup budoucí stavby sídla firmy 
s přístřeškem na výrobu biodynamických preparátů. Mohou zde být i lavičky nebo stolky pro zaměstnance. 
Tato zakrytá plocha bude také využívána pro skupiny, nahlížející z venku přes okna do mlékárny.  
 

Plochy v okolí dokončené stavby budou zatravněny. Vegetační úpravy budou realizovány jen částečně 
s ohledem na budoucí stavební činnost. Komunikace SO05 zpřístupňuje všechny nové stavby v přestavované 
části areálu napojením na dva stávající vjezdy na pozemek č. 1616/1 z východní strany. Její minimální šířka je 
3 m a při vjezdech na pozemku stavebníka jsou situována odstavná a parkovací místa pro novou část areálu.  

 
Cesty v těsném okolí stavby budou mlatové, nebo dlážděné plochými štípanými kamennými deskami. Přilehlá 
komunikace u stavby bude dlážděná přírodním štípaným kamenem z žulových kostek nebo bude štětovaná. 
Ve vzdálenějších částech od budovy a na parkovišti budou pojízdné plochy mlatové. 
 
  
 
 
 
 

1.C. kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a oslunění 

 

Celková vnitřní užitná plocha 1.N.P. je 222,5 m2. 

Celková podlahová plocha 2.N.P. je 220,49 m2. Vnitřní užitná podlahová plocha 2.N.P. je 195,03 m2. 

Celková vnitřní užitná plocha 1.P.P. je 84,09 m2. 

Celková užitná plocha činí 501,62 m2, z čehož je v 1.N.P. 185,5 m2 věnováno výrobě a 36,98 m2 technické 
místnosti. Ve 2.N.P. je 132,7 m2 věnováno kancelářím a pobytovým místnostem a 62,33 m2 technickým a 
servisním místnostem. V 1.P.P. je 62,68 věnováno výrobě a 21,41 m2 jsou technické místnosti a chodby. 

Celkový obestavěný prostor stavby mlékárny (objekt SO 01) je 1808 m3.  

Celkový obestavěný prostor stavby sklepů (objekt SO 09) je 581 m3.  

Zastavěná plocha mlékárny (objekt SO 01) je 277 m2. 
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1.D. technické a konstrukční řešení objektu, jeho odůvodnění ve vazbě na užití objektu a jeho požadovanou 
životnost. 

Popis technického a konstrukčního řešení spodní stavby a základů. 

Stavba mlékárny SO01 sestává ze dvou samostatných oddilatovaných celků s odlišnou konstrukcí. Ze sklepů 
pro zrání sýrů a mlékárny. 

Pro celou stavbu byla přijata filosofie používání přírodních stavebních materiálů. Používání plastů bude 
omezeno na nutné minimum. Na stavbě nebude používána polyuretanová pěna. Plastové obaly od stavebních 
materiálů budou samostatně recyklovány do plastů a nebudou součástí směsného stavebního odpadu. 

Sklepy pro zrání sýrů budou zhotoveny z plných pálených cihel s cihelnými klenbami. Celý objem sklepů bude 
zaizolován proti zemní vlhkosti a svahové vodě natavenými asfaltovými pásy z vnější strany a chráněn 
cihelnou přizdívkou. Kvůli tepelné ochraně sklepů bude jejich vrchní část před zbudováním horní betonové 
desky zateplena hutněným granulátem z pěnového skla. 

Přístup ke sklepům je umožněn chodbou a schodištěm pod samotnou mlékárnou. Tato chodba bude 
zhotovena z betonových šalovacích tvárnic a rovněž zaizolována proti zemní vlhkosti asfaltovými pásy, 
v tomto případě natavenými zevnitř, aby je bylo možno napojit na hydroizolaci desky 1.NP. V interiéru pak 
bude izolaci krýt opět přizdívka z plných pálených cihel.      

Schodiště a chodba 1.PP mlékárny i sklepů budou založeny na základových pasech z prostého betonu C25/30. 
Betonové tvárnice a patky se sloupy budou armovány výztuží z oceli 10 505R. 

Založení 1.NP mlékárny je plánováno na pasech s mikropiloty navrtanými do úrovně únosného podloží 
zvětralých pararul (R4-R5). 

odůvodnění řešení: 

Betonová deska 1.NP propojená s pasy bude vyztužena polypropylenovou výztuží a vyžaduje dobře 
zhutněný podklad. Rozsah výkopů je značný, přesto se z těchto důvodů nevyhneme potřebě kvalitního 
zhutnění podkladu. V tomto světle se pak jeví zakládání na mikropilotách jednodušší a ekonomičtější, než 
budování armovaných stěn z betonových tvárnic zhruba pod polovinou celého objektu, kolem nichž 
bychom zpětný zásyp stejně hutnili. Mikropiloty budou navrtány podle potřeby – dle úrovně únosné zeminy 
v daném místě.    

Návrh postupu prací spodní stavby a základů. 

Je třeba nejprve provést výkopy pro základy 1.PP, otevřít stávající jímku.  

Základová spára sklepů je pod úrovní dna jímky, jejíž způsob založení zatím neznáme. Po provedení alespoň 
dvou sond bude možnost částečného využítí základů jímky konzultována se statikem. Zásadní by bylo, 
v případě využití základu jímky, vytvoření rovného podkladu navazujícího na základovou desku 1.PP, která 
tvoří souvislou plochu pro natavení hydroizolace. 

Dilatované základy 1.PP je možno provádět současně. 

Realizaci nosných stěn 1.PP je možno provádět jedním ze dvou směrů dle požadavků stavby:  

1. varianta – je možno nejprve zbudovat stěny chodby z bet. tvárnic, na něž se hydroizolace nanáší z vnitřní 
strany. Následně se zbuduje cihelná přizdívka sklepů o šířce 150 mm při společné stěně s krajem 
mlékárny. Na tuto přizdívku bude natavena hydroizolace s přesahy, které budou chráněny do doby, než 
se postaví celý objem sklepů a následně zaizoluje s napojením na tuto hydroizolaci. 

2. varianta – nejprve by byly zbudovány sklepy a vytvořena hydroizolace na stěně sousedící s mlékárnou. Ta 
by se následně kryla ochrannou přizdívkou aby se mohlo začít s realizací stěn chodby. Hydroizolace 
chodby by byla provedena poté s navázáním přes dilatační spáru na hydroizolaci sklepů.  

Vzhledem k většímu rozsahu prací na sklepech spojených se zděním stěn, kleneb a budováním věnců lze 
předpokládat, že časově výhodnější bude 1. varianta.  



I. a II. ETAPA PŘESTAVBY – SO 01 MLÉKÁRNA, SO 05 KOMUNIKACE, SO 09 SKLEP 
382 41 MEZIŘÍČÍ U MALONT, JIHOČESKÝ KRAJ 

    Dokumentace pro provedení stavby 

 

D_1_1_Dokumentace stavby_Technická zpráva_stavba_mlékárny_SO01.docx, komunikace SO 05, sklepa SO 09                                                     6/20 tisk: 12.5.2014 

 

Stěny samostatného sklepa na zrání sýrů jsou vytvořeny jako cihelné zdivo tl. 50 cm, které bude vyzděno na 
MC10. Zdivo je v úrovni paty klenbového stropu vyztuženo železobetonovým věncem, který sepne objekt 
sklepa dokola proti působení horizontálních účinků stropní konstrukce a vytvoří ložnou spáru pro uložení 
první řady cihel paty klenbového stropu. Druhá vrstva železobetonového věnce je vytvořena ještě v úrovni 
pod horní krycí a ztužující deskou. Systém věnců musí být proveden a patřičně vyzrán před zpětným zásypem 
stavební jámy v okolí sklepa a před  samotným prováděním klenbového stropu. Zpětný zásyp sklepa bude 
proveden po vrstvách  40 cm se zhutněním na Id=0,75. V místě sousedící budoucí komunikace bude zásyp 
nahrazen klíny z monolitického hubeného betonu, který roznese kolové tlaky pojíždějící vozidel zpět do 
okolního podloží a nebudou tedy přitěžovat stěny sklepa. 

Po zbudování vrchního věnce sklepů a zásypu kleneb je možno předpokládat zásyp celého 1.PP až do úrovně 
základového pasu 1.NP. Zhutněný zásyp se provede po vrstvách maximální mocnosti 40 cm s patřičným 
zahutněním na Id=0,75. 

Následně budou vyvrtány mikropiloty (jejich realizaci před zhutněním zkonzultuje statik) a budou vytvořeny 
základové pasy z betonu C25/30 s výztuží z betonářské oceli 10 505R, která bude po celém obvodu provařena 
a budou na ni navařeny zemnící pásky, které se napojí jak na vrchní vodiče uzemnění objektu, tak na zemnící 
pásek podél základů sklepa v 1.PP. 

Betonová deska s polypropylenovou výztuží bude zhotovena v návaznosti na železobetonové pasy. Betonová 
deska bude s podkladním granulátem z hutněného pěnového skla. Ležaté svodné potrubí kanalizace objektu 
se nachází pod deskami, v 1.PP s přečerpávací stanicí v samostatné šachtě.  

Šachty pro přečerpávací nádrž v 1.PP a čistící tvarovku v 1.NP jsou zhotoveny jako součást základu, vyloženy 
natavenou hydroizolací jako vany s napojením na hydroizolaci desky podlahy. 

Pro kompletní realizaci základů a výkopů je třeba nahlížet taktéž do dokumentace ZTI. 

Obvodový základový pas 1.NP bude po svém vnějším obvodu zateplen deskami z pěnového skla tl. 60mm, 
které se napojí na sokl stavby (viz. řezy AA a DD). 

Schodiště do 1.PP se provede jako monolitické se ztraceným bedněním z 50mm silných betonových desek. 

Na projekt základů bude navazovat realizace kamenného soklu a dále horní hrubé stavby. 

Návrh postupu prací zdiva 1.NP, překladů a věnců v 1.NP.  

Konstrukčně je 1. NP tvořeno ze systému celovyzdívaných nosných obvodových stěn minimální tloušťky 44 cm  
a 30 cm u stěn vnitřních nosných. Zdivo bude vytvořeno ze systémových tepelněizolačních zdících materiálů a 
bude vyzděno na maltu min. značky MC10. Ideální je používat příslušnou tepelněizolační maltu od dodavatele 
tepelněizolačních cihel. První čtyři řady cihel budou vyzděny pouze na šířku 30 cm. Umožní tak dodatečnému 
vybudování zapuštěného soklu (pohledovému pásu z lomového kamene) a zapuštění vrstvy tepelné izolace 
z pěnového skla FOAMGLASS PERINSUL tl. 50 mm. Tepelná izolace z pěnového skla bude za kamennou 
přizdívkou mezi kamenem a cihlami. A bude také uložena vodorovně pod kamennou přizdívkou soklu. Bude 
přilepena lepidlem na vnější líc 30cm silných tepelněizolačních cihel, které budou v této části omítnuty tenkou 
vápennou omítkou. Omítka je zde navržena proto, aby se povrch cihel vyrovnal a tepelná izolace z pěnového 
skla šla dobře celoplošně přilepit. Než bude tepelná izolace z pěnového skla na cihly přilepena, musí být 
omítka suchá. Na přilepení desek z pěnového skla bude použito asfaltové lepidlo PC 500. 
 
Několik zásad pro práci s deskami z pěnového skla:  
 
•  Řady desek FOAMGLAS® musí být pokládány ve zcela přímém směru, aby nevznikaly příliš široké spáry mezi deskami.  
•  Spáry mezi deskami FOAMGLAS® by měly být co nejmenší, max. 2 - 3 mm.  
•  Na lepení desek FOAMGLAS® se používá asfaltové lepidlo PC® 500 za studena.  
•  Spotřeba lepidla PC®500 na lepení desek FOAMGLAS® na betonovou desku je cca 6 kg/m2 (v závislosti na rovinnosti 
podkladu).  
•  Asfaltové lepidlo PC® 500 se nanáší zubovou stěrkou za studena celoplošně na beton.  
•  Pro zajištění dokonalé parotěsnosti kompaktní skladby se lepí lepidlem PC® 500 i všechny spáry mezi deskami. Lepené 
hrany desek FOAMGLAS® se namáčí v lepidle PC® 500 naneseném na konstrukci.  
•  Následně se desky FOAMGLAS® lepí do lože lepidla naneseného na betonovém nebo omítkovém podkladu tak, aby došlo 
k jejich celoplošnému nalepení a současně slepení všech spár.  
•  Mezi desky FOAMGLAS® nesmí být zabudována vlhkost.  
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V obvodovém zdivu, v místech zazděných nosných železobetonových sloupů, bude z vnější strany železobetonových 
sloupů doplněna také tepelná izolace z pěnového skla. Na vnější přizdění této izolace budou použity věncovky a 
typové detaily dodavatele tepelněizolačních cihel. Viz. následující detaily: 
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Tvar betonového sloupu nalitého do předem vyzděného zdiva se zazděnou tepelnou izolací, která bude pouze 
před sloupem. Na bocích sloupů tepelná izolace nebude. Do vyzděné mezery pro železobetonový sloup od 
šíře 300 do 350 mm se po vyzdění celé výšky zdiva vloží předepsaná armatura a nalije beton. Aby nedošlo 
k vyvalení zazděných věncovek tlakem vlévaného betonu, budou obě strany zdi pojištěny pomocným 
opěrným bedněním. 
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Zaoblené obvodové konstrukční zdivo je v 1. NP tvořeno ze systému celovyzdívaných nosných obvodových 
stěn minimální tloušťky 44 cm. Je tvořeno z cihel celých Porotherm 44 R. Detaily zdění jsou zobrazeny 
v metodické prováděcí příručce: 
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Nad okenními otvory a dveřmi budou osazeny překlady. Jejich typy jsou vykresleny vpravo na výkrese 
hlavního půdorysu 1. N.P. číslo D.1.1.b.10. Jedná se o deset různých typů překladů. V místech, kde je 
obvodové zdivo rovné budou použity typizované překlady dodavatele Porotherm PTH KP7 (K7 100 - 8ks, 
K7 125 - 8ks, K7 150 - 49ks, K7 175 - 12ks, Vario 225 - 4ks a Vario 275 - 4ks). Nad hlavními dveřmi do expedice 
(místnost č.9) je vyklenutý atypický železobetonový překlad č.3.2250 vykreslený jako typ č.3. 

Pod stropní konstrukcí je zdivo vyztuženo monolitickým železobetonovým věncem min. rozměrů 250/250 mm 
po obvodu a na vnitřní nosné zdi, který spolu se železobetonovými průvlaky stropu vytvoří ztužující rámovou 
konstrukci v horizontální rovině domu. Věnce, průvlaky, sloupy v 1.NP jsou z betonu C25/30, vyztužení - ocel R 
(viz statika). 
 
Po obvodu věnce jsou z vnější strany přizděny cihly věncovky do vnějšího líce s obvodovou stěnou. Mezi 
věncovkami tl. 80 mm a věncem je prostor zateplený minerální vatou o síle 60 mm. Na věnci mezi trámy je 
dozdívka z tepelně-izolačních cihel Porotherm 30. 
 

            
 
 
            
 
 
 

 

Ostění oken bude obezděno cihlami Porotherm 1/2K. Do drážky v cihle určené pro zateplení rámu bude 
zmáčknuta a nacpána tepelná konopná izolace v pásech šíře 110mm. Okenní rámy budou po obvodu 
dopěchovány  konopnými pásy šířky 100 mm a tl. 10mm, které budou dopěchovány mezi rám a cihlové ostění. 
Pro těsnění oken se nebude používat polyuretanová pěna! 
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            Vodorovné konstrukce v 1.N.P. a nad 1.N.P.: 
 
            Podlaha v 1.N.P. – na podkladní betonovou desku bude nataven asfaltový pás Bitu-flex PV. Na vzniklé podlaze  
            bude proveden rozvod technologických rozvodů a ten bude zalit lehčeným liaporbetonem v síle 235 mm. Na  
            liaporbeton přijde 65 mm silný cementový potěr, v jehož síle budou vytvořeny všechny potřebné spády   
            podlah. Pochozí vrstva bude z keramické dlažby od firmy RAKO, série „COLOR TWO“, tl. do 10 mm + lepidlo. 
             
            Strop nad 1.NP je navržen dřevěný trámový s prkenným záklopem s podlahovou vrstvou z lehčeného 
            Liaporbetonu (skladba S3). Lehčený liaporbeton bude silný 78 mm. U místností s prkny bude na Liaporbetonu   
            položena systémová deska SteicoFloor silná 40mm. Má za účel tlumit kročejový hluk. K latím, které jsou   
            součástí této systémové desky se prkna montují vruty schovanými do drážky. Prkenné podlahy se  
            předpokládají z modřínu. Povrchová úprava dřevním olejem Kreidezeit. U místností s ruční cihelnou dlažbou  
             tl.30 mm bude na Liaporbetonu položena 30 mm silná vrstva maltového lože, do které se dlažba uloží.  
            Povrchová úprava ruční cihelné dlažby se provádí také dřevním olejem Kreidezeit. 
 
            Podrobný výčet materiálových skladeb a souvrství podlah, stropů a střech je v samostatné příloze skladeb  
            konstrukcí. Stropní trámy jsou navržené pro rozpon do 6 m a jsou z profilu 160/300 mm v rozteči do 0,75 m.   
            Podepření podélné nosné stěny v přízemí je pomocí železobetonového průvlaku skrytého v konstrukci stropu.  
            Průvlak bude proveden z vodostavebného betonu C20/25. Na tento průvlak budou ukládány stropní trámy na  
            ozub. Pod stropními trámy horní podlahy jsou zavěšené samostatné trámky o průřezu 80 / 140. Tvoří rovinu  
            spodního stropu. Tyto trámky nesou desky OSB3 - s přelepenými spoji, které fungují jako parozábrana (tl.   
           20mm). Podhled uzavírá sádrokartonový záklop Knauf RED 12,5 mm a tenkovrstvá štuková omítka (skladbaS2).  
           Tento záklop tvoří konstrukci s požadovanou požární odolností. Na sádrokartónovém záklopu bude výmalba  
           z přírodních ekologických barev (například Auro, Kreidezeit nebo Biofa).  
 
            Skladba S5 - podhledy v 2. N.P. budou z prkenného podbití, rákosové rohože a hliněné omítky. Na prkenném   
            podbití podhledů v 2. N.P. bude nasponkovaná přírodní papírová parozábrana ISOCELL ÖKO NATUR  
            s přelepenými spoji (doporučení dodavatelé ekologických přírodních materiálů jsou uvedeni na konci zprávy). 
 

Svislé nosné konstrukce v 2.N.P.  
 
Stěny 2.NP (stěny vikýřů) jsou vytvořeny ze systémových celodřevěných samonosných desek firmy Novatop tl. 
124 mm. Okenní atypické otvory budou přímo vyřezány do stěnových panelů dle výkresů prováděcího 
projektu. Vyřezání provede dodavatel panelů na základě předané dokumentace ve formátu dwg. V místě 
zaobleného půdorysu vikýřové stěny budou prvky panelu vyskládány po pásech tak, aby vytvořily patřičný 
tvar. Spoje jednotlivých panelů, kotvení a styky vzejdou z dílenské dokumentace dodavatele a z jeho typových 
a technologických podkladů. Stěny budou stát na jalové prkenné podlaze nabité na trámech (+3.212). 
 
Okenní otvory budou mít vnitřní ostění vybedněné z prken. Po osazení oken bude na dřevěné bednění zevnitř 
nasponkována papírová parozábrana ISOCELL ÖKO NATUR a přilepena k rámu. Z venku bude na dřevěné 
bednění dotažena k okennímu rámu 2cm silná rákosová rohož (nosič omítky) - viz. skladba S14. Rákosová 
rohož bude přišroubována vruty přes podložky k okennímu bednění. Celá plocha systémových celodřevěných 
samonosných desek firmy Novatop tl. 124 mm bude z vnějšku zateplena slisovanými balíky z obilné slámy. 
Rozměr balíku slámy bude tl. 350/ š.500/ d.700-750 mm. Balíky budou slisované na min. 90kg/m3. Balíky 
budou k dřevěným stěnám přivazovány pozinkovaným drátem. Drát bude k deskám přichycován hřebíky a 
ručně dotahován, aby balíky těsně doléhaly k deskám a mezi sebou. V průběhu osazování balíků budou mezi 
ně po cca 50 cm přivazovány svislé latě 60 x 60 mm. Tyto latě budou také přivazovány drátem směrem ke 
stěnám a následně kotveny vruty dole a nahoře do vodorovné latě 60 x 60 mm. A to tak, aby se tyto svislé latě 
zamáčkly do balíků a lícovaly s jejich vnější plochou. Na svislé latě bude vruty přes podložky kotvena 2cm silná 
rákosová rohož. Na rákosové rohoži bude nanesena vnější prodyšná vápenná omítka Hasolan od firmy Hasit. 
Na tuto omítku bude nanesena probarvená hrubá omítka Weber, barva OR 2C (hrubost 3, jako na stavbě 
skladů brambor a zeleniny). V místech, kde budou u paty zateplené vikýřové stěny klempířské prvky, budou 
na svislé latě našroubovány vodorovná prkna, která budou sloužit pro upevnění klempířských prvků. 
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Vzorový detail skladby podlahy a obvodové stěny ve 2.N.P 
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            Svislé nenosné konstrukce v 2.N.P.  

 
K vytvoření půdorysné dispozice ve 2.N.P. budou použity  nenosné příčky  vybudované ze systému 
hrázděného zdiva. Hrázděné konstrukce stěn budou tvořeny smrkovými trámky 140/140 mm. Ty budou 
vyzdívané hliněnými nepálenými cihlami a omítnuty hliněnou omítkou. Před omítáním budou na stěny 
nasponkovány tenké rákosové rohože jako nosič omítky. Ve vstupní chodbě a návštěvnické místnosti (čísla 
místností 17. a 26.) budou hrázděné stěny z modřínových hoblovaných trámků 140/140 mm. A budou 
vyzdívané pohledovými nepálenými cihlami s bočním profilem a zdobením z cihelny Smilovický Mlýn.                                                                                                  
 
V koupelnách a na toaletách budou hrázděné příčky a přizdívky za umyvadly vyzdívané z plných cihel. 
Přizdívka za umyvadly bude provázána s vyzdívkou v hrázděném zdivu. V těchto místnostech bude do výšky 
150 mm použita na stěny vápenná omítka. Od 150 mm až do stropu a na stropy bude použita hliněná omítka. 
Pouze ve sprchách bude vápenná omítka na stěnách i na stropě. Omyvatelný povrch stěn těchto místností 
bude tvořit do výšky 150mm voděodolná hlazená omítka Tadelakt (marocký štuk). Ve sprchách bude 220 mm. 

 
Střešní konstrukce 

 
Nosná konstrukce střešního pláště je navržena ze systému dřevěného krovu, který je vynášen systémem 
vazných trámů označených ve výkrese střechy písmeny V. Vazné trámy jsou vynášené dřevěnými sloupy na 
nosné konstrukce domu. Na vazné trámy a pozednice jsou opřeny krokve o průřezu 100/160. Pozednice 
160/160 budou uloženy na vodorovných trámech podlahy a prokotveny do trámů.  V horní mansardové části 
střechy jsou okrajové krokve Kr4a stisknuté mezi kleštiny a vyztužené příhradami. Tvar střechy je vytvarován 
námětky na krokvích Kn2. Viz výkres střechy vpravo dole „KONSTRUKCE V ŘEZU 3 – 3´“. Odřezky (protitvary) 
z vypouklých námětků budou použity pro vytvarování spodní vyduté střešní roviny tvořící tvarový základ 
šikmých stěn v místnostech číslo 24, 25, 28 a 29.  
 
 
Skladba střechy s pálenou krytinou. 
 
Střešní krytinu na mlékárně tvoří převážně pálená cihlová taška bobrovka. Bude kladená na tzv. šupinové 
krytí. Na rovných částech budou tašky kladeny na latě. Na zaoblených částech budou tašky seřezávané a 
šroubované k bednění (viz obrázek).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bednění z prken je na zaoblených částech střech přibíjeno svisle a ohýbáno přes vodorovné latě. Vodorovné 
latě jsou ze tří vrstev překližek 10/50 a jsou od sebe vzdálené 400 mm. Pod vodorovnými lamelovými latěmi 
jsou svislé latě 26/50. V rovných částech střechy jsou svislé latě 40/50. Oba typy svislých latí jsou nabity na 
prkennou plochu s pojistnou hydroizolací z modifikovaného asfaltového pásu SKLODEK 40 SPECIAL MINERAL. 
Pod touto ochrannou vrstvou je odvětrávaná mezera vymezená svislými latěmi 40/50 s vnější zaoblenou 
hranou. Pod nimi je 30 mm vrstva dřevovláknitých paropropustných DFF desek, které uzavírají střešní plášť 
nad tepelnou izolací z balíků ze slisované slámy. 
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Skladba střechy se zatravněnou střechou. 
 
Na vikýřích a přístřešcích bude extenzivní zelená střecha. Porost budou tvořit suchomilné rostliny, především 
mechy a rozchodníky. Celková síla zeminy bude 3 – 4 cm. Na prudších sklonech bude použita předpěstovaná 
zatravňovací rohož. Plochy zelených střech budou před okraji střech ukončeny kačírkem. Jako ochranná fólie 
bude použita membrána ze syntetické pryže typ 060" STD / 1,52mm, RubberGard® - STANDARD PRO EPDM. 
Dodavatelé střešních fólií dodávají i typové průchodky a vpusti. Například od firmy  
 
Plocha terasy 
 
Plocha terasy bude vydlážděna přírodní mrazuvzdornou cihelnou dlažbou Heluz 300/300/30 položenou na 
distančních nastavitelných podložkách od firmy Itadeco, typ Eterno. Plocha terasy bude vyspádována fošnami 
vymezujícími spád 3%, pobita prkny a přes geotextílii opatřena fólií E.P.D.M. (viz skladba S4). 
 
 
Výplně otvorů : 
 
Vchodové dveře a okna jsou navržená dřevěná z modřínového dřeva, zasklená izolačním dvojsklem. Vnitřní 
dveře budou dřevěné, také z modřínového dřeva s obložkovými nebo rámovými zárubněmi, vyrobené 
atypické na zakázku. Povrchová úprava je dřevním olejem Kreidezeit. 
 

Okna 

Budou řešená jako dřevěná v Euro profilu s dvojsklem (celková hodnota součinitele prostupu tepla U = 1,0 
W/m2.K) ve výrobních prostorech s mikroventilací bez kliček pro otevírání. Možnost přirozeného větrání bude 
zajištěna v každé místnosti jedním oknem opatřeným sítí proti ptákům a hmyzu, která bude snadno 
demontovatelná pro čištění.  Kličky budou mosazné, typ 0012, povrchová úprava „kartáčovaná žlutá mosaz“ 
(dodavatel slévárna Nosek, Dolní Jirčany). 

Dveře 

Dveře budou provedeny dřevěné masívní z modřínového dřeva s hladkým povrchem, povrchová úprava 
dřevním olejem Kreidezeit. Všechny dveře do výrobních prostor budou řešeny jako samozavíratelné, aby byly 
udrženy žádoucí rozdíly teplot a zabránilo se vniku škůdců (těsně doléhající). Všechny vstupy budou 
uzamykatelné, chráněné proti vniku cizích osob. Kliky budou mosazné, typ 0076, povrchová úprava 
„kartáčovaná žlutá mosaz“ (dodavatel slévárna Nosek, Dolní Jirčany). Investor si určí jaké dveře chce mít 
zamykatelné a s jakými zámky. Chladící boxy 8. a 10. budou vybaveny možností uvolnění dveří zevnitř. Tyto 
dveře budou vyrobeny ve spolupráci s dodavatelem chladírenského zařízení. Ideální by bylo oplášťovat 
chladírenské dveře směrem do expediční chodby dřevem a okolo dveří do expediční chodby vytvořit zárubeň. 
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Klempířské konstrukce : 
 
Veškeré klempířské prvky – oplechování, žlaby, svody budou z měděného plechu tl. 0,6 mm. V dokumentaci 
jsou značeny písmeny K.  
 
 
Bezpečnost práce a ochrana zdraví : 
 
Při provádění stavebních prací musí být dodrženy předpisy pro bezpečnost, ochranu zdraví a technických 
zařízení. Stavba musí být prováděna odbornou firmou nebo pod odborným dohledem při dodržení 
příslušných ČSN. Stavebník povede  stavební deník, který spolupodepisuje stavební dozor a autorský dozor.  
 
 
 Ochrana zdraví a životního prostředí : 
 
Realizovaná stavba dle tohoto návrhu nebude v rozporu s principy ochrany zdraví a nebude zdrojem škodlivin, 
vibrací, radiace ani hluku či jiných negativních vlivů na životní prostředí. V průběhu realizace bude rovněž 
dbáno o maximální snížení všech negativních projevů činnosti.                                                                                         

 
V případě rozporu mezi výkresovou a textovou části je technická zpráva nadřazena výkresové části,  
architektonicko-stavební část konkrétního provedení výkresům profesí a konstrukčně-stavební část pak nad 
architektonicko-stavební částí.   

V Praze, dne 10.5.2014 
akad.arch. Oldřich Hozman 

 
 

Studio ARC, atelier celostní architektury 
akad. arch. Oldřich Hozman 

Na Zájezdu 16/1945 
101 00 Praha 10 

Tel. : 235 311 622, 603 188 966 
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1.E DOPORUČENÍ DODAVATELÉ EKOLOGICKÝCH PŘÍRODNÍCH MATERIÁLŮ: 
 
Celodřevěné samonosné desky firmy NOVATOP (http://www.novatop-system.cz/co-je-
novatop/) 

VEDOUCÍ VÝROBY STAVEBNÍCH ELEMENTŮ 

Michal Uherek                                                                                          
Ptenský Dvorek 99, 798 43 Ptení 
Tel.: +420-582 330 166 
Fax: +420-582 376 465 
Mobil: +420-724 094 269 
E-mail: michal.uherek@agrop.cz 

PŘÍPRAVA VÝROBY (výroba desek je s ním předjednána): 

Ing. Radek Dolák 
Tel.: +420-702 036 051 
E-mail: radek.dolak@agrop.cz 

Tepelné izolanty z konopí pro přerušení tepelného mostu u rámů oken a dveří a pro dotěsnění rámů od firmy  
Izolace – Konopí z Tábora: 
 
IZOLACE KONOPÍ CZ, s.r.o. 
Jednatel: Ing. David Hora 
Fakturační adresa: Soběslavská 3135 
    Tábor 390 05  
IČO: 280 64 887 
DIČ: CZ28064887 
    
Telefon: +420 381 523 599 
Fax: +420 381 523 599 
Mobil: +420 774 616 602 
E-mail: info@izolace-konopi.cz 

 
www.izolace-konopi.cz 
 

Tepelně izolační pásy 110 mm, které se napěchují do drážky v cihle ostění oken a dveří:  
http://www.konopi-izolace.cz/produkt/termo-konopi-block-tl-80-m 
 
Konopné pásy pro dotěsnění rámů mezi rám a zdivo: http://www.konopi-izolace.cz/produkt/termo-konopi-step-
pasy-tl10-mm 
 
Technický list: http://www.konopi-izolace.cz/files/attachments/termo-konopi_pasy.pdf 
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Vnější prodyšná vápenná omítka Hasolan od firmy Hasit 

Centrála VELKÉ HYDČICE (Horažďovice) 

HASIT Šumavské vápenice a omítkárny, s.r.o.  
Velké Hydčice 91 
341 01 Horažďovice,  
tel: 376 531 111 
email: prodej@hasit.cz 
Objednávky: dispovh@hasit.cz 

http://www.hasit.cz/Produkty/Sanace-a-renovace/Historicke-malty/HASIT-Hasolan-Vapenna-malta 

Rákosové rohože pod vnitřní omítky a 2cm silné rákosové rohože pod vnější omítky na vikýřích: 

Rákosové střechy s.r.o.  
Pavel Otáhal 
Kobylí 243, 691 10 Kobylí 
tel. (+420) 602 720 567 
email: otahal.pavel@seznam.cz 

 
Přírodní papírová parozábrana ISOCELL ÖKO NATUR (na prkenném podbití stropů a střech ve 2.N.P.) 
 
ISOCELL GMBH                                                                     
Bahnhofstraße 36  
A-5202 Neumarkt am Wallersee  
  
Tel.: +43 (0) 6216 / 4108-0  
Fax: +43 (0) 6216 / 7979  
E-Mail: office@isocell.at  
www.isocell.at  
www.isocell.com  
 
http://www.isocell.at/cz/hlavni-nabidka/produkty/vzduchotesnost/pro-stresni-a-stenove-konstrukce- 
vnitrni.html 
 
technický list: http://www.isocell.at/uploads/media/PDBL_OEKO_NATUR_Dampfbremse_CZ_02.pdf 
 
český kontaktní formulář: http://www.isocell.at/cz/hlavni-nabidka/kontakt/kontaktni-formular.html 
 
Dřevovláknité desky DFF s odporem proti difúzi μ = 3, (Diffusionsoffene-Feuchteregulierende-Faserplatte). 
Podlahový systém SteicoFloor z dřevovláknitých desek: 
 
M.T.A. spol. s r.o., sídlo společnosti 
Pod Pekárnami 7, 190 00 Praha 9 
Ing. Kubů, tel.: 602 174 165 
Tel.: 283 893 426 
 
 
(info na další straně) 
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Dřevovláknité desky EGER DFF, směrnice pro zpracování: 
http://www.mta.cz/site/assets/files/1029/mta_egger_smernice-pro-zpracovani-dhf-dff_cz_02-11_print.pdf 
 
podlahový systém Steico Floor: http://www.steico.com/cz/produkty/izolace-drevo/steicofloor.html 
 
technický list: 
http://www.steico.com/fileadmin/steico/content/pdf/Marketing/Czech/Products/STEICOfloor_cz_i.pdf 
 
 
Hliněné omítky pro omítání stěn a stropů v 2.N.P. , + jutová tkanina (kromě stěn v místnostech toalet a umýváren), 
Nepálené hliněné cihly pro vyzdívání hrázděných zdí v omítaných částech zdiva: 

Hliněný dům s.r.o.                                                                    
Markéta Vlčková 
obchod a poradenství 
Lysovice 33, 682 01 Vyškov 
mobil (+420) 775 388 452 
tel. (+420) 517 331 744 
info@hlinenydum.cz 

hliněná omítka:  http://www.hlinenydum.cz/produkty/hlinena-omitka-hruba/,  
(omítka se dá využít i jako zdící malta pro nepálené cihly) 
 
technický list: http://www.hlinenydum.cz/w/wp-content/uploads/listy/hruba.pdf 
 
cihly: http://www.hlinenydum.cz/produkty/hlinene-cihly/, cihly jsou o rozměru 240/120/250, kdy 120 je tloušťka zdi 
 
technický list: http://www.hlinenydum.cz/w/wp-content/uploads/listy/heluz.pdf 
 
katalogový list: http://www.hlinenydum.cz/w/wp-content/uploads/listy/nepalene_cihly.pdf 
 
 
Nepálené cihly pohledové ve vstupní hale 2.N.P. (místnost č. 17)  
vyzdívané zdobenou plochou se zkosenými hranami směrem do vstupní haly: 
 
 
 
Cihelna Smilovický Mlýn                                                                                                    
Roman Říčař 
Smilovice 28 
270 54 okr. Rakovník 
Tel: +420 608 276 626 
Email: roman@smilovickymlyn.cz 
 
Technické informace: http://www.smilovickymlyn.cz/#produkty, rozměr cihel je 294/140/80 mm 
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Keramické obklady a dlažby v 1.N.P., série „COLOR TWO“, firma RAKO: 
 
Přehled barev (budou vybrány společně s investorem): http://www.rako.cz/common/download/sets/43-cat-color-
two.pdf 
 
http://www.rako.cz/lb-object/produkty/color-two/matny-povrch.html 
 
LASSELSBERGER,   s.r.o. 
Adelova 2549/1   
320 00 Plzeň - Jižní Předměstí 
Tel +420 378 021 111  
eMail info@cz.lasselsberger.com 
 
HOB CerTec, spol. s r. o. 
CZ-33012 Horní Bříza 
Česká Republika 
Tel +420 377 956 326 
Fax +420 377 955 386  
eMail sales@certec.cz 
 
Dlažby z neglazovaných cihlových dlaždic v 2.N.P. 
 
Cihelna Bratronice spol. s r.o. 
Bratronice 74 
273 63 Bratronice  
 
telefon:      312 659 106  
fax:             312 659 640  
mobil:         724 117 719 , 736 768 042  
e-mail:         cihelnabratronice@seznam.cz ,  info@cihelnabratronice.cz  
 
technický list k neglazovaným dlaždicím: http://www.cihelnabratronice.cz/file.php?nid=2679&oid=3187459 
 
Omyvatelné omítky Marocké štuky, obchodní název „Tadelakt“ (do 2.N.P. na WC, do předsíněk a kuchyňky) 
a dřevní olej pro úpravu prkenných podlah, oken, dveří a viditelných prken a trámů, 
ekologické kaseinové barvy pro výmalbu stěn: 
 
Kreidezeit Česká Republika 

Adresa: 
Gabriela Plachá  
Borek 11  
380 01 Dačice  

Tel./fax: 384 422 703 
Mobil: 728 500 788  
Mobil: 774 600 766 - příjem objednávek  
E-mail: info@kreidezeit.cz  

   
Marocký štuk: http://www.kreidezeit.cz/vyrobek-30-19-tadelakt-marocky-stuk 
Technický list: http://www.kreidezeit.cz/techlist/11tadelakt.pdf 
Údržba: http://www.kreidezeit.cz/soubory/osetreni-ploch-marocky-stuk.pdf 
 
Dřevní olej, technický list: http://www.kreidezeit.cz/techlist/1111lazura-na-drevo.pdf 
 

 

 

 

http://www.rako.cz/lb-object/produkty/color-two/matny-povrch.html
mailto:info@cz.lasselsberger.com
mailto:sales@certec.cz
mailto:cihelnabratronice@seznam.cz
mailto:info@cihelnabratronice.cz
http://www.cihelnabratronice.cz/file.php?nid=2679&oid=3187459
mailto:info@kreidezeit.cz
http://www.kreidezeit.cz/vyrobek-30-19-tadelakt-marocky-stuk
http://www.kreidezeit.cz/soubory/osetreni-ploch-marocky-stuk.pdf
http://www.kreidezeit.cz/techlist/1111lazura-na-drevo.pdf


I. a II. ETAPA PŘESTAVBY – SO 01 MLÉKÁRNA, SO 05 KOMUNIKACE, SO 09 SKLEP 
382 41 MEZIŘÍČÍ U MALONT, JIHOČESKÝ KRAJ 

    Dokumentace pro provedení stavby 

 

D_1_1_Dokumentace stavby_Technická zpráva_stavba_mlékárny_SO01.docx, komunikace SO 05, sklepa SO 09                                                     20/20 tisk: 12.5.2014 

 

Kaseinové barvy pro výmalbu místností: http://www.kreidezeit.cz/40-5-vzornik-kaseinove-barvy 
 
 
Ekologické barvy pro výmalbu stěn od dalšího možného výrobce: 
 
AURO, přírodní barvy z rostlinných pigmentů 
MIREN s.r.o. 
Nová 199 
37373 Štěpánovice 
Mobil: +420603293185 
E-mail: mnira@seznam.cz 
www.ecostavebniny.eu 
 
Přírodní rostlinné barvy: http://www.ecostavebniny.eu/default.asp?idme=29&idkp=3 
 
E.P.D.M. fólie ze syntetické pryže pro zatravněné střechy (zajišťují pokládku, zaškolení i prodej): 

Typ fólie (membrány): 060" STD / 1,52mm, RubberGard® - STANDARD PRO EPDM 

MADT Firestone 
Ing. Jaroslav Jarkovský 
Na borovém 8 
Praha 4 
140 00 
Tel.: +420 602 507 716 
Email: jarkovsky@madt.cz 
www.madt.cz 
 
popis fólie a příslušenství: http://www.madt.cz/index.php/rubbergard/popis-produktu 
 
užitné vlastnosti: http://www.madt.cz/index.php/rubbergard/rubbergard-epdm 
 
 
Zatravněné střechy, kontakty na firmy: 
 
Optigreen: http://www.optigreen.cz/ 
Střešní zahrady: http://www.stresnizahrady.cz/ 
Zahradní Architektura: http://www.landscaping.cz/ 
 
Odkazy na použité materiály: 
 

- PĚNOVÉ SKLO FOAMGLASS (http://www.foamglas.cz/katalogy/pds_perinsul_cz_2011.pdf) 
 

- DLAŽBA NA TERASU (http://www.heluz.cz/katalog/ostatni-cihelne-vyrobky/cihelna-dlazba-heluz/cihelna-
dlazba-heluz-200x200x30-8323.xhtml) 
 

- VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ PODLOŽKY POD DLAŽBU: http://www.itadeco.cz/terasove-podstavce-
pedestal/stavitelne-podlozky/eterno-podlozky/ 
 

- KLIČKY NA OKNA A KLIKY NA DVEŘE (http://www.slevarnanosek.cz/files/katalog_klik_kovani.pdf) 
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