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Anotace 

         Cílem řešení bakalářské práce je vypracovat návrh změny využití bývalého 

zemědělského objektu (kravína) na ul. Severní v městské části Opava – Milostovice. Stavba, 

jež byla v minulosti využívána k ustájení a chovu hospodářského dobytka, je obrazem 

charakteru obce, jenž si vždy zakládal na zemědělství a drobných druzích podnikání. Vlivem 

mnoha okolností ztratila stavba své uplatnění a v současnosti není využívána. Proto jsem 

se snažil najít její nový smysl v podobě Kovářské dílny, a to se zaměřením na umělecké 

kovářství. Návrh respektuje stávající podobu objektu s rozšířením prostor o plochu potřebnou 

k zajištění jednotlivých provozních funkcí, jež jsou potřeba pro zvolený druh Přidružené 

zemědělské výroby. Věřím tedy, že by tento návrh mohl posloužit k zamyšlení a přispět 

tak k rozvoji daného území. 

 

 

 

 

 

 

Annotation 

         The aim of the thesis is to develop a design change in the use of former agricultural 

building (barn) on North Street in the city of Opava – Milostovice. The building, which 

was once used for housing and breeding of farm animals, is a reflection of the character 

of the village, who always based on agriculture and small business types. Due to many 

circumstances, the building lost its place and is currently not used. That’s why I tried to find 

her a new mening in the form of workshop, with a focus on artistic blacksmithing. 

The proposal respects the existing form object with the extencion of the surface area 

necessary to ensure the individual operating features that are needed for the selected type 

Affiliates agricultural production. So I believe this proposal would serve to reflect 

and contribute to the development of the territory. 
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SEZNAM POUŽITÉHO ZNAČENÍ 

 

CPP      –     Cihla plná pálená 

DN        –     Jmenovitá světlost 

DPH     –    Daň z přidané hodnoty 

EE        –     Elektrická energie 

HUP     –     Hlavní uzávěr plynu 

HUV    –     Hlavní uzávěr vody  

MHD   –     Městská hromadná doprava 

MVC   –     Malta vápenocementová 

NN      –      Nízké napětí 

SDK    –      Sádrokartonová konstrukce 

SEK    –      Síť elektronických komunikací 

STL     –     Středotlaký 

TP       –      Tuhá paliva 

TSO    –      Technické služby Opava 

TZB    –      Technická zařízení budov 

ÚSES  –      Územní systém ekologické stability 

UT      –      Upravený terén 

VM     –      Vstupní materiál 

ZP       –      Zemní plyn
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1 ÚVOD 

Cílem řešení bakalářské práce bylo vypracovat návrh změny využití bývalého 

zemědělského objektu (kravína) na ulici Severní v městské části Opava – Milostovice. Tento 

objekt jsem si vybral pro jeho stavebně-historický původ, rozmanitost konstrukčního řešení 

a především pro možnost s těmito informacemi dále pracovat a rozvíjet je.  

 

Vzhledem k tomu, že se poloha stávajícího objektu nachází na území, jež je územním 

plánem vymezeno pro přidruženou zemědělskou výrobu, snažil jsem se tomuto faktu 

přizpůsobit také samotný návrh. Při výběru nového využití stavby jsem se začal zajímat 

o podobné objekty v okolí, o způsob nakládání s nimi a perspektivu, jež můžou přinášet 

do budoucna. Zúžil jsem proto výběr na tradiční obory řemeslné výroby a jako jedna 

z možných variant se mi jevila možnost využít tyto prostory pro kovářskou dílnu 

se zaměřením na umělecké kování. S tímto návrhem souhlasil také současný majitel, jenž 

mi posléze poskytl dochovanou projektovou dokumentaci a umožnil mi přístup do objektu, 

jenž jsem využil k prohlídce, za účelem doplnění potřebných informací.  

 

         Získané informace mi pomohly vytvořit vhodný podklad pro vypracování 

tří variant, z nichž právě tu třetí, jsem postupnými kroky přivedl do konečné podoby. Její 

studie vychází ze stavebně technického stavu objektu, územně technických podmínek lokality 

a z nově navrženého způsobu využití. Snažil jsem se, aby celkové architektonické ztvárnění 

respektovalo původní vzhled budovy, způsob uspořádání jednotlivých konstrukcí a interakci 

mezi nimi. 

 

         Z hlediska uspořádání vnitřní dispozice bylo důležité zvolit správný způsob 

rozmístění jednotlivých prostor objektu podle toku výroby a návaznosti na ostatní sekce. 

Rozhodl jsem se proto, že využiji centrální část a její stávající podélný trakt k funkci výroby 

a skladování, dva menší přístavky na jihozápadní a severozápadní straně odbourat a na jejich 

místě vybudovat přístavbu v podobě dalšího podélného traktu pro umístění administrativní 

části s malou prodejnou a hygienickým zařízením. Tímto jsem docílil rozdělení objektu 

na část výrobní a nevýrobní. 



11 

 

 Pro povrchovou úpravu ploch vnější obálky budovy jsem se snažil vybírat z materiálů 

vyrobených převážně na přírodní bázi s citlivým doplněním o průmyslově upravené výrobky. 

 

Kombinací těchto prvků jsem chtěl poukázat na vývojové trendy ve stavebnictví 

a jejich využití při rekonstrukčních úpravách starších objektů. I tyto stavby přece procházejí 

svým vývojem a využitím těchto inovací se může podařit znovu začlenit tyto stavby 

do urbanizovaného území měst a obcí a využít tak jejich ploch.  
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

2.1 Základní názvosloví 

 

Návrh / studie stavby 

Předprojektová část dokumentace projektu spojeného s výstavbou dokládající 

koncepční, tvarové, materiálové, technologické a technické, dispoziční a provozní řešení 

stavby, objektu nebo zařízení, kde hlavním smyslem je vzájemné vyjasnění záměrů 

a stavebního programu. [ 7 ] 

 

Změna využití 

Jsou-li části stavby přestavěny, aby plnily jiné účely, hovoří se o změně využití. [ 12 ] 

 

Brownfields 

Jsou pozemky, stavby a areály v urbanizovaném území, které ztratily svoje původní 

využití nebo nejsou využité. Často mají ekologické poškození a zdevastované výrobní a jiné 

budovy. Jejich situování je obvykle na okrajích sídel, ale také uprostřed nebo ve volné krajině. 

[ 8 ] 

 

Plochy pro výrobu a skladování 

Zahrnují zpravidla pozemky staveb a zařízení pro výrobu a skladování, pro těžbu, 

hutnictví, těžké strojírenství, chemii, skladové areály, pozemky zemědělských staveb 

a pozemky související veřejné infrastruktury. [ 8 ] 

 

Stavby pro výrobu a skladování 

Jsou stavby určené pro průmyslovou, řemeslnou a jinou výrobu, skladování výrobků, 

hmot a materiálů. [ 8 ] 
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Zemědělská výroba 

Zemědělská výroba je i s navazující potravinářskou výrobou jedním z tradičních 

odvětví národního hospodářství. [ 10 ] 

 

Stavba pro hospodářská zvířata 

Stavba nebo soubor staveb pro zvířata k chovu, výkrmu, práci a jiným hospodářským 

účelům s výjimkou staveb a zařízení pro včely a ryby. [ 5 ] 

 

Pozemek 

V obecném významu je to přesně vymezená část zemského povrchu. Podle 

katastrálního zákona je pozemek část zemského povrchu oddělená od sousedních částí hranicí 

územní správní jednotky nebo hranicí katastrálního území, hranicí vlastnickou, hranicí držby, 

hranicí druhů pozemků. [ 7 ] 

 

Parcela 

Je to pozemek, který je geometricky a polohově určen, zobrazen v katastrální mapě 

a označen parcelním číslem. [ 7 ] 

 

Umělecké kovářství 

Jedná se o tradiční řemeslnou techniku, nesoucí v našem kulturním prostředí 

romantický punc. Jedná se o práci fyzicky náročnější, vyžadující manuální zručnost, 

prostorovou představivost, přesnost a trpělivost. [ 15 ] 

 

Podélný trakt 

Nosné konstrukce jsou rovnoběžné s průčelím budovy. [ 9 ] 
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Stavba 

Veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní technologií, bez zřetele 

na jejich stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, 

na účel využití a dobu trvání. [ 7 ] 

 

2.2 Základní zásady z typologie budov 

 

         Při návrhu dispozičního řešení objektu, jsem se snažil dodržovat základní 

zásady typologie budov. Především jsem se soustředil na řešení hygienických prostor 

a jejich návaznost na ostatní prostory v objektu. Pro podkladní materiál jsem si vybral 

přednášky, které jsem získal při studiu  předmětu Typologie staveb.  

 

Šatna a hygienické zařízení 

 

Umístění šatny je v blízkosti pracoviště, je propojena s hygienickým zařízením, 

jež bude využíváno pouze muži. Šatní skříňky jsou v závislosti na provozu zdvojené. 

Hygienické zařízení pro potencionální zákazníky a administrativní pracovníky je rozděleno 

na pánské a dámské. Ze stavebního hlediska je rozděluje úklidová místnost, ve které 

je umístěna výlevka. Samotný návrh zohledňuje technické požadavky na tyto prostory 

a předepsané normové hodnoty (viz příloha č. 4). [ 9 ] 

 

Obr. 1 Šatní skříňky [ 9 ] 
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Stavby pro výrobu a skladování 

 

Hygienická zařízení se zřizují v souladu s normovými hodnotami. Vnitřní povrch stěn, 

podlah a jiných konstrukcí musí být snadno čistitelný. [ 5 ] 

 

 

Denní a umělé osvětlení, větrání 

 

Obytné místnosti musí mít zajištěno denní osvětlení a dostatečné větrání čistým 

vzduchem. Záchody, prostory pro osobní hygienu musí být účinně odvětrány v souladu 

s normovými hodnotami. [ 5 ] 
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3 POPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI OPAVA – MILOSTOVICE 

 

Milostovice se nacházejí v Moravskoslezském kraji, ve vzdálenosti cca 4 km 

od Opavy. Je to městská část města Opavy, jež je graficky situována v předhůří Nízkého 

Jeseníku. Nadmořská výška je v rozmezí 285 až 340 m. Žije zde 278 obyvatel. [ 6 ] 

 

 

3.1 Širší vztahy 

 

         Městská část Opava-Milostovice se nachází v Moravskoslezském kraji, cca 4 km 

od Statutárního města Opavy, přesněji v západní části městské aglomerace. Celé toto území 

je situováno v oblasti Nízkého Jeseníku v nadmořské výšce 285 až 340 m. n. m. Sousedními 

městy v okruhu 30 až 40 km s minimálním počtem 10 000 obyvatel jsou Ostrava, Hlučín, 

Krnov a Bruntál. 

 

         Geografická poloha je určena koordinátami 17° 50‘ 3‘‘ východní délky a 49° 56‘ 45‘‘ 

severní šířky. Převládají zde severní a jižní větry. 

 

         Hlavní dopravní tepnou je zde místní komunikace III. třídy č. 46011, která tudy prochází 

a napojuje se na silnici I/11 vedoucí ze směru Hradec Králové – Šumperk – Bruntál – Opava – 

Ostrava – Český Těšín – Třinec – státní hranice ČR / Slovensko. Ostatní doprava 

je zde vedena po místních komunikacích. Autobusovou dopravu zajišťuje Městský dopravní 

podnik Opava. 

 

Obr. 2 Poloha městské části Opava – Milostovice v rámci Moravskoslezského kraje [ 16 ] 
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Do přehledu občanské vybavenosti bych zahrnul Obecní úřad městské části Opava-

Milostovice, jenž se nachází v centru poblíž kaple sv. Cyrila a Metoděje. Na tuto linii 

navazuje sportovní areál s tenisovými kurty a hasičskou zbrojnicí. Kulturní dění 

je soustředěno v hostinci „U tří líp“, kde je nově opravený společenský sál a myslivecká 

místnost. Z drobných podnikatelských činností bych vyjmenoval prodejnu jezdeckých potřeb 

a svářecí techniky. 

 

3.2 Nejstarší doklady o osídlení Milostovic 

 

         Městská část Milostovice leží v oblasti českého Slezska v blízkosti města Opavy. 

Traduje se, že tato městská část byla vždy česká. Dějinám se nejsoustavněji věnoval Vincenc 

Prasek. Pokud jde o archeologické nálezy, jedná se vesměs o jednotliviny nalezení spíše 

náhodně. Výklad místního jména Milostovice (Milhostovice) je uveden jako „ves lidí 

Milhostových“ tedy od osobního jména Milhost či Milohost. Jedná se o staré slovanské jméno 

složené ze dvou částí, přídavného jména milý a podstatného jména host. Nejstarším 

písemným dokladem o Milostovicích je listina z roku 1255, kterou Boček z Perneku daroval 

Milostovice, Plesnou a polovici Plště cisterciáckému klášteru ve Žďáře. [ 6 ] 

 

3.3 Proměny obce na cestě k nové době 

 

         Na počátku 19. Století, po napoleonských válkách, byla v Milostovicích zřízena, 

na základě úředního nařízení, obecní sýpka, skladiště obilí, zásobárna pro případ nouze, 

kde zemědělci odevzdávali stanovenou částku obilí. Po zavedení obecní samosprávy roku 

1854 řídil obec obecní výbor v čele s představenstvem a starostou. Byla zde postavena 

jednopatrová školní budova. V roce 1851 se v Milostovicích ustavilo Odvodňovací 

(meliorační) družstvo, aby kompletně odvodnilo pozemky. Odvodnění bylo provedeno 

na 140 ha půdy. [ 6 ] 
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3.4 Cesta k příměstské obci se zemědělským zázemím 

 

         Bezprostředně po válce byl v Milostovicích zvolen Prozatimní národní výbor. 

Milostovický katastr měl v roce 1945 výměru 492,36 ha, z toho 442 ha orné půdy, 10,31 ha 

luk, 5,35 ha zahrad, 4,02 ha lesů, 0,42 ha pastvin a 30,32 ha zastavěné plochy. 

Z průmyslových podniků pokračoval v činnosti Lihovar družstevní pro Milostovice a okolí. 

Byli zde dva kováři, dva obuvníci, jedna švadlena a ostatní se věnovali zemědělství. Padesátá 

léta jsou obdobím kolektivizace zemědělství. [ 6 ] 

 

3.5 Milostovice na prahu 21. století 

 

         Devadesátá léta přinesla do Milostovic řadu nových událostí. Celostátní politické změny 

se zde prosazovaly postupně. Není zde už žádný průmyslový podnik. Základní příležitostí 

pro obživu je zemědělství. Místní škola je nahrazena školou mateřskou. Rozvíjí 

se zde soukromé podnikání. V roce 1995 byl vybudován veřejný vodovod a v roce 1997 

zřídila firma Telecom vlastním nákladem novou telefonní síť. V roce 1999 byla v obci 

realizována Severomoravskou energetikou rekonstrukce elektrického vedení. V  posledním 

roce 20. století byla provedena plynofikace obce. [ 6 ]  

    

3.6 Památky a zajímavosti obce Milostovice 

 

         Na katastr obce stojí šest památných kamenných křížů. Zajímavá je také budova 

bývalého lihovaru, Praskovo náměstí, kaple sv. Cyrila a Metoděje a v současné době 

je nejvyhledávanější milostovickou pamětihodností bývalé československé opevnění z 30. let 

20. století. O tyto objekty v současnosti pečuje Klub vojenské historie Opava. [ 6 ] 
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Obr. 3 Kaple sv. Cyrila a Metoděje [ 11 ] 

 

3.7 Přírodní poměry území 

 

         Milostovice se nacházejí v západní části městské aglomerace. Geografická poloha 

je určena koordinátami 17°50‘ 3‘‘ východní délky a 49° 56‘ 45‘‘ severní šířky. Celé území 

náleží Nízkému Jeseníku. Klimaticky je popisovaná oblast řazena podle Quitta mezi mírně 

teplé s označením MT 9 a MT 10. Obě oblasti jsou si klimaticky velmi blízké, charakterizují 

je dlouhá a teplá léta, suché až mírně suché a krátké zimy s krátkým trváním sněhové 

pokrývky. Srážkové průměry jsou 400 až 450 mm ročně. [ 6 ] 

 

Obr. 4 Znak městské části Opava – Milostovice [ 11 ] 
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4 CHARAKTERISTIKA ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 

 

4.1 Historie řešeného území 

 

         Jeho dřívější využití spočívalo v chovu hospodářského dobytka a k potřebám 

zemědělské činnosti s tím spojené. K tomuto účelu již neslouží přibližně 20 let.  

 

4.2 Poloha řešeného území 

 

         Řešené území je umístěno na severozápadním okraji městské části Opava – Milostovice, 

přesněji na výjezdu z Milostovic ve směru na Bruntál. Přístup je umožněn z ulice Severní, 

jež se dále napojuje na místní komunikaci III. třídy č. 46011. Na sousedních pozemcích 

se nenachází žádná občanská vybavenost, pouze ohrady k volnému pohybu koní, zahrady 

a rodinné nebo zemědělské objekty. Svým jižním okrajem zasahuje řešené území 

do docházkové vzdálenosti 200 m od zastávky MHD (viz výkres č. 1). 

 

Obr. 5 Umístění řešeného území v rámci městské části Opava – Milostovice [ 16 ] 
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4.3  Stávající stav řešeného území 

 

         Celkově se dá říci, že se celé území nachází v zaostalém stavu a není o něj příliš 

pečováno.  Jeho údržba je zaměřena převážně na sezónní práce, jako je kosení trávy, hrabání 

listí a podobně. Přístupová cesta má povrch z drceného kameniva. Oplocení pozemku 

je pouze částečné. K odběru vody je zde vybudovaná studna, ze které je do objektu přivedena 

vodovodní přípojka. Z inženýrských sítí tudy prochází ještě metalický kabel od společnosti 

Telefónica. K zachycení odpadních vod slouží betonová žumpa. 

 

Obr. 6 Stav území [ 17 ] 

 

Obr. 7 Stav území 2[ 17 ] 
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4.4  Regulativy řešeného území 

 

Funkční využití území 

 

         Funkce přiřazená tomuto území je územním plánem vymezená pro zemědělskou výrobu, 

čemuž odpovídá současný stav i navrhované řešení. [ 18 ] 

 

Urbanistická regulace 

 

         Řešené území je označeno v územním plánu k nové výstavbě po navrhovaném období 

(po roce 2015). Stanovení maximální výšky zástavby není uvedeno. [ 18 ] 

 

 

4.5 Limity území 

 

         Mezi hlavní limity území patří vedení technické infrastruktury. Jedná se o vedení 

vodovodní přípojky, u které je předepsáno ochranné pásmo 1,5 m od vnějšího líce potrubí. 

Ta je napojena na podzemní zdroj vody ze studny. Ochranné pásmo u zdrojů podzemní vody 

je vymezeno hranicí 10 m od odběrného zařízení. Řešeným územím prochází ještě metalický 

kabel od společnosti Telefónica s ochranným pásmem 1 m po obou stranách kabelu. Nad zemí 

je vedena přípojka NN do 1 kV, pro kterou není ochranné pásmo stanoveno. V blízkosti 

řešeného území se rozkládá místní ÚSES (územní systém ekologické stability). 

Na severozápadní straně to je ochranné pásmo lokálního biokoridoru, na severovýchodní 

straně to jsou interakční prvky v podobě aleje ovocných stromů a několik kusů jehličnatých 

stromů (viz výkres č. 3) 
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5 DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ 

VLIVU UŽÍVÁNÍ STAVBY NA ÚZEMÍ                                

(výchozím podkladem je vyhláška 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., 

o dokumentaci staveb) [ 3 ] 

 

5.1 Průvodní zpráva 

 

5.1.1 Identifikační údaje 

 

Název stavby:   Konverze zemědělského objektu v Opavě – Milostovicích 

Místo stavby:   Opava – Milostovice 

Okres:   Opava 

Katastrální úřad:   Opava 

Katastrální území:   Opava – Milostovice, parcely číslo 11/1, 11/2 

Kraj:   Moravskoslezský 

Zadavatel:   VŠB – Technická univerzita Ostrava    

                    Fakulta stavební 

                    Katedra městského inženýrství 

                    Ludvíka Podéště 1875/17 

                    70833 Ostrava - Poruba                                                                                                                                                            

Zpracoval:   Lukáš Fajkus, VB4MSI01K 

Vedoucí bakalářské práce:   Ing. Rostislav Walica, Ph.D. 

Datum odevzdání:   6. 5. 2013 
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5.1.2 Údaje o území a o změně vlivu užívání stavby na území 

 

a) Rozsah řešeného území; zastavěné / nezastavěné území 

 

         Řešené území je zařazeno v katastru městské části Opava – Milostovice. Zastavěná část 

má číslo parcely 11 / 1, 11 / 2 a nezastavěná část má číslo parcely 7 / 2, 14 / 1 a 13. 

Od sousedních pozemků je částečně odděleno oplocením z ocelového drátu. K určení jeho 

přesné fyzické rozlohy je tak zapotřebí práce geodeta. 

 

b) Dosavadní využití a zastavěnost území 

 

         Řešené území je umístěno na severozápadním okraji městské části Opava – Milostovice. 

Z hlediska polohy a funkce území je pozemek v souladu s platným územním plánem města 

Opavy. 

 

         Jeho dřívější využití spočívalo v chovu hospodářského dobytka a k potřebám 

zemědělské činnosti s tím spojené. K tomuto účelu již neslouží přibližně 20 let. V současné 

době se nenašlo pro toto řešené území odpovídající využití a zůstalo tak ležet ladem. 

O údržbu se stará současný majitel. Náplň údržby představuje  kosení trávy, hrabání listí 

a jiné sezónní práce. 

 

         Nejbližším objektem v okolí je hospodářská budova v odhadované vzdálenosti 20 m. 

Nejbližší stavba pro bydlení je v odhadované vzdálenosti 70 m od objektu. Sousedství 

s těmito budovami nepředstavuje žádné vnitřní ani vnější vazby a hranice mezi pozemky 

je oddělena oplocením.  

 

c) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 

plánování 

 

         Navržené úpravy jsou v souladu s platným územním plánem. Navržený způsob užívání 

objektu je zařazen do kategorie přidružené zemědělské výroby.  
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         Ze stavebního hlediska se jedná o změnu užívání stavby spojenou se stavebními 

úpravami objektu, vybudováním potřebného množství zpevněných ploch, technické 

infrastruktury a oplocení. 

 

         Případné negativní vlivy zejména hluk, exhalace, vibrace a prach budou vhodným 

opatřením eliminovány tak, aby nepřekračovaly limity příslušných předpisů.  

         Z urbanistického hlediska nedojde ke zhoršení kvality bydlení dané lokality. Umístění 

stavby je na okraji městské části Opava – Milostovice. Nejbližším objektem je hospodářská 

budova v odhadované vzdálenosti 20 m. Nejbližší stavba pro bydlení je v odhadované 

vzdálenosti 70 m.  

 

         Stavba a její provoz nepředpokládá vznik dalších negativních účinků překračujících 

limity příslušných předpisů zejména pak zápach, znečištění vod nebo např. zastínění okolních 

budov apod. 

 

 

d) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

 

         Území leží na okraji městské části Opava – Milostovice v přívětivé vzdálenosti  

od silnice III. třídy č. 46011. Pozemek je svažitý, částečně oplocený a spadá do vlastnictví 

majitele dané nemovitosti.  

         Napojení na místní komunikaci ležící na parcele číslo 205, je v plánu provést sjezdem 

přes vlastní pozemek. Likvidace dešťových vod z pozemku bude zajištěna odvedením 

do stávajícího systému dešťové kanalizace. 

 

 

e) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

 

         Dokumentace bude provedena v souladu s těmito požadavky dotčených orgánů. 
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5.1.3 Údaje o stavbě a o změně v užívání stavby 

 

a) Účel užívání stavby (stávající a navrhovaný) 

 

         Původní využití stavby podporovalo myšlenku chovu dobytka tzv. „Holandským 

způsobem“. Na tuto myšlenku narazil zakladatel chovu při svých cestách po Evropě a snažil 

se ji prosadit i zde, ve skromných podmínkách malé obce. Jak už z názvu vyplývá, byla tato 

myšlenka převzata od holandských chovatelů hospodářského dobytka, jež ji v té době 

s úspěchem používali. Princip takového chovu spočíval ve volném pohybu hospodářských 

zvířat ve stáji, a to bez stájového hrázdění. K výkrmu skotu se používal krmný žlab 

z keramických tvarovek a napajedla. Podestlávalo se slámou a přikrmovalo se senem, toho 

měl každý sedlák dostatek. K dojení se krávy zahnaly do krmné chodby a poté zase zpět. 

Odklízení vrstev hnoje se provádělo s využitím zemědělské techniky. 

 

          V současnosti již stavba neslouží původnímu účelu, jemuž byla v minulosti navržena. 

Její prostory jsou převážně prázdné a ve zbytku je využívána pro skladování nepotřebné 

zemědělské techniky a k uskutečnění potřeb svého majitele. Způsob, jakým je se stavbou 

nakládáno, se projevuje nejen na jejím vzhledu, ale snižuje se jím také délka její životnosti.  

 

         Navrhované stavební úpravy představují jistou možnost, jak zamezit postupnému 

chátrání budovy, jemuž by se v budoucnu dalo jen těžko předcházet a využít její potenciál 

k naplnění potřeb navrhovaného způsobu užívání. 

 

b) Trvalá nebo dočasná stavba 

 

         Podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., se jedná o stavbu trvalou, protože jí stavební 

úřad nevymezil dobu trvání její životnost, jenž je charakteristická pro typy staveb 

s přívlastkem „dočasná“. [ 1 ] 
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c) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

 

Stavba je postavena tradičním způsobem stavění, to znamená, že se uplatnily zažité 

řemeslné techniky a technologické postupy s použitím přírodních materiálů a dosáhlo 

se tím splnění všech obecných požadavků na výstavbu. Taktéž navržené rekonstrukční práce 

se předpokládají provádět tradiční technologií s využitím moderních prvků a materiálů, 

jež pomůžou ztvárnit architektonický výraz budovy a nebudou v rozporu se stavebním 

zákonem č. 183/2006 Sb. a vyhláškou č. 503/2006 Sb. v jejím novém znění.  

 

         Požadavky, týkající se zabezpečení bezbariérového užívání stavby, nebudou v rozsahu 

bakalářské práce dále řešeny, protože se podle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, jedná o pracoviště 

do 25 osob. [ 4 ] 

 

 

d) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 

právních předpisů2) 

 

         Charakter práce je ryze školní povahy a z tohoto titulu není zapotřebí se těmito 

požadavky zabývat.  

 

 

e) Navrhovaná změna kapacity stavby (užitná plocha, počet funkčních jednotek a 

jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.) 

 

Půdorysné rozměry objektu     27,665 x 28,405 m. 

Zastavěná plocha     785,82 m². 
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Obestavěný prostor     4560,6 m³ (vypočtené množství neobsahuje kubaturu základových 

konstrukcí stávajícího stavu objektu, jelikož není úplně známa a její zjištění nebylo v této fázi 

možné). 

Užitná plocha     699,75 m². 

Počet funkčních jednotek a jejich velikosti    

sekce 1 – výrobní (kovárna)     271,8 m², 

sekce 2 – skladovací (prostory a technická místnost)     273 m², 

sekce 3 – administrativní (kanceláře, chodba, prodejna)     110,4 m², 

sekce 4 – hygienická (šatna, WC, sprchy a úklidová místnost)     44,55 m². 

Předpokládaný počet zaměstnanců     7 osob 

Pracovní doba     8 hodin denně 

 

f) Základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, celkové produkované 

množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.) 

 

         Předpokládanou spotřebu vody pro budoucí užívání objektu bude řešit až podrobnější 

projekt TZB. Způsob likvidace dešťových odpadních vod nevykazuje žádné známky poruchy 

nebo lokálního úniku těchto vod po jeho trase, a proto bude zachován.  

 

         Odpad, vzniklý při zahájení pracovní činnosti kovářské výroby, představuje převážně 

kovový šrot a zbytky opotřebovaného spotřebního materiálu z používání ručního nářadí. 

Bude uskladněn v označených kontejnerech a jeho likvidace bude řešena odvozem 

do sběrných surovin. Struska, vzniklá spalováním uhlí v kovářské výhni, bude skladována 

v popelnicích o objemu 120 l a spolu s běžným komunálním odpadem zajistí její odvoz TSO 

(Technické služby Opava). Odběrné místo komunálního odpadu je situováno v prostoru vedle 

vstupní branky na pozemek. Bilance spotřeby EE (Elektrické energie), ZP (Zemního plynu), 

VM (Vstupního materiálu) a TP (Tuhých paliv) k zajištění provozu a užívávání stavby, 

nebude pro předmět bakalářské práce počítána. 
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g) Základní předpoklady realizace 

 

         Vymezení přesného časového úseku se v předmětu bakalářské práce nevyžaduje, a proto 

není podrobně zpracován. Několik důležitých podmínek k určení doby výstavby, může 

vycházet z respektování předepsaných technologických postupů výrobců u navržených 

stavebních konstrukcí a materiálů, s kterými je třeba se seznámit již při jejich výběru, dále 

pak stupeň obtížnosti montážních a stavebních prací. Na základě těchto zjištěných poznatků 

se poté může sepsat harmonogram postupu stavebních prací s přesně definovanou dobou 

zahájení a ukončení doby výstavby.  

 

5.2 Souhrnná technická zpráva 

 

5.2.1 Popis území stavby 

 

a) Charakteristika území 

 

         Pozemek je situován na severozápadním okraji městské části Opava – Milostovice, 

 je veden v jejím katastru pod parcelními čísly 11 / 1, 11 / 2, 7 / 2, 14 / 1, 7. Svou polohou 

a snadným přístupem poskytuje dostatek prostoru pro rekonstrukční práce na objektu a nabízí 

možnost umístit zde také potřebné prvky zařízení staveniště. Pozemek se mírně svažuje 

k jihozápadu, je ohraničen částečným oplocením z ocelového drátu. Půdorysné rozložení 

pozemku je nepravidelné a jeho celková plocha je 2665,1 m². Pozemek je volně zpřístupněn 

ze tří stran a hlavní příjezdovou komunikaci zřetelně vymezuje její povrch z drceného 

kameniva. Ostatní plochy jsou převážně zatravněné s lokálním výskytem dřevin. 

 

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

 

Geologický průzkum 

          S tímto pojmem jsem se obrátil na současného majitele pozemku a ten mi sdělil, 

že nevlastní žádný dokument, jenž by definoval geologické poměry v této lokalitě. 



30 

 

Hydrogeologický průzkum  

         Pozemek ani jeho blízké okolí nezasahuje žádnou svou částí do záplavového území 

a zjištěná hladina podzemní vody nebude ovlivňovat řešení navrhované rekonstrukce 

ani úpravu okolního terénu. 

 

Stavebně historický průzkum  

         Vznik budovy se datuje v letech 1951 – 1953, za účelem chovu hospodářského dobytky. 

V roce 1989 se celý chov přestěhoval do podobných zařízení v okolních vesnicích a stavba 

nebyla na nějakou dobu využívána. V letech 1991 – 1994 posloužily její prostory k ustájení 

koní místního jezdeckého oddílu. V roce 1996 prošla stavba první rekonstrukcí, opravily 

se vnější omítky na fasádě. Od toho období sloužila stavba především funkci skladování 

a k uskutečnění potřeb svého majitele. 

 

Radonový průzkum 

         Hodnocení radonu ve stavbě se naposledy provádělo ve smyslu vyhlášky č. 499 / 2005 

Sb., § 95, odst. 1. V objektu nebyla překročena směrná hodnota 400 Bq / m³ objemové 

aktivity radonu, a proto nebylo zapotřebí provádět patřičná opatření. 

 

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

 

Ochranné pásmo nadzemního vedení NN do 1 kV 

         Pro nadzemní vedení NN do 1 kV není ochranné pásmo určeno a pro činnosti prováděné 

v jeho blízkosti je důležité dodržet předepsané vzdálenosti podle ČSN EN 50 110 – 1 ed. 2. 

 

Ochranné pásmo SEK 

         K objektu je připojen metalický kabel společnosti Telefónica. Ochranné pásmo SEK 

je v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 127 / 2005 Sb., o elektronických komunikacích 
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a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 1,5 m po stranách krajního 

vedení SEK. 

 

Ochranné pásmo vodního zdroje  

         Vyplývá ze zákona č. 254 / 2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní 

zákon). Ochranné pásmo u zdrojů podzemní vody je vymezeno hranicí 10 m od odběrného 

zařízení. Pro vodovodní přípojku do DN 500 mm je předepsaná vzdálenost 1,5 m od vnějšího 

líce potrubí. [ 2 ] 

 

 

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

 

         Řešené území ani jeho blízké okolí nezasahuje žádnou svou částí do záplavového nebo 

poddolovaného území a tato problematika nemusí být řešena. 

 

 

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

poměry v území 

 

         Případné negativní vlivy zejména hluk, exhalace, vibrace a prach budou vhodným 

opatřením eliminovány tak, aby nepřekračovaly limity příslušných předpisů. Z urbanistického 

hlediska nedojde ke zhoršení kvality bydlení v dané lokalitě.  

 

Umístění stavby je na okraji městské části Opava – Milostovice. Nejbližším objektem 

je hospodářská budova v odhadované vzdálenosti 20 m. Nejbližší stavba pro bydlení 

se odhaduje ve vzdálenosti 70 m.  

 

         Stavba a její provoz nepředpokládá vznik dalších negativních účinků, překračujících 

limity příslušných předpisů, zejména pak zápach, znečištění vod nebo např. zastínění budov 

apod. Navržené stavební úpravy objektu, ale i zpevněných ploch zajistí likvidaci srážkových 
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vod do stávající dešťové kanalizace a nevznikne tak nebezpečí narušení odtokových poměrů 

v území. 

 

f) Požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin 

 

         Z povahy rekonstrukčních prací nevyplývají žádné speciální opatření týkající se asanace 

území, demolice nebo kácení dřevin. Během výstavby nové části budovy se zemina 

z výkopových prací dočasně deponuje na ploše staveniště a rozdělí se na ornici a ostatní 

zeminu. Po dokončení rekonstrukce budovy a okolních úprav zpevněných ploch, 

se deponovaná zemina použije k nezbytným terénním úpravám a zpětnému zasypání 

obnažených konstrukcí. 

 

 

g) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní 

a technickou infrastrukturu) 

 

         Napojení objektu na dopravní infrastrukturu je navrženo přes parcelu č. 7 / 2 na místní 

účelovou komunikaci, která se asi po 50 m severozápadním směrem, napojuje na silnici III. 

třídy č. 46011. 

 

         Pro objekt budou provedeny nové přípojky NN, STL plynovodu, vody a splaškové 

kanalizace. Vedení inženýrských sítí je umístěno do zamýšleného zeleného pásu 

a pod chodníkem podél místní komunikace až k připojovacím místům na jednotlivé přípojky. 

Přípojka NN je napojena na elektrický pilíř, umístěný v oplocení vedle vstupu na pozemek. 

Přípojka STL plynovodu je napojena ve skříni s označením HUP ve zděném oplocení 

z lícových cihel. Přípojka vodovodu je napojena v revizní šachtě s označením HUV na parcele 

č. 7 / 2. Přípojka splaškové kanalizace bude napojena na novou žumpu, situovanou na místě 

stávající domovní žumpy. 
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5.2.2 Popis navrhované změny vlivu užívání stavby na území 

 

a) Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

 

         Nově bude stavba využívána k provozu kovářské dílny s orientací na umělecké kování 

Objekt tak bude začleněn do kategorie „výrobní a skladové prostory". 

 

Základní kapacity funkčních jednotek   

sekce 1 – výrobní (kovárna)     271,8 m², 

sekce 2 – skladovací (skladové prostory a technická místnost)     273 m², 

sekce 3 – administrativní (kanceláře, chodba, prodejna)     110,4 m², 

sekce 4 – hygienická (šatna, WC, sprchy a úklidová místnost)     44,55 m². 

 

 

b) Celkové urbanistické a architektonické řešení 

 

         Řešené území je označeno v územním plánu jako území určené k zemědělské výrobě, 

jemuž odpovídá i nově navržený způsob využití. Sousední plochy poté plní funkci rodinné 

zástavby s doplněním o živnostenskou funkci.  

         Doprava k objektu je zajištěna po místních komunikacích a svým umístěním se objekt 

nachází na hraně okruhu, vymezeném docházkovou vzdáleností 200 m od zastávky MHD. 

Celkově působí toto území dojmem neuspořádanosti a nevyužitelnost. Navržené stavební 

a terénní úpravy objektu a jeho okolí mohou přispět k celkové rekultivaci území a dopomoci 

k tíženým změnám.  

         Z architektonického hlediska se dozná změn v podobě půdorysného a tvarového 

uspořádání budovy, ponechá si však stávající centrální část s podélným traktem 

ze severovýchodní strany a na místo dvou přístavků z jihozápadní strany se vybuduje 

plánovaná přístavba v podobě dalšího podélného traktu s pultovou střechou, výška hřebene 
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stávající centrální části se nezmění. Dále objekt dozná změn v rozsahu úpravy fasády, 

co do počtu okenních, dveřních a vratových výplní, tak i její povrchové úpravy.  

 

         Výplně okenních a dveřních otvorů na fasádě budou z plastových profilů v imitaci 

dřeva. Sekční vrata ve vstupech do skladovacích a výrobních prostor budou rolovací, 

v odstínu podle barevné řady RAL. Z členění fasády se odstraní dřevěný obklad na štítových 

zdech a doplní se lícovými obkladovými pásky v imitaci cihelného zdiva. Stávající střešní 

krytina se nahradí trapézovými profily včetně všech klempířských doplňků a odvodňovacího 

systému. 

 

c) Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby 

 

         Dispoziční řešení vnitřního prostoru jsem se snažil přizpůsobit potřebám kovářské 

výroby a k zajištění plynulosti pracovního toku. Jednotlivé prostory jsou zatříděny 

do čtyř sekcí podle toho, k jakým účelům budou využívány. Jedná se o sekci „výrobní" 

(kovářská dílna), sekci „skladovací" (skladovací prostory a technická místnost), sekci 

„administrativní (kanceláře, chodba a prodejna) a sekci „hygienickou" (šatna, WC, sprchy 

a úklidová místnost). Výškově budou podlahy ve všech sekcích srovnány na úroveň + 1,105 

m. Vstupy do vyjmenovaných sekcí z vnějšího prostředí jsou umístěny na severozápadní 

straně budovy v podobě sekčních vrat a jednokřídlových dveří.  

 

         Výrobní tok začíná vstupem hutního materiálu do skladovacích prostor, odkud 

pokračuje přes jeho hrubé opracování až do kovářské dílny, kde se stává hlavním předmětem 

umělecké tvorby. Hotové výrobky se dále transportují pomocí zdvihací techniky do skladu 

hotových výrobků. Na plynulost výrobního toku dohlíží mistr z jeho kanceláře, 

jež je propojena s kovářskou dílnou jednokřídlovými dveřmi a okenním otvorem. Kovářská 

dílna navazuje na ostatní sekce spojovací chodbou, ze které je umožněn vstup do šatny 

a hygienického zařízení. Pro zákazníky je zřízena prodejna s přímým vstupem do kanceláře 

vedoucího. Pro úklid těchto prostor bude sloužit úklidová místnost s výlevkou. K umístění 

technického zařízení budovy je navržena technická místnost. 

 

         Činnost v kovárně bude vykonávána za účelem uměleckého kování a v možných 

případech i k opravě zemědělských strojů a výrobě zemědělského nářadí (opravy ostření 
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kování, opravy rámů vozidel obráběcích pluhů i jiných zemědělských strojů používaných 

v zemědělství). 

 

          Zpracování oceli se předpokládá tradičním způsobem tzv. ručním kováním za pomoci 

kovadliny, kleští, kladiva a dalšího ručního nářadí jako brusky, svářečka, soustruh, řezačka 

a vrtačka. K náročnějšímu zpracování bude dílna vybavena hydraulickým lisem a bucharem. 

Pro tavení oceli poslouží kovářská výheň na koks a uhlí. Kovářská výheň je opatřena 

ventilátorem s klapkou pro ovládání proudu vzduchu. Výheň bude umístěna pod komínovým 

průduchem se sběračem zplodin, jenž by měl zajistit rychlejší odvod nebezpečných látek. 

 

 

d) Bezbariérové užívání stavby 

 

         Požadavky zabezpečující bezbariérové užívání stavby nebudou řešeny, protože se podle 

vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 

užívání staveb, jedná o pracoviště do 25 osob. [ 4 ] 

 

 

e) Bezpečnost při užívání stavby 

 

         Bude v souladu s vyhláškou č. 268 / 2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. 

Především § 8 (základní požadavky na stavby) a § 46 (stavby pro výrobu a skladování). [ 5 ]    

 

 

f) Základní technický popis staveb 

 

Bourací práce 

         Grafické značení bouraných konstrukcí je v projektu značeno žlutou barvou 

a v potřebných případech je doplněno o vhodnou šrafu. 
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         Část objemu bouracích prací představuje přístavek ze severozápadní strany, 

jež se zdemoluje celý, včetně nutného množství základů k zajištění návaznosti na související 

stavební úpravy. Dále se vybourá kus přístavku z jihozápadní strany, jenž je nutný 

pro napojení přístavby. Odpojí se nadzemní přípojka NN a metalický kabel. 

 

         Z vnitřních nosných konstrukcí se vybourá zdivo, rozdělující místnosti s označením 101, 

102 a zdivo pro nové vratové, dveřní i průchozí otvory. V místnostech 101 a 102 se vybourá 

stávající betonová podlaha až na podkladní vrstvu, jejíž složení není v získaných podkladech 

charakterizováno. Dřevěné sloupky, jež podepírají vazný trám, se nahradí zděnými z CPP 

na MVC. Odstraní se krmný žlab z keramických tvarovek. V místech budoucích základových 

konstrukcí se vysekají otvory v podkladních betonových panelech. Vnitřní omítky 

jsou nesoudržné, mnohdy jdou vidět ještě zjevné stopy, jež zde chovaný dobytek zanechal, 

a proto se otlučou ze 100 %. Vyčistí se spáry mezi zdivem, stávající ocelové zárubně 

se nahradí novými, dále se v okenních otvorech provedou patřičné bourací úpravy vzhledem 

k navrženým rozměrům nových okenních výplní a několik otvorů bude zapotřebí vybourat 

nově. Vybourají se i stávající vratové výplně včetně zárubní z uhelníků. 

 

          Střešní krytina se demontuje v plném rozsahu a sní i doplňující klempířské prvky a celý 

odvodňovací systém.   

 

Zemní práce 

         Zahrnují výkop základových rýh pro navrhovanou přístavbu, oplocení a přípojky 

inženýrských sítí, odkopání zeminy po obvodu objektu v rozsahu potřebném pro skladbu 

vrstev okapového chodníku, sejmutí ornice i jiných povrchových tříd zpevněných ploch 

a konečné terénní úpravy. 

 

Základy 

 

         Základové konstrukce budou z prostého betonu C 16/20, vyjma základové konstrukce 

pod strojovým zařízením, jež bude z železového betonu C 20/25. K eliminaci vibrací 

vzniklých při provozu těchto strojů bude použita korková izolace, vložená do prostoru 
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pod tyto základové patky a po jejich obvodu. Podkladní betonová vrstva bude vyztužena 

svařovanou sítí 6,3/100 x 6,3 /100 mm. Základová spára se po kontrole zasype vrstvou 

drceného kameniva frakce 16/32 mm. Z důvodu snížení spotřeby materiálu k vybudování 

základových pásů a patek, se využijí betonové tvarovky přesných rozměrů, jež se po vyzdění 

vyplní prostým betonem C 16 / 20.  

 

         Pro zásyp spodní stavby a k vyrovnání výškových rozdílů, bude použita směs drceného 

kameniva s širokou škálou frakce. 

 

Svislé a kompletní konstrukce 

 

         Vnitřní dělící stěny a obvodové zdivo přístavby jsou navrženy z keramických tvarovek 

POROTHERM AKU o tloušťce 300 mm. Vnitřní nenosné příčky budou taktéž z keramických 

tvarovek POROTHERM AKU o tloušťce 115 mm. Nosné pilíře nahrazující dřevěné sloupky 

v místnostech 101 a 102 se provedou z CPP na MVC. K zazdívkám a přizdívkám otvorů 

se použije cihelné zdivo na MVC v požadovaných tloušťkách. 

         Nad kovářskou výheň se nainstaluje nerezový komín se sběračem zplodin, jenž by měl 

zajistit rychlejší odvod těchto zdraví škodlivých látek. Kotvení komínu včetně sběrače zplodin 

se předpokládá do nosné střešní konstrukce, pomocí ocelových lan a táhel. 

  

Vodorovné konstrukce 

 

         Překlady nad otvory v nosných zdech a příčkách z keramických tvarovek 

POROTHERM jsou řešeny systémově a to podle prospektů výrobce. Všechny ostatní 

překlady budou z ocelových válcovaných nosníků. Stropní konstrukce nad místností 105, 

bude z keramobetonových nosníků POROTHERM se ztraceným bedněním z vložek MIAKO 

a betonovou zálivkou. Tloušťka stopu 250 mm. 

 

Komunikace 

         Zpevněné plochy jsou rozděleny do dvou kategorií. Pro volný pohyb motorovými 

vozidly je zvolen povrch z obalovaného kameniva, parkovací stání a chodník pro pěší bude 
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opticky odděleno zámkovou dlažbou. Vrstva z obalovaného kameniva se oddělí od obvodu 

budovy betonovou přídlažbou. Ohraničení zpevněných ploch se provede z betonových obrub 

do betonového lože. Podkladní vrstvy se provedou z drceného kameniva. Okapový chodník 

se vyplní říčními valounky.  

 

Úpravy povrchů vnitřní 

         Nové vnitřní omítky se provedou strojní technologií z vápenocementové malty 

na očištěný podklad. Očištěným podkladem se myslí zdivo zbavené prachu 

nebo opatřené vhodnou penetrací. 

 

Úpravy povrchů vnější 

         Pro vnější omítky je navržena technologie z moderních probarvených omítek o velikosti 

zrna 2 mm ve dvou odstínech na soklu a fasádě, podle vzorové řady výrobce. Členění fasády 

bude doplněno lícovými obkladovými pásky v imitaci cihlového zdiva. 

 

Podlahy a podlahové konstrukce 

         Ve výrobních a skladovacích prostorech se pod finální vrstvu požije betonová mazanina 

pevnostní třídy C 20/25 s povrchovým opracováním pomocí „brokování". Na takto připravený 

podklad se natáhne epoxidová průmyslová podlaha EPOTEC S, jež je určena do mechanicky 

namáhaných prostor a k jednoduché údržbě. Společně s podlahou se natřou i stěny do výšky 

1500 mm nad podlahu.  

 

         V sekci administrativní a hygienické se jako podklad pod finální vrstvu použije 

anhydritový beton. Jeho vlastnosti jsou vhodné pro použití různých typů krycích vrstev. 

Povrchová úprava podlah bude z keramické dlažby. V administrativní sekci se podlaha doplní 

o sokl do výšky 100 mm. 
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Výplně otvorů 

         Okenní výplně a vstupní dveře budou z plastových profilů v imitaci dřeva s izolačním 

zasklením a požadovanou zvukovou neprůzvučností. Jejich rozměry jsou přizpůsobeny druhu 

konstrukce a požadovanému osvětlení vnitřních prostor. 

 

         Do výrobních a skladovacích prostor se osadí průmyslová rolovací vrata s dveřními 

křídly, protipožární úpravou a zvukovou neprůzvučností. Výběr odstínu je z nabídky barevné 

řady RAL.  

 

         Vnitřní dveře budou dýhované do ocelových zárubní. V provozu budou všechny dveře 

ocelové. 

 

Izolace proti vodě 

         Obvodové a vnitřní nosné zdivo se podřeže, do spáry se vloží modifikovaný asfaltový 

pás, jenž se napojí na hydroizolaci položenou na podkladní betonové vrstvě. Na vnější straně 

budovy se hydroizolační pás vytáhne do výšky min. 300 mm nad UT (Upravený terén). 

Hydroizolační pás bude potřeba vytáhnout i na stávající zdivo pod úrovní přístavby.  

 

         V hygienickém zařízení se pod obklady a dlažbu natáhne hydroizolační stěrka, 

jež se v rozích doplní o hydroizolační bandáž. 

 

Tepelné izolace 

         Tepelná izolace z extrudovaného polystyrénu se použije pod podkladní betonovou 

vrstvu přístavby a položí se v prostoru mezi základové pásy, dále jako ochranná vrstva 

hydroizolace spodní stavby při styku fasády s terénem.  

         K zateplení obvodového pláště se použije polystyrén s označením EPS F CLIMA. 

Pro zateplení střešní a stropní konstrukce, se použije tepelná izolace z minerálních vláken 

podle typu zatížení. 
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Konstrukce sádrokartonové 

         Stropní konstrukce budou ve všech sekcích zavěšeny na nosnou střešní konstrukci. 

Ve výrobních a skladových provozech budou zavěšené podhledy provedeny z akustických 

desek a ve zbytku budovy to budou SDK konstrukce. 

 

Tesařské konstrukce 

         Obsahují konstrukci krovu pultového tvaru nad přístavbou. Zhotovení podhledu a obití 

čela přesahu krokví s dřevěných palubek. Práce na bednění. 

 

Střešní krytina, konstrukce klempířské 

         Střešní krytinou se rozumí zastřešení centrální části budovy a obou podélných traktů. 

Budou použity trapézové profily včetně všech klempířských doplňků a odvodňovacího 

systému od jednoho výrobce, jenž zajistí systémové řešení. Ze stejné produktové řady 

se vyberou i venkovní parapety. 

 

Konstrukce zámečnické 

         Výroba a montáž ocelové konstrukce pro zavěšení podvěsné jeřábové dráhy 

v montážním prostoru kovářské dílny. Nosnost je stanovena až do hmotnosti 1 t. 

 

Obr. 8 Jednonosníkový jeřáb EHB-X [ 13 ] 
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Obklady keramické 

         Budou použity k obkladu stěn WC, sprch a úklidové místnosti. Výška obkladu bude 

dosahovat až ke stropu s výjimkou úklidové místnosti, kde budou obklady dosahovat 

do výšky 1500 mm nad podlahu. 

 

Malby a nátěry 

         K finální úpravě vnitřních stěn a stropů se použijí akrylátové malby v bílém odstínu. 

Ve výrobní a skladovací sekci se stěny ošetří speciálním nátěrem až do výšky 1500 mm 

nad podlahou, z důvodu snížení rizika otěru a snadnější údržby. Všechny zámečnické 

konstrukce se opatří syntetickým nátěrem. Na dřevo se použijí olejové barvy a nátěry proti 

napadení škůdci. 

 

Oplocení 

         Pro zajištění větší přehlednosti v dopravě bude vstupní prostor na pozemek zvýrazněn 

oplocením ze spárovaného zdiva z lícových cihel. Použitý odstín a textura lícových cihel 

se předpokládá totožná s obkladovými pásky na fasádě budovy.  Půdorysné uspořádání zídek 

rozdělí prostor vstupu na vjezd, vstup a plochu určenou k umístění popelnic s komunálním 

odpadem. Vjezd na pozemek je 7000 mm široký a je zajištěn bránou na elektrický pohon. 

Vstup na pozemek je 1500 mm široký a je zajištěn brankou. 

 

         Pro zbylou část se předpokládá použití průmyslového typu oplocení, složeného 

ze sloupků a samostatných dílů. Výška je navržena na hodnotu 1800 mm. Pro povrchovou 

úpravu se vybere přírodní odstín. 

 

 

g) Technická a technologická zařízení 

 

         Předpokládané strojové zařízení bude složeno z kovářské výhně na koks a uhlí, 

pneumatického bucharu, hydraulického lisu, soustruhu, stojanové vrtačky, úhlové pily 

na železo, nástěnné brusky a ručního nářadí. Pro manipulaci s materiálem se budou využívat 
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paletové nebo plošinové vozíky a v montážním prostoru je navržena podvěsná jeřábová dráha 

s doporučenou nosností do 1 t. 

 

h) Požárně bezpečnostní řešení 

 

         Důležitou podmínkou je zachování úrovně požární ochrany, vyplývající z technických 

podmínek požární ochrany budov, na jejichž základě byla stavba navržena, provedena a bylo 

zahájeno její užívání.  

 

         Požárně bezpečnostní řešení stavby není obsaženo v zadání bakalářské práce, a tudíž 

nevyžaduje podrobnější popis. 

 

 

i) Zásady hospodaření s energiemi 

 

         Technické řešení objektu jako celku musí splňovat požadavky na tepelnou pohodu 

uživatelů a zároveň nízkou energetickou náročnost při jejím provozu. S energiemi musí být 

nakládáno s úvahou a rozmyslem při jejich využívání a odběratelé se budou muset snažit 

zamezit jejich plýtvání. Technologie kovářské výroby je např. bez větších nároků na zvýšenou 

spotřebu vody, a proto bude spotřeba vody souviset pouze se zajištěním hygienických potřeb 

pracovníků.  

 

j) Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

 

         Při návrhu změn objektu, byla respektována vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických 

požadavcích na stavby, zejména § 11 (Denní a umělé osvětlení, větrání a vytápění), 

§ 13 (Proslunění), § 14 (Ochrana proti hluku a vibracím), § 46 (Stavby pro výrobu 

a skladování). [ 5 ] 
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k) Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

 

         Užívání stavby není ohroženo zvýšenou hodnotou pronikání radonu do vnitřního 

prostoru. Měření hodnoty radonu ve stavbě se naposledy provádělo ve smyslu vyhlášky 

č. 499 / 2005 Sb., § 95, odst. 1. V objektu nebyla překročena směrná hodnota 400 Bq / m³ 

objemové aktivity radonu, a proto nebylo zapotřebí provádět žádná další opatření.  

 

         Stavba ani její blízké okolí, nezasahuje do oblasti se zaznamenanou seizmickou 

aktivitou ani není ohrožena negativními vlivy po předcházející důlní činnosti. Zjištěná hladina 

podzemní vody, neohrožuje objekt svým působením, a proto nepředstavuje zvýšené riziko. 

 

5.2.3 Nové nároky na technickou infrastrukturu 

 

         Pro objekt budou provedeny nové přípojky NN, STL plynovodu, vody a splaškové 

kanalizace. Podzemní vedení inženýrských sítí pro veřejnou potřebu je ukončeno na ulici 

Jamnická, odkud bude nutné zajistit prodloužení tohoto podzemního vedení až k jednotlivým 

přípojným místům. Vedení inženýrských sítí bude umístěno do zamýšleného zeleného pásu 

a pod chodníkem podél místní komunikace až k připojovacím místům na jednotlivé přípojky 

( viz výkres č. 9).  

 

         Přípojka NN je napojena na elektrický pilíř, umístěný v oplocení vedle vstupu 

na pozemek. Přípojka STL plynovodu je napojena ve skříni s označením HUP ve zděném 

oplocení z lícových cihel. Přípojka vodovodu je napojena v revizní šachtě s označením HUV 

na parcele č. 7 / 2. Přípojka splaškové kanalizace bude napojena na novou žumpu, 

jež je situovaná na místě staré. Technické řešení nové žumpy je v této fázi zanedbáno. 

 

 

5.2.4 Nové nároky na dopravní infrastrukturu 

 

         Napojení objektu na dopravní infrastrukturu je řešeno přes parcelu č. 7 / 2 na místní 

účelovou komunikaci kategorie 6,5 / 50, která se asi po 50 m severozápadním směrem, 
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napojuje na silnici III. třídy, kategorie 7,5 / 50. Bezpečnost v dopravě motorovými vozidly 

je v blízkém okolí řešena dopravními značkami s významem „stůj, dej přednost v jízdě“, 

značkou povolující maximální dovolenou rychlost a v posledním případě zpomalovacími 

pruhy. Pohyb pro pěší se zamýšlí po chodníku, jenž bude lemovat místní komunikaci. 

Vzdálenost objektu od zastávky MHD je na hranici docházkové vzdálenosti 200 m. 

 

         Dopravní řešení na daném pozemku, bude podléhat interním předpisům uživatele 

stavby. Vjezd i vstup na pozemek je situován ze severovýchodní strany. K zaparkování 

osobních vozidel zaměstnanců nebo zákazníků, je vyhrazeno 8 parkovacích stání. Jedno 

parkovací stání má rozměr 5500 x 2600 mm z důvodu šikmého uspořádání. 

 

5.2.5 Úpravy terénu a řešení vegetace v souvislosti se změnou vlivu užívání stavby na 

území 

 

         O pozemku se dá říci, že je svažitý s jednoduchým členěním. Tyto vlastnosti respektuje 

také nový návrh terénních úprav. Po dokončení rekonstrukčních prací, se využije část sejmuté 

ornice k vyrovnání výškových rozdílů v prostoru kolem napojení přístavby na stávající 

budovu, po jejím obvodu a dále pak pro terénní úpravy při styku zeminy s betonovými 

obrubami. Rozprostřená zemina se pomocí ručního nářadí prokypří, urovná a odstraní 

se přebytečné trsy trávy nebo případné kameny. Na upravené přírodní plochy se rozeseje 

vhodný druh trávy. Vzhledem k současné skladbě vzrostlých dřevin a keřů, se mohou travnaté 

plochy, citlivě obohatit o výsadbu dřevin a keřů, typických pro danou lokalitu.  

 

5.2.6 Popis změny vlivu užívání stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

 

         Otázka kvality životního prostředí je v posledních letech hodně omývané téma, jenž jistě 

zasluhuje zvýšenou pozornost. Především si myslím, že možnosti využívání obnovitelných 

zdrojů energie, představují pro dnešní stavitelství, jakýsi posun vpřed. Tohle téma ovšem není 

předmětem této bakalářské práce, a proto přejdu k popisu rekonstruovaného objektu. 

 

          U stavby se nepředpokládá negativní vliv na životní prostředí za předpokladu, 

že nebude produkovat hluk a exhalace přesahující limity daných předpisů. U obvodových 
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konstrukcí a výplní otvorů bude muset být respektován požadavek na tzv. vyváženou stavební 

neprůzvučnost. Odpad ze splaškové kanalizace bude sveden do žumpy. Odvoz a likvidaci 

fekálií ze žumpy zajistí odborná firma. Taktéž bude pravidelně vyvážen tuhý domovní odpad, 

skladovaný v klasických popelnicích pro tříděný odpad. Použitý stavební materiál by měl 

vyhovovat příslušným státním zkouškám a předpisům s příslušnými atesty o vhodnosti použití 

a zdravotní nezávadnosti. Za skladování odpadů, manipulaci s nimi a jejich likvidaci po dobu 

realizace stavby, se předpokládá přenesení úplné odpovědnosti na dodavatele stavebních 

prací. 

 

         K ochraně životního prostředí může dopomoci výsadba dřevin, keřů a vytvoření travnaté 

plochy, která bude nejen produkovat kyslík, ale poslouží taky, jako přírodní lapač prachových 

částic a nečistot obsažených v ovzduší.   

 

5.2.7  Ochrana obyvatelstva 

 

         Návrh rekonstrukčních úprav objektu, jeho architektonické, provozní a typologické 

řešení, tuhle problematiku neřeší, a proto jsem se jí nezabýval. 
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6 ZÁVĚR 

 

         Činnost spojená se zpracováváním bakalářské práce se za posledních několik měsíců 

stala převážnou náplní mého volného času. Na začátku své práce jsem se snažil získat 

co nejvíce potřebných informací a podkladů, abych je postupně použil k tvorbě konečné 

podoby návrhu. Prošel jsem si přitom problematikou grafického zpracování návrhu a teorií 

příslušných právních předpisů. Zejména jsem se snažil docílit, aby výsledný koncept působil 

přehledně, s technicky a provozně dobře zvládnutým uspořádáním vnitřního prostoru objektu 

a na to navazující úpravou okolních ploch. Věřím tedy, že se mi podařilo v předepsaném 

rozsahu bakalářskou práci vypracovat a snese to i její hodnotící měřítko.  
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Příloha č. 1  -  Soupis stavebních dílů a jejich orientační náklady 

 

Stavební díly a jejich orientační náklady 

    

Druh práce Měrná 

jednotka 

Množství m. 

j. 

Cena za m. j. 

v Kč 

Cena celkem 

v Kč 
Bourací práce t 150 1300 195 000 

Zemní práce t 96 1500 144 000 

Základy m³ 35 3500 122 500 

Svislé a 

kompletní 

konstrukce 

m³ 140 4200 588 000 

Vodorovné 

konstrukce 
t 8 35000 280 000 

Komunikace m² 436 900 392 400 

Úpravy povrchů 

vnitřní 
m² 1300 400 520 000 

Úpravy povrchů 

vnější 
m² 450 1000 450 000 

Podlahy a 

podlahové 

konstrukce 

m² 699,75 1600 1 119 600 

Výplně otvorů m² 112 3550 397 600 

Izolace proti 

vodě 
m² 900 700 630 000 

Tepelné izolace m³ 325 900 292 500 

Konstrukce 

sádrokartonové 
m² 699,75 700 489 825 

Tesařské 

konstrukce 
m³ 8 27 000 216 000 

Střešní krytina, 

klempířské 

konstrukce 

m² 808 800 646 400 

Konstrukce 

zámečnické 
t 3 35 000 105 000 

Obklady 

keramické 
m² 140 650 91 000 

Malby a nátěry m² 1859,75 50 92 988 

Oplocení m 210 1400 294 000 

  Celkem bez DPH 7 066 813,- 
 



 

      Celkový součet jednotlivých stavebních dílů udává hodnotu 7 066 813,- Kč. K této 

hodnotě se pro úplnost připočte výše aktuální procentuální sazby DPH (Daň z přidané 

hodnoty). Vypočtená množství, vzniklá zaokrouhlováním jednotlivých součtů ploch, objemů 

a hmotností stavebních konstrukcí a materiálů. K určení výše hodnoty jednotek práce, 

se použily agregované ceny.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 2  -  Základová konstrukce pod strojové zařízení 

Hlavní podklad pro návrh základové konstrukce pod buchar a hydraulický lis. [ 14 ] 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

          



 

Příloha č. 3  -  Fotodokumentace 

 

 

Foto ze severozápadní strany 

 

 

 

Foto z jihovýchodní a severovýchodní strany 



 

 

Místo napojení na místní komunikaci III. tř. č. 46011 

 

 

Foto z jihozápadní strany 

 

 

          

 



 

Příloha č. 4 – Podklady pro návrh hygienického zařízení 

 

 Půdorysné velikosti záchodových kabinek [ 9 ] 

 

 Půdorysná vzdálenost záchodové kabinky s dveřmi otvíravými dovnitř a stěnou [ 9 ] 

 

 

 Řešení skupiny pisoárů [ 9 ] 



 

 

Úprava podlahy u sprchovacího stání [ 9 ] 

 

Vzdálenosti mezi umyvadly [ 9 ] 
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