
 

VŠB – Technická univerzita Ostrava 

Fakulta stavební 

Katedra architektury 

 

 

 

 

Chráněné dílny – stolařství s administrativou 

Sheltered workshops – joinery and administration 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Student:                                                                                                                  Petra Polášková 

Vedoucí bakalářské práce:                                                                         Ing. arch. Tomáš Bindr 

Ostrava 2013



 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení studenta 
 

 

 

Prohlašuji, že jsem celou bakalářskou práci včetně příloh vypracovala samostatně pod 

vedením vedoucího bakalářské práce a uvedla jsem všechny použité podklady a literaturu. 

 

 

V Ostravě dne 6. května 2013 ………………………..… 

  podpis studenta 



 

Prohlašuji, že 

 

• Byla jsem seznámena s tím, že na moji bakalářskou práci se plně vztahuje zákon 

č. 121/2000Sb. – autorský zákon, zejména § 35 – užití díla v rámci občanských a 

náboženských obřadů, v rámci školních představení a užití díla školního a § 60 – 

školní dílo. 

• beru na vědomí, že Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále jen 

VŠB-TUO) má právo nevýdělečně ke své vnitřní potřebě bakalářskou práci užít (§ 

35 odst. 3). 

• souhlasím s tím, že jeden výtisk bakalářské práce bude uložen v Ústřední 

knihovně VŠB-TUO k prezenčnímu nahlédnutí a jeden výtisk bude uložen u 

vedoucího diplomové (bakalářské) práce. Souhlasím s tím, že údaje o bakalářské 

práci budou zveřejněny v informačním systému VŠB - TUO. 

• bylo sjednáno, že s VŠB - TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční 

smlouvu s oprávněním užít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona. 

• Bylo sjednáno, že užít své dílo – bakalářskou práci nebo poskytnout licenci k jejímu 

využití mohu jen se souhlasem VŠB - TUO, která je oprávněna v takovém případě 

ode mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly VŠB – TUO 

na vytvoření díla vynaloženy (až do jejich skutečné výše). 

• beru na vědomí, že odevzdáním své práce souhlasím se zveřejněním své práce podle 

zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů 

(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, bez ohledu na výsledek 

její obhajoby. 

 

 

 

V Ostravě dne 6. května 2013 ………………………

  podpis studenta 



 

Anotace 

POLÁŠKOVÁ, P.: Chráněné dílny – stolařství s administrativou: Bakalářská práce. Ostrava: 

VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra architektury 226, 2013. 39 s. 

Vedoucí práce Bindr, T. 

„Chráněné dílny – stolařství s administrativou“ jako téma bakalářské práce vychází 

z urbanistického návrhu území v Ostravě – Přívoz řešeném v rámci ateliérové tvorby III. 

Jedná se o objekt složený ze dvou konstrukčně odlišných celků. Tato práce se zabývá právě 

jednou z částí, která je rozpracována jako dokumentace pro provádění stavby. Práce obsahuje 

textovou a výkresovou část. Dále je zpracována průvodní a technická zpráva dle vyhlášky 

499/2006 Sb. Dokumentaci doplňuje soubor výkresů včetně architektonického detailu, jehož 

náplní bylo zastínění terasy.  

Klíčová slova: chráněné dílny, stolařství, administrativa, Porotherm 

Abstract 

POLÁŠKOVÁ, P.: Sheltered workshops – joinery and administration: Bachelor thesis. 

Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Civil Engineering, Department of 

Architecture 226, 2013. 39 s. Thesis head Bindr, T. 

The Bachelor’s thesis entitled “Sheltered Workshops – Joinery with Administration” is based 

on the urban design of the Ostrava – Přívoz area implemented within the Studio Art III. It is 

an object composed of two structurally different entities. This thesis deals with one part 

elaborated as construction documentation. The thesis contains a text part and graphical part. 

Furthermore, an accompanying and technical report is processed, in accordance with Decree 

499/2006 Coll. The documentation is completed with a set of drawings including architectural 

detail aimed at terrace shading. 

Keywords: shelterd workshops, joinery, administration, Porotherm 
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SEZNAM POUŽITÉHO ZNAČENÍ 

ATT  ateliérová tvorba 

B.p.v.  Balt po vyrovnání 

C x/x  třída pevnosti betonu 

ČSN  česká státní norma 

EPS  expandovaný polystyren 

MHD  městská hromadná doprava 

NP  nadzemní podlaží 

OSB  oriented strand board 

PTH  Porotherm 

SO  stavební objekt 

XPS  extrudovaný polystyren 

ZPF  zemědělský půdní fond 

ŽB  železobeton 

a.s.  akciová společnost 

cca  přibližně 

č.  číslo 

Kč  koruna česká 

km2  kilometry čtverečné 
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m  metr 

mm  milimetr 

m2  metr čtverečný 

m3  metr krychlový 

m n. m. metry nad mořem 

MPa  megapascal 

např.  například 

obr.  obrázek 

Sb.  sbírky zákona 

s.r.o.  společnost s ručením omezeným 

tl.  tloušťka 

vyhl.  Vyhláška 
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ÚVOD 

Náplní projektu je návrh chráněných dílen, které se zabývají stolařskou výrobou, prodejem 

svých výrobků v showroomu a součástí objektu je i vedení dílen. V rámci bakalářské práce  

je řešena část, která obsahuje administrativní vedení firmy, showroom a zázemí stolařské 

dílny. Řešené území se nachází v městské části Ostrava – Přívoz, v části zvané „Za kolejemi“. 

Studie řešeného objektu byla součásti Ateliérové tvorby IV., která navazovala na urbanistické 

řešení tohoto území v Ateliérové tvorbě III. Dále následovalo rozpracování studie  

do dokumentace pro stavební povolení v rámci Ateliérové tvorby Va.  

Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí, textová a výkresová. Textová část obsahuje 

průvodní a technickou zprávu dle novely Vyhlášky č. 499/2006 Sb. Zákona o územním 

plánování a stavebním řádu. Součástí je průvodní zpráva, která obsahuje základní informace  

o stavbě, stavebníkovi a území. Dále následuje technická zpráva, jejímž obsahem  

je podrobnější popis architektonického, konstrukčního a technického řešení objektu. 

Výkresová část je složena z dokumentace pro provádění stavby a výpisu prvků, 

charakteristických vizualizací objektu a architektonického detailu, jehož řešením bylo 

zastínění terasy v druhém nadzemním podlaží.  

Zhodnocení a poznatky získané řešením této bakalářské práce jsou uvedeny v závěru. 

Charakteristika oblasti 

Dosavadní rozvoj městské části probíhal nahodile bez celené koncepce stanovené územně 

plánovací dokumentací. Studie tohoto území byla směřována k rozvoji této lokality, 

zatraktivnění území pro všechny vrstvy obyvatel, a to především vytvořením bytových 

jednotek všech cenových kategorií, vytvořením pracovních míst a rozvojem obchodu, služeb, 

občanské vybavenosti a obnovením a výsadbou zeleně.  

Zájmová oblast této studie se nachází ve východní části Moravskoslezského kraje,  

který se skládá z 6 okresů, z nichž naše území obsahuje okres Ostrava – město. Okres neboli 

město se skládá z 23 městských obvodů, ve kterých žije cca 310 913 obyvatel (údaj platný 

k 1. 4. 2011). Přívoz byl samostatnou obcí do roku 1555, kdy byl připojen k městu Moravská 

Ostrava až do roku 1848. Roku 1900 byl Přívoz povýšen na město, rozvoj průmyslu přispěl  
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i k migraci obyvatel na celkový počet cca 17 351. Roku 1924 se stal Přívoz natrvalo součástí 

města Moravská Ostrava pod novým názvem tzv. Velká Ostrava. Od roku 1990 je Moravská 

Ostrava a Přívoz samostatným městským obvodem statutárního města Ostrava.  

Přívoz se rozkládá na severu města mezi řekami Odrou a Ostravicí. 

Řešené území je vymezeno ulicemi Hlučínská, Majakovského, Božkova a Dobrovského.  

Ze severovýchodu je limitujícím prvkem areál bývalého dolu Odra, na jihovýchodě  

je to Hlavní nádraží a haly ve vlastnictví Českých drah a.s., na jihozápadě a severozápadě  

se nacházejí haly lehkého průmyslu. Plocha území o celkové výměře cca 476 613 km2  

je nepravidelného tvaru. Vjezd na území je z ulice Hlučínská a z dálnice D1. Nejbližší 

vlaková zastávka je vzdálena cca 10 minut s použitím MHD. Parcela je situována  

na rovinném terénu. Komunikační dostupnost zlepšuje nedávno otevřená dálnice D1 na trase 

Praha – Brno – Bohumín a blízkost centra města Ostrava. 

 

Obr. 1 Situace areálu – stávající, zdroj: Semestrální práce ATT III. 
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Obr. 2 Situace areálu – navrhovaná, zdroj: Semestrální práce ATT III. 

 

 

Obr. 3 Fotodokumentace řešeného pozemku, zdroj: vlastní fotografie 
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Obr. 4 Fotodokumentace řešeného pozemku, zdroj: vlastní fotografie 

 

 

 

Obr. 5 Vizualizace urbanistického návrhu, zdroj: Semestrální práce ATT III. 
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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

Název stavby:     Chráněné dílny – stolařství s administrativou 

Druh stavby:     Novostavba 

Místo stavby:     Ostrava – Přívoz, ulice Heydukova 

      Moravskoslezský kraj 

Parcely číslo:  509/8, 509/9, 509/10, 509/11, 509/12, 509/13, 

509/14 

Katastrální území: Moravská Ostrava a Přívoz 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

Jméno:      GERLICH ODRY s. r. o. 

       chráněná dílna, výroba a služby 

Adresa sídla:     Ke Koupališti 370/15 

       742 35 Odry 

IČ:      25839209 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Jméno:      Petra Polášková 

Adresa:     Březolupy 205, 687 13 Březolupy 
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A.2 Seznam vstupních podkladů 

Základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž základě byla 

zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby 

- Katastrální mapa města Ostravy 

- Územní plán města Ostravy 

- Vlastní fotodokumentace areálu 

- Příslušné právní předpisy a normy 

A.3 Údaje o území 

Rozsah řešeného území 

Řešené území se rozkládá na parcelách číslo 509/8, 509/9, 509/10, 509/11, 509/12, 509/13, 

509/14, přičemž řešená část objektu se týká parcel číslo 509/9, 509/10, 509/12.  

Všechny parcely jsou v osobním vlastnictví a bude provedeno jejich odkoupení. 

Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 

Do řešeného pozemku nezasahuje žádné chráněné území typu památkové rezervace nebo 

záplavové území. 

Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Návrh splňuje obecné požadavky na využití území, které dle regulativu města Ostrava slouží 

pro podstatně neobtěžující výrobu a skladování, příbuznou a doplňující občanskou 

vybavenost. Mezi vhodná využití patří zakázková, malosériová, rukodělná, řemeslná  

a umělecká výroba, dále i nájemné dílny a ateliery, objekty pro svobodná povolání, kutilství  

a záliby.  

Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Veškeré požadavky dotčených orgánů byly splněny. 
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Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby 

Jako přístupové komunikace jsou využity stávající komunikace III. třídy, ulice Heydukova  

a ulice Majakovského. Mezi další dotčené pozemky patří parcela číslo 509/1 a 509/6,  

na které stoji budova s evidenčním číslem 1379. 

A.4 Údaje o stavbě 

Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Řešená část objektu je novostavbou, která bude sloužit nejen zaměstnancům, ale i zákazníkům 

a pro setkávání tělesně a mentálně postižených.  

Účel užívání stavby 

Dvoupodlažní budova je využita pro zázemí stolařské dílny a showroomu v prvním 

nadzemním podlaží a administrativní částí pro vedení dílen ve druhém nadzemním podlaží. 

Trvalá nebo dočasná stavba 

Objekt je uvažován jako trvalá stavba, která není nijak chráněná (např. kulturní památkou). 

Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků 

zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

Veřejně přístupné části jsou řešeny jako bezbariérové kromě samotného zázemí dílen,  

protože se nepředpokládá zaměstnání osob s pohybovým a zrakovým postižením v tomto 

druhu provozu. U vstupů do objektu jsou navrženy pomocné rampy. Návrh objektu splňuje 

požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečující 

bezbariérové užívání staveb.  

Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních 

předpisů 

Veškeré požadavky ze strany dotčených orgánu byly splněny a nebyly uděleny žádné výjimky 

a úlevy. 
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Navrhované kapacity 

Navrhované kapacity stavby: 

- Zastavěná plocha:    325,63 m2 

- Obestavěný prostor:    2 293,8 m3 

- Užitná plocha:     392,08 m2 

- Počet zaměstnanců:  - stolařská dílna  10 – 15 

- administrativa  5 – 7  

Základní předpoklady výstavby 

Předpokládané datum zahájení výstavby:   02/2014 

Předpokládané datum ukončení výstavby:   08/2015 

Realizace výstavby se bude řídit zpracovaným harmonogramem prací dle jednotlivých 

technologických postupů:  

- příprava území (staveniště 

- výkopové práce 

- realizace přípojek vedených v zemi 

- základy 

- hrubá vrchní stavba 

- přidružené stavební práce 

- dokončovací práce 

- zpevnění ploch 

- úprava okolního terénu 

Orientační náklady stavby jsou 19 759 761 Kč. 
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A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

SO 01 – objekt 

SO 02 – kanalizační přípojka 

SO 03 – přípojka elektro 

SO 04 – vodovodní přípojka 

SO 05 – oplocení 

SO 06 – asfaltová plocha 

SO 07 – chodník (dlažba) 



20 

B. TECHNICKÁZPRÁVA 

B.1 Popis území stavby 

Charakteristika stavebního pozemku 

Stavební pozemek se nachází v zástavbě rodinných a bytových domu v městské části  

Ostrava – Přívoz, v lokalitě zvané „Za kolejemi“. V současnosti je parcela katastrem 

nemovitostí vedena jako ostatní plocha. Stavební pozemek je rovinného charakteru 

s nejnižším bodem ve výšce 215 m n. m., v rámci pozemku se nenachází žádná vrstevnice. 

V současné době se zde nachází sběrný dvůr, na většině plochy pozemku jsou položeny 

betonové panely, které budou pro potřeby novostavby odstraněny. Současně bude odstraněna  

i budova zázemí sběrného dvoru, která je složena ze stavebních buněk. Na pozemku  

se nenacházejí žádné dřeviny, které by bránily výstavbě, a proto není navrženo žádné kácení. 

Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

Geologický průzkum – pozemek spadá do soustavy Českého masivu s pokryvnými útvary  

a postvariskými magmatity. Typem horniny jsou nezpevněné nivní sedimenty, např. hlíny  

a písky. Svrchní uloženiny mohou být holocénní povodňové hlíny. Geologický popis řadí 

území do období kenozoika. 

Radon – byl zpracován radonový průzkum lokality. Radonový index byl identifikován jako 

nízký. Z průzkumu vyplývá, že na objektu nebudou provedena žádná ochranná opatření proti 

pronikání radonu do objektu. 

Hydrogeologický průzkum – v blízkosti stavebních parcel se nenachází žádný vodní tok,  

který by mohl stavbu v pozdější době ohrozit. Základové konstrukce nebudou dle 

předpokladů ohroženy hladinou podzemní vody. 

Poddolování – území je poddolováno, ale těžba již byla ukončena. 
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Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Do pozemku nezasahují žádná ochranná pásma a ani samotný pozemek nespadá  

do záplavového území některé z okolních řek. 

Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí 

Stavba je navržena tak, aby její provedení neohrožovalo život, zdraví a také životní podmínky 

jejich uživatelů ani uživatelů okolních staveb a dále aby nebylo ohroženo životní prostředí.  

Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu 

Dotčené pozemky nejsou v ZPF. 

Územně technické podmínky 

Areál bude napojen na stávající ulici Heydukova a Majakovského, jež jsou komunikacemi III. 

třídy a jsou orientovány na jižní a severní straně řešeného pozemku. V blízkosti pozemku jsou 

vedeny veškeré inženýrské sítě, na které je možné se napojit, ale podrobnější řešení není 

předmětem bakalářské práce. 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Dvoupodlažní budova bude využita pro zázemí stolařské dílny a showroomu v prvním 

nadzemním podlaží a administrativní částí pro vedení dílen ve druhém nadzemním podlaží. 

Předpokládaný počet pracovníků v administrativní části je 5, pro showroom 2 a stolařská 

dílna je navržena pro 10 – 15 zaměstnanců. 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Dle platného územního plánu se pozemek nachází v zastavitelné ploše, vedené jako ostatní 

plocha. Urbanistické řešení vycházelo z existence stávající zástavby a jejich uličních čar. 

Snahou bylo dotvořit území, aby působilo kompaktním a příjemným dojmem pro obyvatele. 
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Bylo počítáno s parkovacím stáním včetně invalidů. Hlavní vstupy do objektu jsou řešeny  

ze stávající komunikace ulice Heydukova zpevněnou plochou. 

Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

Objekt půdorysně doplňuje stávající zástavbu. Hmota, z které je předmětem bakalářské práce 

jen část, je navržena jako dvě budovy s pultovou střechou, jež dohromady tvoří vizuální 

dojem sedlové střechy. Tento dojem doplňuje i zastínění terasy v druhém nadzemním podlaží 

a tím budova působí kompaktně.  

Fasáda řešené části je, pro dotvoření charakteru stolařské dílny, tvořena dřevěným obkladem 

z červeného západního cedru. Druhá část objektu je omítnuta bílou fasádní omítkou. 

Jednotlivé skupiny oken odrážejí provoz v dané části objektu, velká francouzská okna patří 

showroomu a vstupní hale. Rytmus otvíravých a pevně zasklených oken náleží výrobní hale  

a jejímu zázemí. Zalomená okna v druhém nadzemním podlaží zapadají do administrativní 

části objektu. 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Provoz řešené části je z větší části veřejně přístupný. Budova má dva vchody, jeden vede  

do showroomu, který má vlastní WC a skladovací prostor s kanceláří, která je určena  

pro jednání se zákazníky stolařské dílny. Druhý vchod je určen zaměstnancům,  

ale i veřejnosti. Za vchodem se nachází vrátnice a vstup do dílny, který je určen pouze 

zaměstnancům. Dále následuje schodišťový prostor pro přístup do druhého nadzemního 

podlaží, kde sídlí vedení firmy a nachází se zde i zasedací místnost určena pro široké využití, 

především jako společenská místnost pro komunitu osob s tělesným a mentálním postižením.  

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Veřejně přístupné části jsou řešeny jako bezbariérové kromě samotného zázemí dílen, protože 

se nepředpokládá zaměstnání osob s pohybovým a zrakovým postižením v tomto druhu 

provozu. U vstupů do objektu jsou navrženy pomocné rampy. Návrh objektu splňuje 

požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečující 

bezbariérové užívání staveb. 
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B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Zaměstnanci budou řádně proškoleni v bezpečnosti provozu stavby a jejího užívání. Návrh 

objektu je koncipován tak, aby při jeho užívání nedocházelo k úrazům pádem, nárazem, 

uklouznutím, popálením nebo zásahem elektrickým proudem. 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

Stavební řešení 

Je řešená pouze část z celého objektu. 

Konstrukční a materiálové řešení 

Zemní práce – první fází bude odstranění betonových panelů a stavebních buněk, dále 

proběhne dorovnání terénu a vyhloubení terénu na úroveň základové spáry. Hloubení bude 

provedeno strojově dle projektové dokumentace. 

Základy – objekt je založen na základových pásech i patkách. V obou případech byl použit 

beton třídy C 20/25. Základová deska tl. 150 mm je opět zhotovena z betonu třídy C 20/25. 

Základový pás pod prefabrikovaným schodištěm je atypického tvaru z betonu třídy C 20/25, 

jehož vyšší část je vyztužena ocelovými pruty, pro zajištění větší opory pro schodiště. 

Základové konstrukce budou uloženy na zhutněný štěrkopískový podsyp tl. 150 mm. 

Svislé konstrukce – na obvodovou konstrukci byl použit zdící systém Porotherm 30 Profi  

na maltu Porotherm TM (5 MPa). Nosné ŽB sloupy jsou zhotoveny z betonu třídy C 25/30  

a ocelových prutů svázaných třmínky po 500 mm. Vnitřní příčky jsou zhotoveny  

ze sádrokartonových konstrukcí firmy Knauf, v jednotlivých provozech jsou využity tři typy 

W112 pro veřejné prostory, W115 pro rozvody kanalizací a W111 pro kancelářské prostory. 

V místech sociálního zařízení jsou provedeny keramické obklady do výšky 2000 mm. 

Vodorovné konstrukce – pro stropní konstrukci je využit systém Porotherm, PTH POT 

nosníky 17,5 a vložky PTH Miako 19/62,5 a 19/50. Obvodové ztužení je zajištěno věncovou 

výztuží z ocelových prutů a třmínků. Stropní konstrukce je rozdělena do tří částí, mezi 

kterými je opět využit systém ztužení pomocí věncové výztuže z ocelových prutů a třmínků. 

Pro uložení schodišťového ramene je použito válcovaného profilu L200. Obvodová stěna 
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v druhém nadzemním podlaží je podepřena soustavou dvou válcovaných profilů I200.  

Pro uložení stropních POT nosníků jsou vyhotoveny tři průvlaky na ŽB sloupech, jsou 

tvořeny dvěma válcovanými profily I240 mezi které jsou vloženy cihly HERAKLIT  

a nakonec je celý průvlak vylit betonem třídy C 20/25 do bednění. V druhém nadzemním 

podlaží je pro uložení střešní konstrukce použito dvou průvlaků ze dvou válcovaných profilů 

I240, které jsou pro estetický vzhled obloženy dřevěnými palubkami. V prvním nadzemním 

podlaží a v sociálním zařízení druhého nadzemního podlaží je zhotoven podhled z OSB 

desek. 

Střešní konstrukce – nosná konstrukce pultové střechy je tvořena z krokví uložená  

na průvlaky a pozednici. Je využito nadkrokevní izolace, která je umístěna na dřevěný záklop 

z palubových desek. Střecha je pokryta falcovaným plechem od firmy Ruukki v úpravě Pural 

Matt. Pro odvodnění střechy je použit zaatikový žlab. 

Schodiště – prefabrikované schodiště je vyrobeno na míru firmou Prefa Brno, nástupní 

rameno je uloženo do základového pásu pro schodiště a do obvodové zdi. Výstupní rameno  

je uloženo do obvodové zdi a do válcovaného profilu L200, který je součástí stropní 

konstrukce. Střední část schodiště je uložena mezi nástupní a výstupní rameno. Celé schodiště 

je pokrytou dlažbou do lepidla. Rozměry jsou dimenzovány pro bezbariérové užívání. 

Výtah – šachta je zhotovena z ŽB konstrukce, tedy betonem třídy C 20/25 a ocelové výztuže. 

Pro bezbariérový přístup je zvolena kabina o rozměru 1400 x 1500 mm a dveřní otvor  

se otvírá do šířky 1000 mm. Předprostor výtahu splňuje požadavek volného prostoru  

o průměru 1500 mm. 

Podlahy – v celém objektu je podlaha řešena keramickou dlažbou do lepidla. Ve skladbě  

je zahrnuta možnost podlahového vytápění. Skladba podlahy je uvedena ve výpisu skladeb 

podlah.  

Obvodový plášť – obvodový plášť je tvořen dřevěným obkladem z červeného západního 

cedru. 

Tepelná izolace – pro tepelnou izolaci je využit materiál firmy ISOVER. V podlaze na terénu 

se jedná o ISOVER Styrodur 4000CS, sokl je řešen pomocí izolace ISOVER XPS Greywall 
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plus. Obvodové stěny jsou zatepleny pěnovým polystyrenem ISOVER EPS Greywall plus. 

Nadkrokevní izolaci střechy zajišťuje systém Topdek s tepelnou izolací TOPDEK 022 PIR. 

Zastínění terasy – pro zhotovení zastínění slouží dřevěné trámy a sloupy, které jsou uchyceny 

ocelovými prvky do atiky a ztužujícího věnce pomocí chemických kotev. Navzájem jsou 

spojeny ocelovým úhelníkem a nýty s půlkulatou hlavou. 

Mechanická odolnost a stabilita 

Předmětem řešení této bakalářské práce není statické posouzení objektu.  

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

Technické řešení 

Je řešená pouze část z celého objektu. 

Výčet technických a technologických zařízení 

Není předmětem této bakalářské práce. 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

Není předmětem této bakalářské práce. 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

Není předmětem této bakalářské práce. 

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

Není předmětem této bakalářské práce. 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Není předmětem této bakalářské práce. 
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B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

V blízkosti pozemku jsou vedeny veškeré inženýrské sítě, na které je možné se napojit,  

ale podrobnější řešení není předmětem bakalářské práce. 

B.4 Dopravní řešení 

Popis dopravního řešení 

Import a export firmy bude zajištěn převážně přes blízkou dálnici D1. 

Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Pozemek je napojen na ulici Majakovského, která je dále napojena na dálnici D1. 

Doprava v klidu 

Parkovací místa jsou navržena na ulici Heydukova, jsou dimenzována v závislosti  

na dostupnost místa MHD. Jedenáct parkovacích míst zahrnuje i stání pro invalidy, v poměru 

doporučeném vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečující 

bezbariérové užívání staveb. 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

Není předmětem této bakalářské práce. 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

Stavba nevykazuje negativní vlivy na životní prostředí. K ukládání a recyklaci odpadu  

je uvažován prostor přilehlý k části objektu, který není předmětem bakalářské práce. 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Z hlediska havarijní situace v místě stavby se předpokládá využití veřejných prostředků 

ochrany obyvatelstva. 
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B.8 Zásady organizace výstavby 

Není předmětem této bakalářské práce. 
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C. SITUAČNÍ VÝKRESY 

Situace stavby jsou umístěny v příloze   C01 Architektonická situace 

       C02 Vytyčovací výkres 
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D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A 

TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 

D.1.1 Architektonicko-stavební část 

Technická zpráva 

Účel užívání stavby 

Dvoupodlažní budova je využita pro zázemí stolařské dílny a showroomu v prvním 

nadzemním podlaží a administrativní částí pro vedení dílen ve druhém nadzemním podlaží. 

Navrhované kapacity 

Navrhované kapacity stavby: 

- Zastavěná plocha:    325,63 m2 

- Obestavěný prostor:    2 293,8 m3 

- Užitná plocha:     392,08 m2 

- Počet zaměstnanců:  - stolařská dílna  10 – 15 

- administrativa  5 – 7 

Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

Objekt půdorysně doplňuje stávající zástavbu. Hmota, z které je předmětem bakalářské práce 

jen část, je navržena jako dvě budovy s pultovou střechou, jež dohromady tvoří vizuální 

dojem sedlové střechy. Tento dojem doplňuje i zastínění terasy v druhém nadzemním podlaží 

a tím budova působí kompaktně.  

Fasáda řešené části je, pro dotvoření charakteru stolařské dílny, tvořena dřevěným obkladem 

z červeného západního cedru. Druhá část objektu je omítnuta bílou fasádní omítkou. 

Jednotlivé skupiny oken odrážejí provoz v dané části objektu, velká francouzská okna patří 
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showroomu a vstupní hale. Rytmus otvíravých a pevně zasklených oken náleží výrobní hale  

a jejímu zázemí. Zalomená okna v druhém nadzemním podlaží zapadají do administrativní 

části objektu. 

Konstrukční a materiálové řešení 

Zemní práce – první fází bude odstranění betonových panelů a stavebních buněk, dále 

proběhne dorovnání terénu a vyhloubení terénu na úroveň základové spáry. Hloubení bude 

provedeno strojově dle projektové dokumentace. 

Základy – objekt je založen na základových pásech i patkách. V obou případech byl použit 

beton třídy C 20/25. Základová deska tl. 150 mm je opět zhotovena z betonu třídy C 20/25. 

Základový pás pod prefabrikovaným schodištěm je atypického tvaru z betonu třídy C 20/25, 

jehož vyšší část je vyztužena ocelovými pruty, pro zajištění větší opory pro schodiště. 

Základové konstrukce budou uloženy na zhutněný štěrkopískový podsyp tl. 150 mm. 

Svislé konstrukce – na obvodovou konstrukci byl použit zdící systém Porotherm 30 Profi  

na maltu Porotherm TM (5 MPa). Nosné ŽB sloupy jsou zhotoveny z betonu třídy C 25/30  

a ocelových prutů svázaných třmínky po 500 mm. Vnitřní příčky jsou zhotoveny  

ze sádrokartonových konstrukcí firmy Knauf, v jednotlivých provozech jsou využity tři typy 

W112 pro veřejné prostory, W115 pro rozvody kanalizací a W111 pro kancelářské prostory. 

V místech sociálního zařízení jsou provedeny keramické obklady do výšky 2000 mm. 

Vodorovné konstrukce – pro stropní konstrukci je využit systém Porotherm, PTH POT 

nosníky 17,5 a vložky PTH Miako 19/62,5 a 19/50. Obvodové ztužení je zajištěno věncovou 

výztuží z ocelových prutů a třmínků. Stropní konstrukce je rozdělena do tří částí, mezi 

kterými je opět využit systém ztužení pomocí věncové výztuže z ocelových prutů a třmínků. 

Pro uložení schodišťového ramene je použito válcovaného profilu L200. Obvodová stěna 

v druhém nadzemním podlaží je podepřena soustavou dvou válcovaných profilů I200.  

Pro uložení stropních POT nosníků jsou vyhotoveny tři průvlaky na ŽB sloupech, jsou 

tvořeny dvěma válcovanými profily I240 mezi které jsou vloženy cihly HERAKLIT  

a nakonec je celý průvlak vylit betonem třídy C 20/25 do bednění. V druhém nadzemním 

podlaží je pro uložení střešní konstrukce použito dvou průvlaků ze dvou válcovaných profilů 

I240, které jsou pro estetický vzhled obloženy dřevěnými palubkami. V prvním nadzemním 
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podlaží a v sociálním zařízení druhého nadzemního podlaží je zhotoven podhled z OSB 

desek. 

Střešní konstrukce – nosná konstrukce pultové střechy je tvořena z krokví uložená  

na průvlaky a pozednici. Je využito nadkrokevní izolace, která je umístěna na dřevený záklop 

z palubových desek. Střecha je pokryta falcovaným plechem od firmy Ruukki v úpravě Pural 

Matt. Pro odvodnění střechy je použit zaatikový žlab. 

Schodiště – prefabrikované schodiště je vyrobeno na míru firmou Prefa Brno, nástupní 

rameno je uloženo do základového pásu pro schodiště a do obvodové zdi. Výstupní rameno  

je uloženo do obvodové zdi a do válcovaného profilu L200, který je součástí stropní 

konstrukce. Střední část schodiště je uložena mezi nástupní a výstupní rameno. Celé schodiště 

je pokrytou dlažbou do lepidla. Rozměry jsou dimenzovány pro bezbariérové užívání. 

Výtah – šachta je zhotovena z ŽB konstrukce, tedy betonem třídy C 20/25 a ocelové výztuže. 

Pro bezbariérový přístup je zvolena kabina o rozměru 1400 x 1500 mm a dveřní otvor  

se otvírá do šířky 1000 mm. Předprostor výtahu splňuje požadavek volného prostoru  

o průměru 1500 mm. 

Podlahy – v celém objektu je podlaha řešena keramickou dlažbou do lepidla. Ve skladbě  

je zahrnuta možnost podlahového vytápění. Skladba podlahy je uvedena ve výpisu skladeb 

podlah.  

Obvodový plášť – obvodový plášť je tvořen dřevěným obkladem z červeného západního 

cedru. 

Tepelná izolace – pro tepelnou izolaci je využit materiál firmy ISOVER. V podlaze na terénu 

se jedná o ISOVER Styrodur 4000CS, sokl je řešen pomocí izolace ISOVER XPS Greywall 

plus. Obvodové stěny jsou zatepleny pěnovým polystyrenem ISOVER EPS Greywall plus. 

Nadkrokevní izolaci střechy zajišťuje systém Topdek s tepelnou izolací TOPDEK 022 PIR. 

Zastínění terasy – pro zhotovení zastínění slouží dřevěné trámy a sloupy, které jsou uchyceny 

ocelovými prvky do atiky a ztužujícího věnce pomocí chemických kotev. Navzájem jsou 

spojeny ocelovým úhelníkem a nýty s půlkulatou hlavou. 
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Bezbariérové užívání stavby 

Veřejně přístupné části jsou řešeny jako bezbariérové kromě samotného zázemí dílen, protože 

se nepředpokládá zaměstnání osob s pohybovým a zrakovým postižením v tomto druhu 

provozu. U vstupů do objektu jsou navrženy pomocné rampy. Návrh objektu splňuje 

požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečující 

bezbariérové užívání staveb. 

Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Provoz řešené části je z větší části veřejně přístupný. Budova má dva vchody, jeden vede  

do showroomu, který má vlastní WC a skladovací prostor s kanceláří, která je určena  

pro jednání se zákazníky stolařské dílny. Druhý vchod je určen zaměstnancům,  

ale i veřejnosti. Za vchodem se nachází vrátnice a vstup do dílny, který je určen pouze 

zaměstnancům. Dále následuje schodišťový prostor pro přístup do druhého nadzemního 

podlaží, kde sídlí vedení firmy a nachází se zde i zasedací místnost určena pro široké využití, 

především jako společenská místnost pro komunitu osob s tělesným a mentálním postižením.  

Bezpečnost při užívání stavby 

Zaměstnanci budou řádně proškoleni v bezpečnosti provozu stavby a jejího užívání. Návrh 

objektu je koncipován tak, aby při jeho užívání nedocházelo k úrazům pádem, nárazem, 

uklouznutím, popálením nebo zásahem elektrickým proudem. 

Výkresová část 

D01 ZÁKLADY 

D02 PŮDORYS 1.NP 

D03 PŮDORYS 2.NP 

D04 ŘEZY 

D05 KONSTRUKCE STROPU NAD 1.NP 
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D06 KONSTRUKCE STŘECHY 

D07 PŮDORYS STŘECHY 

D08 POHLEDY 

D09 POHLEDY 

D10 SPECIFIKACE VÝROBKŮ 

D11 ARCHITEKTONICKÝ DETAIL 

D12 VIZUALIZACE 

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 

Není předmětem této bakalářské práce. 

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 

Není předmětem této bakalářské práce. 

D.1.4 Technika prostředí staveb 

Není předmětem této bakalářské práce. 

D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení 

Není předmětem této bakalářské práce. 
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E. DOKLADOVÁ ČÁST 

E.1 Vytyčovací výkres jednotlivých objektů zpracované podle jiných 

právních předpisů 

Není předmětem této bakalářské práce. 

E.2 Projekt zpracovaný báňským projektantem 

Není předmětem této bakalářské práce. 

E.2.1 Vyznačení přívodu vody a energií na staveniště, jejich odběrových míst, 

vyznačení vjezdů a výjezdů na staveniště a odvodnění staveniště 

Není předmětem této bakalářské práce. 

E.2.2 Celková situace stavby se zakreslením hranice staveniště a staveb zařízení 

staveniště 

Není předmětem této bakalářské práce. 

 



35 

ZÁVĚR 

Cílem bakalářské práce bylo rozpracování studie řešené části objektu do fáze projektové 
dokumentace pro provádění stavby. Této dokumentaci přecházela urbanistická studie, studie 
objektu a dokumentace k územnímu řízení.  

Snahou bakalářské práce bylo zachování navrženého výrazu objektu za dodržení platných 
norem a předpisů.  

Přínos této práce je rozvoj znalostí z oborů architektury a pozemního stavitelství, které byly 
získány v rámci tvorby a řešení jednotlivých úkonů této bakalářské práce. Přispěli k tomu 
odborné konzultace, samostudium, ale i návštěva obdobných zařízení, např. chráněné dílny  
v Charitě sv. Alexandra v Ostravě – Kunčičkách nebo chráněné dílny Gerlich v Odrách. 
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