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Anotace: 

TVRZ, T.: Umělecké kovářství: Bakalářská práce. Ostrava: VŠB – Technická univerzita 

Ostrava, Fakulta stavební, Katedra architektury, 2014, 48 s. Vedoucí práce: Krčmář, I.  

 

Předmětem mé bakalářské práce „Umělecké kovářství“ je vypracování části 

projektové dokumentace pro provádění stavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb.  Tato 

dokumentace navazuje na dřívější urbanistickou studii v rámci Ateliérové tvorby III, 

architektonickou studii v rámci Ateliérové tvorby IV a projektovou dokumentaci pro stavební 

povolení v rámci Ateliérové tvorby Va.  

Řešený objekt se nachází v areálu z bývalého Dolu Michal v Ostravě – 

Michálkovicích. Jedná se o konverzi z původního objektu mechanických dílen na objekt 

uměleckého kovářství. Toto umělecké kovářství se skládá ze samostatné kovářské firmy a  z 

kovářských dílen pro praktickou výuku umělecké školy. Rozsah bakalářské práce se omezuje 

na provoz a zázemí soukromé kovářské firmy a na celkové hygienické zázemí.  

Abstract 

TVRZ, T.: Smithcraft: Bachelor thesis. Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, 

Faculty of Civil Engineering, Department of Architecture, 2014, 48 pages. Supervisor: 

Krčmář, I. 

 

The subject of my bachelor thesis "Smithcraft" is the elaboration of a part of project 

documentation for construction according to Decree No. 499/2006 Coll.This documentation 

builds on previous urban study within the Architecture Design Studio III, an architectural 

study within Architecture Design Studio IV and project documentation for building permits 

within the Architecture Design Studio Va. 

The object of this project documentation is located on the premises of the former Coal 

mine Michal in Ostrava - Michálkovice. The former building of mechanical workshops is 

converted   into new object of smithcraft which is divided in two parts, separate blacksmith 

company and blacksmith workshops for practical lessons of the nearby art school. This thesis 

focuses only on operational area and facilities of the private blacksmith company and the 

overall sanitary facilities. 
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Seznam použitého značení 
 
ČSN - česká státní norma 
 
DN - jmenovitý průměr 
 
ISO - Mezinárodní organizace pro standardizaci 
 
PD - projektová dokumentace 
 
č. - číslo 
 
k. ú. - katastrální území 
 
m - metr 
 
m2 - metr čtvereční 
 
m3 - metr krychlový 
 
min. - minimální 
 
p. č. - parcela číslo 
 
odst. - odstavec 
 
sb. - Sbírky zákona 
 
s. - strana 
 
tj. - to jest 
 
tl. - tloušťka 
 
tzv. - takzvaný 

kce - konstrukce 
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ÚVOD 
 

 Zadáním  této bakalářské práce je vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby 

provozu a technického zázemí „uměleckého kovářství", který je navržen v objektu bývalých 

mechanických dílen na dole Michal  Michálkovicích. Toto umělecké kovářství se skládá ze 

samostatné kovářské firmy a kovářských dílen pro praktickou výuku umělecké školy.  

 

Podkladem pro vypracování bakalářské práce byla urbanistická studie z předmětu Ateliérová 

tvorba 3, architektonická studie z předmětu Ateliérová tvorba 4 a dokumentace pro stavební 

povolení řešená v předmětu Ateliérová tvorba 1. 
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DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (dle Vyhl. 

499/2009 Sb.) 

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

 

A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) Název stavby:   Umělecké kovářství, areál Dolu Michal 

b) Místo stavby:   Moravskoslezský kraj 

 Okres:    Ostrava 

 Pověřená obec:  Michálkovice 

 Stavební úřad:   Ostrava 

 Obec:    Ostrava 

 Katastrální území:  Michálkovice 

 Parcelní číslo:   88 

c) Předmět dokumentace: Dokumentace pro provedení stavby 

 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

Jméno:     Národní památkový ústav 

Adresa:    Valdštejnské nám. 162/3, Malá Strana, 11801 Praha  

 

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 

a) Projektant 

 

Vedoucí BP:   Ing. arch. Igor Krčmář (specializace) 

Konzultant BP:   Ing. Jiří Teslík (pozemní stavitelství) 

   Ing. Roman Fojtík (ocelové konstrukce) 

Vypracoval:   Tomáš Tvrz 
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 A.2 Seznam vstupních podkladů 

 

Projektová dokumentace původního stavu poskytnutá NPÚ. Osobní prohlídka 

s fotodokumentací a laserovým zaměřením stávající konstrukce.  

Urbanistická studie z předmětu Ateliérová tvorba III, architektonická studie z předmětu 

Ateliérová tvorba IV a dokumentace pro stavební povolení řešená v předmětu Ateliérová 

tvorba Va.  

Katastrální mapa a územní plán dotčených pozemků a nejbližšího území. 

 

A.3 Údaje o území 

a) Rozsah řešeného území 

 

 Parcelní číslo:     88 

 Výměra (m2):     1208 m2 

 Katastrální území:    Michálkovice 

 Číslo LV:     1251 

 Typ parcely:     Parcela katastru nemovitostí 

 Mapový list:     DKM 

 Určení výměry:    ze souřadnic v S-JTSK 

 Druh pozemku:    zastavěná plocha a nádvoří 

 Stavba na parcele:    průmyslový objekt 

 Vlastnické právo:    ČR 

 Příslušnost hospodařit s majetkem:  Národní památkový ústav,  

Valdštejnské nám. 162/3, Malá Strana, 

11801 Praha 

 Způsob ochrany:    nemovitá kulturní památka 

 Seznam BPEJ:    parcela nemá evidované BPEJ 

 Omezení vlastnického práva:   nejsou omezení vlastnických práv 

 Jiné zápisy:                nejsou evidovány žádné jiné zápisy 
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b) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, 

památková zóna, zvláště chráněné území, záplavová zóna, atp.):  

Řešené území je pod ochranou NPÚ.  

 

c) Údaje o odtokových poměrech 

Dešťové vody ze střech objektů, z parkovacích ploch a dlážděných ploch budou svedeny do 

jednotné kanalizace. 

 

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

plánování: 

Územní plán byl změněn z občanské vybavenosti a technického muzea na lehký průmysl. 

 

e) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou 

Projekt je v souladu s územním rozhodnutím. 

f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území: 

Projektovaná stavba změní způsob využití území ze skladovacích prostor soukromé firmy na 

lehký průmysl – umělecké kovářství. 

 

g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů: 

Požadavky dotčených orgánů nebyly vzneseny. 

 

h) Seznam výjimek a úlevových řešení: 

Byla uznána výjimka pro změnu náplně budovy, a to z skladovacího prostoru na výrobní 

prosto uměleckého kovářství. 

 

i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic: 

Provádění projektovaného objektu není závislé na žádných souvisejících a podmiňujících 

investicích. 

 

j) Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby podle katastru 

nemovitostí: 

Stavba bude prováděna na pozemku p.č. 88, k.ú. Michálkovice. Stavbou nebudou dotčeny 

okolní pozemky. 
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A.4 Údaje o stavbě  

 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby:  

 

 - SO 01 – umělecké kovářství (provoz)    

 - SO 02 – umělecké kovářství (šatny) 

 - SO 03 – mostový jeřáb (exteriér) 

 

b) Účel užívání stavby:  

Stavba bude užívána jako výrobní prostor soukromé firmy uměleckého kováře a z větší části 

jako kovářské dílny pro praktickou výuku umělecké školy.  

 

c) Trvalá nebo dočasná stavba:  

Stavba je trvalého charakteru. 

 

d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů: 

Objekt je chráněn Národním památkovým ústavem jako kulturní památka. 

 

e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb:  

Veškerý přístup do daného objektu je bezbariérově řešený. Splňuje požadavky vyhlášky 

398/2009. 

 

f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z 

jiných právních předpisů:  

Požadavky dotčených orgánů nebyly vzneseny. 

 

g) Seznam výjimek a úlevových řešení:  

Byla uznána výjimka pro změnu náplně budovy, a to z skladovacího prostoru na výrobní 

prosto uměleckého kovářství. 
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h) Navrhované kapacity stavby:  

 

 - SO 01 - vestavba 

- Zastavěná plocha:    160,00 m2  

- Obestavěný prostor:   896,00 m3  

-  

 - SO 02 

- Zastavěná plocha:     155,00 m2  

- Obestavěný prostor:   613,80 m3  

 - SO 03 

- Zastavěná plocha:     310,00 m2  

- Obestavěný prostor:  1736,00  m3  

 

i) Základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s 

dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída 

energetické náročnosti budovy, apod.):  

Není součástí bakalářské práce. 

 

j) Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na 

etapy:  

Předpokládaná doba výstavby:   2 roky 

Předpokládané datum ukončení výstavby:  08/2016  

  

k) Orientační náklady stavby:  

Náklady budou stanoveny 

 

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení  

 

- SO 01 – umělecké kovářství (provoz)    

 - SO 02 – umělecké kovářství (šatny) 

 - SO 03 – mostový jeřáb (exteriér) 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

B.1 Popis území stavby  

 

a) charakteristika stavebního pozemku:  

Stavební pozemek se nachází v katastrálním území Ostrava – Michálkovice na parcele č. 88. 

Tvar pozemku je obdélníkový. Stávající budova i nová budova šaten jsou založeny na mírně 

svažitém pozemku. Celková plocha stavebního pozemku je 1208 m2 a je součástí  celkové 

pozemkové parcely č. 17/18. Je situován severně od hlavní brány Dolu Michal. Západně bude 

pozemek sousedit s nově navrženým náměstím, na které bude přemístěna točna trolejbusů. 

Severně od pozemku se nachází budova strojovny, východně se nachází těžební věž. Jižním 

směrem je situovaná vrátnice Dolu Michal, řetízkárna, sprchy a ředitelství dolu.  

Zásobování i odvoz odpadu ze staveniště během výstavby bude realizováno z východní 

strany.  

 

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum, apod.):  

Není součástí bakalářské práce. 

 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma:  

V blízkosti objektu se nenachází žádná ochranná pásma. 

 

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území, apod.:  

Objekt se nachází na poddolovaném území. Těžba již byla ukončena a šachta byla 

zabetonována. Jelikož byl postaven v roce 1912, předpokládáme, že je stabilní. Nová stavební 

část SO2 bude v základové části spřažena s původním základem.  

 

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

poměry v území:  

Stavba nebude mít na okolí žádný negativní vliv. Pouze při výstavbě bude okolí zatíženo 

zvýšeným hlukem. 

 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin:  
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Před zahájením samotné realizace výstavby bude nutno zdemolovat objekt toalet na jižní 

straně budovy SO1 a objekt skladů materiálu na severní straně SO1. 

 

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé):  

Žádné požadavky na zábory při výstavbě nebudou potřeba. 

 

h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 

technickou infrastrukturu):  

Stavba bude napojena na nově upravenou ulici Československé armády dle urbanistické 

studie.  

Napojení na inženýrské sítě:  

- Elektrické vedení sdělovací:  

- budova je napojena na stávající elektrickou nadzemní síť do 1 kV 

- Voda: 

- umělecké kovářství bude napojeno z vodovodního řádu vedoucího pod stávající  

ulicí Československé armády. Přípojka teplé vody bude vedena z hlavní budovy 

Dolu Michal. 

- Plyn: 

- Přípojka středotlakého zemního plynu bude vedena pod nově přeloženou ulicí 

Československé armády 

- Kanalizace: 

- Přípojka kanalizace bude napojená na stávající jednotnou kanalizace na východní 

straně budovy. 

 

i) věcné a časové vazby stavby podmiňující, vyvolané, související investice:  

Není součástí bakalářské práce. 
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B.2 Celkový popis stavby  

 

SO1 je ocelová jednolodní průmyslová hala, situovaná průčelím na jihovýchodní světovou 

stranu. Je obdélníkového půdorysu. Výška hřebene sedlové střechy je 10,45 m. V sedlové 

střeše jsou dva vikýře a přesně nad nimi jsou větrací nadsvětlíky s obloukovou střechou. 

V severní části budovy je k lodi připojen trakt s původně pultovou střechou. V severní části 

budovy se nachází mostový venkovní jeřáb, který je s lodí rovnoběžný. Tento je opatřen 

z části sedlovou střechou se stejným sklonem (17,7 o), jako je sklon sedlové střechy lodi. 

V západní části tohoto jeřábu je postavena nová budova šaten (SO2).  

 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek  

 

SO1 bude užívána pro samotný provoz uměleckého kovářství. Provoz je rozdělen do dvou 

částí, a to pro kovářskou firmu a pro odbornou praxi Umělecké střední školy. Část kovářské 

firmy je dvoupodlažní, kde v 1. NP je provoz kovárny a v 2. NP je kancelář firmy, kancelář 

mistra Umělecké školy a dvě denní místnosti. Kapacita firmy je předpokládaná pro dva 

zaměstnance a kapacita studentských kováren pro deset studentů na směnu.  

SO2 slouží jako hygienické zázemí. Jsou zde umístěny šatny pro zaměstnance firmy a šatny 

pro studenty (tyto jsou děleny na pánské a dámské), které jsou dimenzovány pro střídání 

směn, dále také pánské i dámské toalety. Celý tento objekt slouží jako čistící zóna, kde se 

kříží  čistý a špinavý provoz,  obdobně  jako to je u  šaten v hlavní budově Dolu Michal.  

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení  

 

Veškeré urbanistické a architektonické řešení je blíže graficky vyjádřeno a popsáno 

v semestrálních studiích v rámci Ateliérové tvorby III a ateliérové tvorby IV. Předmětem mé 

práce bylo řešení hlavního prostoru před hlavní bránou do areálu Dolu Michal. Zde bylo 

cílem, namísto zatravněného prostoru a malého parkoviště, vytvořit důstojné náměstí, které 

v dané části obce úplně chybí. Zásadní změnou bylo přeložení stávající ulice Československé 

armády. Dnes její trasa ubývá asi 40 m od zmíněné brány doprava k točně trolejbusů. To je 

nežádoucí, jelikož celkový pohled na daný areál šilhá a málokdo si jej všimne. Mým řešením 

bylo protažení této ulice až k hlavní bráně. To znamená, že tato ulice dokončí pomyslnou 
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kompoziční osu s dominantou nyní již zrekonstruované těžební. Tím se docílí také snížení 

rychlosti projíždějících vozidel a tím i vetší bezpečnosti daného místa. Na severní část 

náměstí jsem přesunul točnu trolejbusů a její zázemí umístil do nově navrženého objektu 

parkovacího domu. Na straně jižní vznikl park před nově navrženým hotelem. Na straně 

východní se nachází právě zmíněná brána, což je hlavní vjezd do areálu Dolu Michal. Jižně do 

této brány se nachází vrátnice, která dnes slouží jako zázemí pro průvodce muzea, a severně 

od brány objekt bývalých mechanických dílen. Tento objekt je řešením mé Bakalářské práce. 

Co se týče řešeného objektu, jedná se o jednolodní průmyslovou ocelovou halu se sedlovou 

střechou, která má dnes na severní straně trakt s pultovou střechou. Hlavní průčelí haly 

dotváří východní stranu náměstí. V exteriéru na severní straně budovy stojí dnes mostový 

jeřáb. Mým kompozičním řešením bylo tento jeřáb protáhnout až do roviny průčelí ocelové 

haly (do náměstí). Jeřáb je chráněn sedlovou střechou. To mne navedlo k symetrickému 

uchopení daného průčelí. Problém však byla mezi těmito sedlovými střechami střecha 

pultová. Uchýlil jsem se tedy k přestavbě a pultovou střechu jsem po rozsáhlé analýze navrhl 

jako skořepinu ve tvaru obloukového žlabu. Tím se docílilo symetrie v daném průčelí 

s mírnou proporční nuancí. Severní pohled na celkovou stavbu je kompozičně uchopen tak, že 

plochy mezi pilíři mostového jeřábu a fasády budovy šaten jsou ve stejných proporcích.  

 

B.2.3 Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby  

 

SO1, jakožto provozní kovářská část je dělen do dvou úseků. Úseky se dělí na:  

a) kovářská pracoviště pro studenty odborné praxe Umělecké školy (západní část haly) 

b) kovářské prostory soukromé firmy (východní část haly) 

Kovářské prostory jsou dle své potřebnosti umístěny v za sebou jdoucích pořadích. Počínaje 

řezárnou, pokračujíce vlastní kovárnou, svařovnou, montovnou a skladem výrobků konče. 

V prostorách odborné praxe je lakovna sloužící i soukromé firmě. Je situována 

v severozápadním rohu budovy, z důvodu znečistění okolního vzduchu jak uvnitř, tak i vně 

v důsledku nuceného odvětrávání. Soukromá firma bude vyrábět výkovky menších velikostí, 

ale v prostorách odborné praxe budou zřízeny pracoviště pro výrobu i nadměrných soch do 

hmotnosti 12 tun (nosnost interiérového mostového jeřábu). Transportu velkých soch či 

těžkého materiálu bude dopomáhat důlní vlečka vedoucí v dané hale. 
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Nad prostory kovárny soukromé firmy se nachází 2. NP, kde je situováno zázemí vedení 

(myšleno kanceláře) a denní místnosti jak pro zaměstnance firmy, tak pro studenty. Mezi 

těmito dvěma nadzemními podlažími je výtah, kterému jako pohon slouží mostový jeřáb.  

SO2 slouží jako hygienické zázemí. Jsou zde umístěny šatny pro zaměstnance firmy a šatny 

pro studenty (tyto jsou děleny na pánské a dámské), dále také pánské i dámské toalety. Celý 

tento objekt slouží jako čistící zóna, kde se kříží  čistý a špinavý provoz,  obdobně  jako to je 

u  šaten v hlavní budově Dolu Michal.  

SO3 je konstrukce mostového jeřábu exteriéru na severní straně SO1. Tento mostový jeřáb je 

využíván pro nakládání a skládání drobného kovového materiálu z valníku či jiných 

dopravních prostředků. Dále je také využíván k otevírání brány na jeho severním líci a 

k otevírání výsuvné roletové brány na jeho východním líci. Tento jeřáb bude částečně 

zastřešen sedlovou střechou o sklonu 17,7 o, která se nachází na jeho východní straně (tj. nad 

objektem SO2).  

 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby  

 

Všechny vstupy i vjezdy do komplexu budov je řešen bezbariérově. 

 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby  

 

Objekt bude užíván dle platných bezpečnostních předpisů a norem. To bude zahrnovat 

pravidelnou údržbu stavebních konstrukcí, jako například nátěry ocelových prvků či 

spárování popraskaného cihelného zdiva. 

 

B.2.6 Základní charakteristika objektu  

 

SO1 je řešena jako ocelová průmyslová hala. Hlavní nosný systém se skládá z ocelových 

sloupů (jeden sloup - 4 x U200) a ocelových příhradových vazníků. Obvodový plášť je tvořen 

ocelovou hrázděnou konstrukcí z ocelových válcovaných prvků IPN 160 a U 160 a výplní je 

CPP (290 x 140 x 65 mm) na maltu vápenocementovou.  
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Nová část SO2 je řešena také jako ocelová konstrukce, kde hlavní nosnou konstrukcí jsou 

sloupy z profilů HEB 180 a nosníků IPE 270 a IPE 180. Fasáda je tvořena velkoformátovým 

fasádním obkladem. Nad touto stavbou vede konstrukce ocelového mostového jeřábu 

s nosností 5 tun.  

Stávající ocelová hala je založena na betonových patkách o jmenovitých rozměrech 1350 x 

1000 x 1200 (Š x L x H) a pod samonosnou obvodovou hrázděnou konstrukcí je základový 

pás 450 x L x 1200 (Š x L x H).  Sloupy nové ocelové konstrukce uvnitř této haly budou 

taktéž založeny na betonových patkách 800 x 800 x 900 (Š x L x H). Tyto patky budou 

s patkami ocelové haly propojeny základovými železobetonovými pásy  300 x L x 800 (Š x L 

x H). 

Exteriérový mostový jeřáb SO3 je založen na železobetonových patkách 1000 x 1800 x 1200 

(Š x L x H).  Čtyři nové pilíře mostového jeřábu budou navrženy dle původních rozměrů.  

Sloupy objektu SO2 jsou ukotveny do železobetonových patek o rozměrech 800 x 800 x 1200 

(Š x L x H), obvodové stěny budou uloženy na základovém pásu 350 x L x 1100 (Š x L x H) a 

vnitřní stěny budou kotveny do pásu 300 x L x 900 (Š x L x H). Jižní obvodová stěna tohoto 

objektu bude kotvena do železobetonového pásu 490 x L x 1200 (Š x L x H). Tento pás bude 

spřažen s původním pásem původní haly betonářskými pruty 4 x BSt 500 WR o průměru 

10mm každých 900 mm po délce. Veškerý použitý beton je třídy C 16/20 a betonářská ocel 

třídy S 355. 

 

B.2.7 Technická a technologická zařízení  

 

Uvnitř původní haly se nachází mostový jeřáb s nosností 12 tun. Nesou ho nosníky IPE 330, 

na které jsou přivařeny kolejnice typu A 45. Nosníky jsou podepřeny ocelovými konzolami na 

pilířích haly. Spodní hrana jeřábu je ve výšce 5650 mm, proto jsem byl nucen při návrhu 

snížit světlé výšky dvoupodlažní vestavěné konstrukce. Tudíž jeřáb je pojízdný po celé délce 

haly. 

Další mostový jeřáb se nachází v exteriéru a jeho nosnost je 5 tun. Tento jeřáb nesou také 

nosníky IPE 330 a také zde jsou přivařeny kolejnice typu A 45. Nosníky podepírají konzoly 

přivařené na pilíře IPE 600. Jeřáb je v jeho západní části částečně zastřešen sedlovou 

střechou. 
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B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení  

 

Není součástí bakalářské práce. 

 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi  

 

a) Kritéria tepelně technického hodnocení 

Požadavky normy splňují pouze nové přístavby a vestavby. Tyto jsou zaizolovány minerální 

vlnou.  

 

b) Posouzení využití alternativních zdrojů energií 

Objekt neřeší využívaní alternativních zdrojů energií. 

 

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

komunální prostředí  

 

Větrání:  

SO1 je přirozeně větrán střešními nadsvětlíky, které se automaticky otevírají či zavírají dle 

teplotních výkyvů. Kanceláře a denní místnosti budou odvětrávány  přirozeně prosklenými 

výkladci, otvíravými do prostoru haly.  

Celá budova SO2 bude opatřena rekuperační jednotkou, umístěnou na střeše.  

 

Osvětlení:  

Osvětlení ocelové haly SO1 bude zajištěno LED průmyslovým osvětlením – lampa HB 
180W. Nové přístavby a vestavby budou osvětleny umělým osvětlením UNILUX UX-
CLASSIC. 

Oslunění:  

Hala je svou delší stranou situována na jih a hlavním průčelí na západ. Na těchto stranách jsou 

umístěny velkoformátové výkladce, které zajišťují dostatečné oslunění. Bazilikální oslunění 

dále zajišťují střešní nadsvětlíky. 
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Zásobování vodou: 

Bude prováděno z veřejného vodovodního řádu, novou vodovodní přípojkou. Přípojka teplé 

vody bude napojena na centrální řád. Rovněž splaškové vody budou odváděny do veřejné 

kanalizace pomocí nových přípojek.  

 

Nakládání s odpady:  

Během realizace budou dodržovány bezpečnostní opatření platných vyhlášek a norem. Životní 

prostředí nebude nijak narušeno. Veškeré materiály musí splňovat technické požadavky dané 

vyhl. č. 22/97 Sb, 163/02 Sb. v platném znění a souvisejících vyhlášek a nařízení. Při samotné 

realizaci dojde ke vzniku tuhého odpadu. Tento odpad bude tříděn dle příslušných kategorií a 

dále recyklován, popř. odvezen na skládku.  Komunální odpad bude odvážen 2 x týdně 

stejnou firmu, která odváží odpad v obci Michálkovice. 

 

Vliv stavby na okolí (vibrace, prašnost, hluk):  

Stavba nemá negativní vliv na okolní prostředí. 

 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí  

 

a) Ochrana stavby před pronikáním radonu z podloží:  

Na daném pozemku nebyl zjištěn výskyt radonu. Předpokládá se, že hydroizolační pás bude 

jako ochrana proti případnému radonu dostačující. 

 

b) Ochrana před bludnými proudy:  

Na dané parcele nebyly zjištěny žádné bludné proudy. 

  

c) Ochrana před technickou seismicitou:  

Objekt se nenachází na území, které je ohroženo technickou seismicitou.  

 

d) Ochrana před hlukem:  

Stavební konstrukce jsou navrženy tak, aby splňovaly požadavky ČSN 73 0532 Akustika – 

Ochrana proti  hluku v budovách. 
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e) Protipovodňová opatření:  

Objekt se nenachází v záplavovém území. 

 

f) Ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu, apod.):  

Vliv poddolování a výskyt metanu naměřen v malém množství.  

  

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu  

 

a) Napojovací místa technické infrastruktury, přeložky:  

Veškeré přípojky na inženýrské sítě budou provedeny dle koordinační situace. Objekt je 

napojen na nově přeloženou ulici Československé armády (viz koordinační situace).   

 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky:  

Pro každou přípojku bude nutno provést výkopové práce. Délka výkopu závisí na délce 

přípojky. 

 

B.4 Dopravní řešení  

 

a) Popis dopravního řešení:  

Objekt je napojen na nově přeloženou ulici Československé armády. Parkovací plochy budou 

zajištěny výstavbou nového parkovacího domu s kapacitou 120 automobilů. Tento objekt se 

nachází na nově vybudovaném náměstí. 

 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu:  

Areál Dolu Michal bude přímo připojen na nově přeloženou ulici Československé armády a 

bude přístupný požárním vjezdem v severním rohu náměstí. 

 

c) Pěší a cyklistické stezky: 

V okolí objektu se nenachází žádné pěší ani cyklistické stezky. 
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B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav  

 

a) Terénní úpravy:  

Mírně svažitý terén bude vyrovnán do roviny. Povrch chodníků bude opatřen kamennou 

dlažbou 150 x 150 x 150 mm, ostatní pojížděné plochy kamennou dlažbou 800 x 800 x 100 

mm. 

 

b) Použité vegetační prvky:  

Na náměstí bude podél ulice Československé armády vysazeno 8 stromů (na severní straně 3, 

na jižní straně 5). Na jižní straně náměstí (před hotelem) je navržen travnatý povrch. 

 

c) Biotechnická opatření:  

Není předmětem bakalářské práce. 

 

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

 

a) Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda:  

Stavba nebude mít žádný negativní dopad na životní prostředí. Jediným nepříznivým vlivem 

může být během výstavby krátkodobé zvýšení prašnosti a hlučnosti. Při provozu samotném se 

tyto vlivy projevovat nebudou. Odpady budou odváženy a likvidovány renomovanou firmou 

dle příslušných norem. 

 

b) Vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 

rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině:  

Stavba nebude mít žádný negativní dopad na životní prostředí. 

 

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000:  

 Stavba neovlivní soustavu chráněných území Natura 2000. 

 

d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA:  

Nebylo nutné vést zjišťovací řízení EIA. 
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e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 

podle jiných právních předpisů:  

Není předmětem bakalářské práce. 

 

B.7 Ochrana obyvatelstva  

 

Objekt bude zabezpečen tak, aby nedošlo k žádné újmě na zdraví. Prostor mostového jeřábu 

na severní straně stavby (SO3) bude po obvodu uzavřen plechovými panely. Staveniště bude 

zajištěno dočasným oplocením.  

 

B.8 Zásady organizace výstavby  

 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Veškeré stavební hmoty budou uskladňovány v prostorách stávající výrobní haly. Sypké 

hmoty budou skladovány v zabezpečených prostorách venkovního mostového jeřábu. 

Staveniště bude napojeno na nově vybudované přípojky elektřiny, plynu, vody a jednotné 

kanalizace.  

 

b) Odvodnění staveniště 

Odvodnění staveniště bude zajištěno nově vybudovanou kanalizační přípojkou. 

 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu:  

Staveniště bude přímo připojen na nově přeloženou ulici Československé armády a bude 

přístupné požárním vjezdem v severním rohu náměstí. Elektrická přípojka bude navázána na 

stávající elektrické vedení NN a bude vedena do rozvodné skříně, umístěné na východním 

průčelí budovy (viz koordinační situace). Staveniště bude oploceno.  

 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin:  

V prostorách staveniště bude zbourána budova nynějších záchodů na jižní straně stavby, dále 

objekt skladu materiálu pod prostorem venkovního mostového jeřábu na straně severní.          

K žádnému kácení dřevin nedojde. 
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f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé):  

Zábory staveniště budou dočasné. 

 

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 

likvidace 

Veškeré odpady vzniklé při realizaci stavby budou tříděny a dále recyklovány a skládkovány. 

Na staveništi budou umístěny kontejnery pro usnadnění třídění odpadu. Při realizaci 

nevzniknou žádné nebezpečné odpady. 

 

h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin:  

Zemina získaná při výkopových pracích bude odvezena a deponována na pozemcích areálu 

Dolu Michal. Deponovaná zemina bude po dokončení základových prací použita na úpravu 

okolního terénu.   

 

i) ochrana životního prostředí při výstavbě: 

Při realizaci stavby nebude ohroženo životní prostředí. 

 

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů: 

Při realizaci za BOZP bude zodpovědná stavební firma. 

 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Výstavbou nebudou dotčeny okolní stavby. 

 

l) zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Není předmětem bakalářské práce. 

 

m) stanovení speciálních podmínek provádění stavby (provádění stavby za provozu, 

opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.). 

Není předmětem bakalářské práce. 

 

 

 

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
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Zahájení:    08/2014 

Ukončení prací:   08/2016 

 

C. SITUAČNÍ VÝKRESY 

 

 

C.1 Situační výkres širších vztahů  

Není předmětem bakalářské práce.  

 

C.2 Celkový situační výkres  

Není předmětem bakalářské práce. 

 

C.3 Koordinační situační výkres  

Viz výkres č. 02 - KOORDINAČNÍ SITUACE 
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D. DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ, 

INŽENÝRSKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

 

D.1. Účel objektu 

 

Jedná se o konverzi z objektu bývalých mechanických dílen v areálu Dolu Michal na provoz 

uměleckého kovářství.  

SO1 bude užívána pro samotný provoz uměleckého kovářství. Provoz je rozdělen do dvou 

částí, a to pro kovářskou firmu a pro odbornou praxi Umělecké střední školy. Část kovářské 

firmy je dvoupodlažní, kde v 1. NP je provoz kovárny a v 2. NP je kancelář firmy, kancelář 

mistra Umělecké školy a dvě denní místnosti. Kapacita firmy je předpokládaná pro dva 

zaměstnance a kapacita studentských kováren pro deset studentů na směnu.  

SO2 slouží jako hygienické zázemí. Jsou zde umístěny šatny pro zaměstnance firmy a šatny 

pro studenty (tyto jsou děleny na pánské a dámské), které jsou dimenzovány pro střídání 

směn, dále také pánské i dámské toalety. Celý tento objekt slouží jako čistící zóna, kde se 

kříží  čistý a špinavý provoz,  obdobně  jako to je u  šaten v hlavní budově Dolu Michal.  

 

D.2.   Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného           

 řešení  

 

Veškeré urbanistické a architektonické řešení je blíže graficky vyjádřeno a popsáno 

v semestrálních studiích v rámci Ateliérové tvorby III a ateliérové tvorby IV. Předmětem mé 

práce bylo řešení hlavního prostoru před hlavní bránou do areálu Dolu Michal. Zde bylo 

cílem, namísto zatravněného prostoru a malého parkoviště, vytvořit důstojné náměstí, které 

v dané části obce úplně chybí. Zásadní změnou bylo přeložení stávající ulice Československé 

armády. Dnes její trasa ubývá asi 40 m od zmíněné brány doprava k točně trolejbusů. To je 

nežádoucí, jelikož celkový pohled na daný areál šilhá a málokdo si jej všimne. Mým řešením 

bylo protažení této ulice až k hlavní bráně. To znamená, že tato ulice dokončí pomyslnou 

kompoziční osu s dominantou nyní již zrekonstruované těžební. Tím se docílí také snížení 

rychlosti projíždějících vozidel a tím i vetší bezpečnosti daného místa. Na severní část 

náměstí jsem přesunul točnu trolejbusů a její zázemí umístil do nově navrženého objektu 
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parkovacího domu. Na straně jižní vznikl park před nově navrženým hotelem. Na straně 

východní se nachází právě zmíněná brána, což je hlavní vjezd do areálu Dolu Michal. Jižně do 

této brány se nachází vrátnice, která dnes slouží jako zázemí pro průvodce muzea, a severně 

od brány objekt bývalých mechanických dílen. Tento objekt je řešením mé Bakalářské práce. 

Co se týče řešeného objektu, jedná se o jednolodní průmyslovou ocelovou halu se sedlovou 

střechou, která má dnes na severní straně trakt s pultovou střechou. Hlavní průčelí haly 

dotváří východní stranu náměstí. V exteriéru na severní straně budovy stojí dnes mostový 

jeřáb. Mým kompozičním řešením bylo tento jeřáb protáhnout až do roviny průčelí ocelové 

haly (do náměstí). Jeřáb je chráněn sedlovou střechou. To mne navedlo k symetrickému 

uchopení daného průčelí. Problém však byla mezi těmito sedlovými střechami střecha 

pultová. Uchýlil jsem se tedy k přestavbě a pultovou střechu jsem po rozsáhlé analýze navrhl 

jako skořepinu ve tvaru obloukového žlabu. Tím se docílilo symetrie v daném průčelí 

s mírnou proporční nuancí. Severní pohled na celkovou stavbu je kompozičně uchopen tak, že 

plochy mezi pilíři mostového jeřábu a fasády budovy šaten jsou ve stejných proporcích.  

 

D.3. Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory 

 

Druh stavby:       rekonstrukce, novostavba, vestavba  

Účel stavby / charakter provozu:    Umělecké kovářství 

Katastrální území:      Ostrava - Michálkovice  

Číslo parcely:       p. č. st. 88 a p. č. 17/18   

Stávající plocha objektu SO1:    952,25 m2  

Plocha vestavby do SO1:    160 m2  

Plocha přístavby objektu SO2:    155 m2  

Zpevněná plocha SO3:      310 m2 
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Výpis místností 1. NP: 

OZN.   MÍSTNOST     PLOCHA (m2) 

1.01   ŘEZÁRNA    28,80 

1.02   KOVÁRNA    57,10 

1.03   SVAŘOVNA    30,00 

1.04   MONTOVNA    62,85 

1.05   SKLAD VÝROBKŮ   18,25 

1.06   ŠATNA MUŽI – FIRMA  32,50 

1.07   ŠATNA MUŽI – ŠKOLA  32,50 

1.08   CHODBA    18,55 

1.09   WC MUŽI    14,15 

1.10   WC ŽENY    10,20 

1.11   ŠATNA ŽENY – ŠKOLA  10,85 

Výpis místností 2. NP: 

OZN.   MÍSTNOST     PLOCHA (m2) 

2.01   GALERIE    24,74 

2.02   KANCELÁŘ MISTRA  20,28 

2.03   KANCELÁŘ FIRMY  23,50 

2.04   DENNÍ MÍSTNOST   28,80 

2.05   DENNÍ MÍSTNOST   23,50 

2.06   CHODBA     9,92 

2.07   PŘEDPROSTOR   16,92 

2.08   SKLAD MATERIÁLU  125,00 
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D.4. Technické a konstrukční řešení objektu 

 

SO1 je ocelová jednolodní průmyslová hala, situovaná průčelím na jihovýchodní světovou 

stranu.  Je obdélníkového půdorysu. Výška hřebene sedlové střechy je 10,45 m a sklon 17,7o. 

V sedlové střeše jsou dva vikýře se sklonem 31o a přesně nad nimi jsou větrací nadsvětlíky 

s obloukovou střechou o poloměru R = 2,35 m. V severní části budovy je k lodi připojen trakt 

s původně pultovou střechou. Hlavní nosný systém se skládá z ocelových sloupů (jeden sloup 

- 4 x U200) a ocelových příhradových vazníků. Obvodový plášť je tvořen ocelovou 

hrázděnou konstrukcí z ocelových válcovaných prvků IPN 160 a U 160 a výplní je CPP (290 

x 140 x 65 mm) na maltu vápenocementovou. V hale je mostový jeřáb s nosností 12 tun. 

V severní části budovy se nachází ocelový mostový venkovní jeřáb, který je s lodí 

rovnoběžný. Tento je opatřen z části sedlovou střechou se stejným sklonem  jako je sklon 

sedlové střechy lodi. V západní části tohoto jeřábu je postavena nová budova šaten (SO2).  

Nová část SO2 je řešena také jako ocelová konstrukce, kde hlavní nosnou konstrukcí jsou 

sloupy z profilů HEB 180 a nosníků IPE 270 a IPE 180. Fasáda je tvořena velkoformátovým 

fasádním obkladem.  

Nad touto stavbou vede konstrukce venkovního ocelového mostového jeřábu (SO3) s nosností 

5 tun. Tento jeřáb je nesen pilíři, které jsou z ocelového profilu IPE 600 a jsou vetknuty do 

betonových patek. 

 

D.4.1. Svislé konstrukce 

 

A. Vnější nosné obvodové zdivo 

Obvodové zdivo SO1 je tvořeno hrázděnou ocelovou konstrukcí z profilů U 160 a IPN 160, 

jako výplň je CPP (290 x 140 x 65).  

Obvodové zdivo SO2 je tvořeno sendvičovou konstrukcí:  

- POVRCH FASÁDNÍ OBKLAD KP - FORM + (TL. 30 mm), TITANZINEK 

- KOVOVÁ KONSTUKCE Z CD A CW PROFILŮ (dle tl. příčky – viz. výkresová část) 

- TEPLNÁ IZOLACE ISOVER PIANO TWIN 12/6 (dle tl. příčky – viz. výkresová část) 

- TITANZINKOVÝ PLECH, TL. 1 mm 

- KOVOVÁ KONSTUKCE Z CD A CW PROFILŮ (dle tl. příčky – viz. výkresová část) 

- TEPLNÁ IZOLACE ISOVER PIANO TWIN 12/6 (dle tl. příčky – viz. výkresová část)  

- POVRCH VLÁKNOCEMENTOVÁ DESKA, TL. 9 mm - CEMBRIT FLEXIBOARD  
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B. Příčky 

Vnitřní příčky vestavby do SO1 analogicky mění svou šířku dle seznamu skladeb ve 

výkresové části.  

Příčky vestavby SO1:  

- POVRCH POZINKOVANÝ PLECH, TL.1 mm 

- KOVOVÁ KONSTUKCE Z CD A CW PROFILŮ (dle tl. příčky – viz. výkresová část),  

- TEPLNÁ IZOLACE Isover PIANO TWIN 12/6 (dle tl. příčky – viz. výkresová část),  

- POVRCH POZINKOVANÝ PLECH, TL.1 mm 

 

Příčky novostavby SO2: 

- POVRCH VLÁKNOCEMENTOVÁ DESKA, TL. 9 mm - CEMBRIT FLEXIBOARD  

- KOVOVÁ KONSTUKCE Z CD A CW PROFILŮ (dle tl. příčky – viz. výkresová část) 

- TEPLNÁ IZOLACE ISOVER PIANO TWIN 12/6 (dle tl. příčky – viz. výkresová část) 

- KOVOVÁ KONSTUKCE Z CD A CW PROFILŮ (dle tl. příčky – viz. výkresová část) 

- TEPLNÁ IZOLACE ISOVER PIANO TWIN 12/6 (dle tl. příčky – viz. výkresová část)  

- POVRCH VLÁKNOCEMENTOVÁ DESKA, TL. 9 mm - CEMBRIT FLEXIBOARD  

 

C. Komíny 

V objektu se nenachází žádné komíny. 

 

D. Specifické svislé nosné konstrukce  

Svislé nosné konstrukce stávající průmyslové haly SO1 jsou sloupy tvořeny ocelovými 

profily U 200. Sloupy vestavby do SO1 jsou z profilu HEB 200. Sloupy SO2 jsou z profilu 

HEB 180. 

 

D.4.2. Vodorovné konstrukce 

 

A. Stropní nosná konstrukce  

Stropní konstrukce vestavby do SO1 jsou: 

Nad 1.NP: 

- BETON C16/20, TL. 90 mm 

- TRAPÉZOVÝ PLECH T55/250, TL. 1 mm  

- NOSNÍK IPE 180 
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Nad 2.NP 

- PLECH POZINK, TL. 1 mm 

- ISOVER PIANO, TL. 120 mm 

- TRAPÉZOVÝ PLECH T55/250, TL. 1 mm  

 - NOSNÍK IPE 160 

Stropní konstrukce SO2 je: 

- PLECH POZINK, TL. 1 mm 

- HYDROIZOLACE ELASTOBIT PR S 50 H, TL. 5 mm 

- SPÁDOVÉ KLÍNY ROCKFALL, TL. 160 mm 

- TRAPÉZOVÝ PLECH T55/250, TL. 1 mm  

- NOSNÍK IPE 180 

 

B. Překlady 

Překlady tvoří v hrázděné ocelové stěně SO1 ocelové profily IPE 160. Ve vestavbě do SO1 a 

v objektu SO2 jsou překlady v rámci stropní konstrukce. 

 

C. Podhledy 

Podhled je použit pouze v SO2. Jeho ocelová konstrukce z CD a CW profilů je zavěšena na 

ocelové dráty kotvené do stropnic IPE 180 samořeznými šrouby. 

Skladba: 

 - TEPLNÁ IZOLACE ISOVER PIANO TWIN 12/6 (100 mm) 

- KOVOVÁ KONSTUKCE Z CD A CW PROFILŮ (60 mm) 

- POVRCH VLÁKNOCEMENTOVÁ DESKA, TL. 9 mm – CEMBRIT  

FLEXIBOARD 

 

 D.4.3. Schodiště  

 

Ve vestavbě do SO1 je řešeno pouze jedno schodiště. Jedná se o ocelový svařenec, kde 

hlavním nosným prvkem jsou dva zalomené nosníky uzavřeného obdélníkového profilu 200 x 

100 x 5 mm. Schodnice jako obdélníkový svařenec o rozměrech 290 x 1100 mm z uzavřeného 

obdélníkový  profilu  30  x  20 x  3  mm. Povrch schodnice je z lístkového plechu 

válcovaného za tepla, tl. 3 mm. 
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 D.4.4. Střecha  

 

Střešní konstrukce SO1: 

   - PLECHOVÁ KRYTINA 

  - LEPENKA A500H 

  - DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ 

  - DŘEVĚNÉ KROKVE 

  - VAZNICE - IPN160 

  - PŘÍHRADOVÝ VAZNÍK 

 

Střešní konstrukce SO2 = Stropu SO2 nad 1.NP: 

- PLECH POZINK, TL. 1 mm 

- HYDROIZOLACE ELASTOBIT PR S 50 H, TL. 5 mm 

- SPÁDOVÉ KLÍNY ROCKFALL, TL. 160 mm 

- TRAPÉZOVÝ PLECH T55/250, TL. 1 mm  

 - NOSNÍK IPE 180 

 

Střešní konstrukce SO3: 

  - TRAPÉZOVÝ PLECH T55/250 – POZINK 

  - VAZNICE - IPN160 

  - PŘÍHRADOVÝ VAZNÍK 

 

Střešní konstrukce – skořepina: 

- HYDROIZLOAČNÍ FÓLIE FATRAFOL 810, TL. 2,5 mm 

- POLYSTYREN, TL. 160 mm 

- POZINKOVANÝ PLECH, TL. 1 mm 

 - KONSTRUKCE U 200 + T50 
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D.4.5. Podlahy 

 

Podlaha SO1: 

- ŽB DESKA TL. 300 mm, 

- ŠTĚRKOVÝ PODSYP DUSANÝ NA 0,2 MPa (FRAKCE 8 - 16) 

Podlaha SO2: 

- POVRCH VLÁKNOCEMENTOVÁ DESKA, TL. 9 mm - CEMBRIT 

FLEXIBOARD  

- BASF EPS 100 NEO, TL. 100 mm 

- HYDROIZOLACE ELASTOBIT PR S 50 H, TL. 5 mm 

- ŽB DESKA TL. 200 mm 

- ŠTĚRKOVÝ PODSYP DUSANÝ NA 0,2 MPa (FRAKCE 8 - 16) 

 

D.4.6. Povrchy 

 

Vnitřní povrch stěn a stropů ve vestavbě do SO1:  

POZINKOVANÝ PLECH, TL. 1 mm 

 

Povrch obvodové stěny SO1: 

 OCELOVÁ HRÁZDĚNÁ KONSTRUKCE Z PROFILŮ IPE 160 A U 160. 

 VÝPLŇ CPP (290x 140 x 65 mm) NA MVC 2,5 

 

Vnitřní povrch stěn a stropů SO2:  

VLÁKNOCEMENTOVÁ DESKA, TL. 9 mm - CEMBRIT FLEXIBOARD 

 

D.4.7. Zábradlí 

 

Zábradlí bude umístěno v 2.NP, dále bude zábradlí součástí schodiště. Jednotlivé kusy 

popsány ve výpise zámečnických prvků. 
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D.4.8. Hydroizolace  

 

ASFALTOVÝ PÁS ELASTOBIT PR S 50 H, TL. 5 mm 

HYDROIZLOAČNÍ FÓLIE FATRAFOL 810, TL. 2,5 mm 

LEPENKA A500H 

 

D.4.9. Tepelná izolace 

 

BASF EPS 100 NEO 

ROCKWOOL FASROCK 

SPÁDOVÉ KLÍNY ROCKFALL 

ISOVER PIANO TWIN 12/6 

 

D.4.10. Výplně otvorů 

 

Jsou navrženy výkladce, které se nacházejí v 1.NP a 2.NP. Zhotovitel vyrobí výkladce včetně 

parapetů. Jedná se o tříkomorový okenní systém Feluxxon 70S s izolačním dvojsklem. 

  Součinitel výplně skleněných ploch Uw ≤ 1,2  W/m2.K 

  Součinitel výplně rámů   Uw ≤ 0,7  W/m2.K 

 

Protipožární plechové dveře Adory IV (dodavatel l BB-KOVO s.r.o.) 

 

D.4.11. Truhlářské výrobky 

 

V tomto objektu nejsou užity žádné truhlářské výrobky. 

 

D.4.12. Zámečnické výrobky 

Jako zámečnické výrobky jsou uvažovány výkladce v interiéru a hlavní vstupní výkladec – 

Feluxxon 70S. Dále také vnitřní protipožární plechové dveře Adory IV (dodavatel l BB-

KOVO s.r.o.). Ocelové zábradlí v 2.NP a zábradlí schodiště.  

Veškeré výrobky jsou popsány ve Výpise klempířských a zámečnických prvků. 
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D.4.13. Klempířské výrobky 

 

Všechny klempířské výrobky jsou dodány firmou Satjam. Okapy, svody, náběžníky, 

zachytávače sněhu atd. Povrchová úprava – RAL 7045 šedá.  

Veškeré výrobky jsou popsány ve Výpise klempířských a zámečnických prvků. 

 

D.4.14. Venkovní úpravy 

 

Po dokončení stavby bude nadbytečný materiál odvezen a odpad ekologicky zlikvidován. 

Území staveniště se vyčistí a veškeré nedostatky se odstraní na náklady dodavatele. Terén se 

zarovná, dle požadovaných výšek a bude položena dlažba na štěrkovou dusanou vrstvu 100 

mm – chodník z žulových kostek 150 x 150 x 150 mm, pojížděné plochy z leštěných žulových 

dlaždic 800 x 800 x 100 mm. 

 

D.5.   Tepelně technické posouzení obvodového pláště 

 

Není předmětem bakalářské práce. 

 

D.6.   Základy 

 

Stávající ocelová hala je založena na betonových patkách o jmenovitých rozměrech 1350 x 

1000 x 1200 (Š x L x H) a pod samonosnou obvodovou hrázděnou konstrukcí je základový 

pás 450 x L x 1200 (Š x L x H).  Sloupy nové ocelové konstrukce uvnitř této haly budou 

taktéž založeny na betonových patkách 800 x 800 x 900 (Š x L x H). Tyto patky budou 

s patkami ocelové haly propojeny základovými železobetonovými pásy  300 x L x 800 (Š x L 

x H). 

Exteriérový mostový jeřáb SO3 je založen na železobetonových patkách 1000 x 1800 x 1200 

(Š x L x H).  Čtyři nové pilíře mostového jeřábu budou navrženy dle původních rozměrů.  

Sloupy objektu SO2 jsou ukotveny do železobetonových patek o rozměrech 800 x 800 x 1200 

(Š x L x H), obvodové stěny budou uloženy na základovém pásu 350 x L x 1100 (Š x L x H) a 

vnitřní stěny budou kotveny do pásu 300 x L x 900 (Š x L x H). Jižní obvodová stěna tohoto 

objektu bude kotvena do železobetonového pásu 490 x L x 1200 (Š x L x H). Tento pás bude 
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spřažen s původním pásem původní haly betonářskými pruty 4 x BSt 500 WR o průměru 

10mm každých 900 mm po délce. Veškerý použitý beton je třídy C 16/20 a betonářská ocel 

třídy S 355. 

 

D.7.   Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí 

 

Během realizace budou dodržovány bezpečnostní opatření platných vyhlášek a norem. Životní 

prostředí nebude nijak narušeno. Veškeré materiály musí splňovat technické požadavky dané 

vyhl. č. 22/97 Sb, 163/02 Sb. v platném znění a souvisejících vyhlášek a nařízení. Při samotné 

realizaci dojde ke vzniku tuhého odpadu. Tento odpad bude tříděn dle příslušných kategorií a 

dále recyklován, popř. odvezen na skládku.  Komunální odpad bude odvážen 2 x týdně 

stejnou firmu, která odváží odpad v obci Michálkovice. 

 

Tabulka č. 1 - Přehled předpokládaných druhů odpadů vznikajících při výstavbě 

Katalogové 
číslo Název druhu odpadu 

Přibližné 
množství 

Kategorie 
odpadu 

08 01 12 
Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08  01 
11 0,02 t O 

12 01 13  Odpady ze svařování  0,15 t O 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 1,5 t  O 
15 01 02  Plastové obaly 1,0 t O 
15 01 06 Směsné obaly  1,6 t O 
17 01 01 Beton 16,0 t O 
17 01 02 Cihly 8,0 t O 
17 02 01 Dřevo 1,2 t O 
17 02 02 Sklo 0,4 t O 
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 0,6 t O 
17 04 05  Železo, ocel 1,0 t O 
17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10  0,6 t O 
17 05 04  Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 8,0 t O 

17 06 04  
Izolační materiály, neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 
06 03 0,5 t O 

20 03 01 Směsný komunální odpad 0,6 t O 
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D.8.  Dopravní řešení  

 

Objekt je napojen na nově přeloženou ulici Československé armády. Areál Dolu Michal bude 

přímo připojen na nově přeloženou ulici Československé armády a bude přístupný požárním 

vjezdem v severním rohu náměstí. Parkovací plochy budou zajištěny výstavbou nového 

parkovacího domu s kapacitou 120 automobilů. Tento objekt se nachází na nově 

vybudovaném náměstí. 

 

D.9.  Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 

 

Objekt nestojí na pozemku, který by byl ohrožován vnějšími škodlivými vlivy. 

 

D.10.  Dodržení obecných požadavků na výstavbu 

 

Při realizace bude dodržováno ustanovení  NV č. 362/2005 o bližších požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích při nebezpečí pádu a 511/2006 o 

bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na staveništích. Projektová 

dokumentace dodržuje ustanovení vyhlášky č. 137/1998 Sb., která upravuje obecně technické 

požadavky na provádění staveb, včetně dodržení příslušných normových hodnot, stanovených 

ČSN a technických požadavků na výrobky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb. o technických 

požadavcích na výrobky, včetně příslušných změn a doplnění některých zákonů. 

 

E. DOKLADOVÁ ČÁST 

 

E.1 Vytyčovací výkres 

Podklady pro vytyčovací výkres viz. výkres č.03 - Vytyčovací výkres. 

 

E.2 Projekt zpracovaný báňským projektantem 

Není součástí bakalářské práce. 
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ZÁVĚR 

V bakalářské práci jsem se zabýval technickým zpracováním provozu uměleckého kovářství, 

jež bylo navrženo do stávající památkově chráněné budovy bývalých mechanických dílen na 

Dole Michal v Ostravě – Michálkovicích. Navazuji tímto na urbanistickou studii a 

architektonickou studii z předchozích předmětů Ateliérové tvorby III a Ateliérové tvorby IV.  

Výsledkem je projektová dokumentace pro provedení stavby. Tímto bylo umělecké kovářství 

zpracováno jak architektonicky, tak technicky. Díky pomoci specialistů z pozemního 

stavitelství, ocelových konstrukcí a v neposlední řadě architektů, byly vyřešeny veškeré 

záludnosti spojené s tímto objektem. Tímto děkuji všem, kteří mi byli nápomocni. 
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Zákon č. 86/2002 Sb.   O ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami  

Zákon č. 100/2001 Sb.,  O posuzování vlivů na životní prostředí 

Zákon č. 114/1992 Sb.  O ochraně přírody a krajiny  

Zákon č. 183/2006 Sb.  Stavební zákon 

Zákon č. 185/2001 Sb.  O odpadech  

Zákon č. 254/2001 Sb.  O vodách  

Zákon č. 309/2006 Sb.  Požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

 

Vyhl. č. 148/2007 Sb.  O energetické náročnosti budov 

Vyhl. č. 499/2006 Sb.  O dokumentaci staveb [1] ve smyslu vyhl. č. 62/2013 Sb. 
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ČSN 73 0540-2   Tepelná ochrana budov 
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