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ÚVOD 

Zadáním bakalářské práce je částečná dokumentace pro provádění stavby části objektu bývalé 

třídírny uhlí v areálu Důl Michal na p. č. st. 246 a p. č. 17/18, v k. ú. Michálkovice. 

V první řadě tato bakalářská práce v textové části popisuje stávající stav obce, areál 

Důl Michal a předmětný objekt, kde posléze navazuje popis architektonického záměru. Druhá 

textová část je provedena dle vyhlášky 499/2006 Sb. [1] v rozsahu určené vedoucím 

bakalářské práce a konzultanty. Z důvodů problematiky řešené ocelové konstrukce byl 

na pomoc k práci přizván, spolu s konzultantem pro pozemní stavitelství, konzultant 

pro konstrukce. Závěrem byla vybrána specializace -  architektura - v rozsahu zadané 

konzultantem specializace (vedoucí bakalářské práce). Výkresová část je zařazena, včetně 

architektonických detailů, vizualizací v samostatné příloze. 

Podkladem pro vypracování této bakalářské práce byla studie stavby, zpracovaná v rámci 

předmětu Ateliérová tvorba IV, jejímuž výsledku předcházelo urbanistické řešení dané 

lokality v rámci ateliérové tvorby III. Dále podkladem byla část dokumentace pro stavební 

povolení řešená v semestrálním projektu Ateliérové tvorby Va. 
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1. SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 
 

1. 1 Obec Michálkovice 

Dnes je obec Michálkovice součástí statutárního města Ostravy s národní kulturní památkou 

areálu Důl Michal. Dříve však do poloviny 19. století byla pouze zemědělskou lokalitou. Vše 

změnil nález uhlí, který přetvořil ráz krajiny do dnešní podoby. Kolem nově vzniklých 

důlních jam houfně rostla zástavba průmyslových objektů, domů pro ubytování, obchodní 

prostory, dívčí a chlapecká škola, a jiná občanská vybavenost. Obec se tak stala, v tehdejším 

chápání, symbolem blahobytu, práce, peněz a šancí na nový život. 

V současné době jsou Michálkovice místem klidu, který poukazuje na ztrátu života. Je možné 

vidět ulice, kde se zcela vytratil pohyb lidí, a služby obchodních prostor naplňují nulovou 

poptávku. Některé budovy jsou prázdné a chátrají. A právě areál Důl Michal, který dříve 

spojoval svou pracovní příležitostí různé lidi a různých národností, dnes rozděluje obec 

na malé „kousíčky“, rozmístěné daleko od sebe. Tvoří se tak velké vzdálenosti mezi 

jednotlivou občanskou vybaveností. 

V rámci Ateliérové tvorby III bylo zhotoveno urbanistické řešení dané lokality společně 

s Tomášem Tvrzem a Kateřinou Frankeovou, kde jsme takto zhodnotili stávající stav obce. 

 

2. 1 Areál Důl Michal 

Historie areálu se datuje od vyhloubení jámy Michal v roce 1843 podle zesnulého 

c. k. dvorního rady Michaela Laiera. Celý proces výstavby je tak důsledek snahy 

habsburského mocnářství podporovat hornictví pro rozvoj těžkého průmyslu [2]. V roce 1993 

při restrukturalizaci těžkého průmyslu byla těžba černého uhlí zcela ukončena. Dnes je areál 

zařazen do Národního památkového ústavu. Za dobu existence areálu dolu byla provedena 

řada rekonstrukcí. Nejvýznamnější přestavba proběhla v roce 1913 až 1915 podle návrhu 

architekta Františka Fialy, který předložil architektonické a provozní řešení. Tento žák 

vídeňské školy Otta Wagnera, měl pravděpodobně vyzdvihnout postavení společnosti 

a ukázat tak ekonomickou a technickou vyspělost své doby. 

Dnes je areál využíván částečně k muzejní činnosti a je sídlem Národního památkového 

ústavu v Ostravě. Stávající vzhled je zachován v původním stavu od uvedené rekonstrukce. 
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Obr. č. 1 – Náčrt současného stavu areálu Důl Michal 
Zdroj: semestrální práce Ateliérové tvorby IV. 

 

3. 1 Úpravna uhlí (třídírna) 

Tento objekt a jeho navazující okolí, byl řešen v semestrální práci Ateliérové tvorby IV. Jedná 

se o pětipodlažní hlavní budovu s připojeným třípodlažním objektem, který je dále řešen 

v této bakalářské práci. U obou částí objektů se jedná o skeletový a hrázděný systém sestaven 

převážně z ocelových nosných prvků a cihelných výplní (pozn. cihla plná 290x140x65mm). 

Na hlavní budově je z jedné třetiny použit železobetonový skelet s cihelnou výplní. Celý 

komplex je založen na základových železobetonových stupňovitých patkách, pásech a opěrné 

zdi. Na připojený třípodlažní objekt, zakončený sedlovou střechou a střešními světlíky, 

navazuje systém lávek pro převoz důlních vozíků. 

Tato třídírna uhlí byla postavena v době hromadné přestavby areálu podle architekta Františka 

Fialy. Byla situována v těsné blízkosti s rozvětvenou železniční tratí (pozn. dnes pouze 

jednokolejná železniční vlečka), která v době plného provozu odvážela zpod objektu 

vytřízené uhlí. Podle dosavadního zjištění se třídilo kusové uhlí, krupice, prach, prorostlé uhlí, 

kostkové uhlí, ořech, otěr a kámen. 

Celá tato úpravna uhlí je v současné době památkově chráněna a bez provozního využití. 

Je dán požadavek na zachování vnějšího vzhledu a citlivý přístup při rekonstrukci. 
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Obr. č. 2 – Fotodokumentace současného stavu třídírny uhlí 
Zdroj: semestrální práce Ateliérové tvorby IV 

 
 

 
 

Obr. č. 3 – Fotodokumentace současného stavu třídírny uhlí 
Zdroj: semestrální práce Ateliérové tvorby IV 



BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 
 

20 
 

2. PRŮVODNÍ ZPRÁVA K BAKALÁŘSKÉ PRÁCI 

Bakalářská práce vychází z návrhů Ateliérové tvorby IV, kde hlavní nosnou myšlenkou 

je vytvořit školní objekt pro teoretickou výuku s vybavením jídelny. Takto je zároveň 

navázáno na urbanistický koncept Ateliérové tvorby III, kde Tomáš Tvrz dotvořil na jiném 

řešeném objektu v areálu Důl Michal praktickou část výuky. Ve studii Ateliérové tvorby IV 

je bývalá třídírna uhlí navržena tak, aby díky nově vytvořené průchozí hale a lávce, spojila 

odtržené části obce Michálkovic. Návrh, výše zmíněné semestrální práce, dále počítá 

s využitím stávajícího prostoru železniční tratě s novou zastávkou k propojení tramvajové 

dopravy v Ostravě. Dochází tak v jedné jediné budově k prolínání několika provozu, jako 

je provoz školy, provoz cestujících, zaměstnanců, bufetu, muzea, atd. 

Zadáním bakalářské práce je část budovy Umělecké školy v Dole Michal (bývalá třídírna 

uhlí), kde dochází ke střetu provozu školní jídelny, zaměstnanců, bufetu muzea. 

Vedoucí bakalářské práce Ing. arch. Igor Krčmář určil specializaci – architektura s důrazem 

na řešení předprostoru části objektu. Konečný rozsah a podoba architektonicko - stavební 

části byl vybrán a veden konzultantem pro pozemní stavitelství doc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D. 

Z důvodů problematiky ocelové konstrukce, byl jsem také veden v práci konzultantem 

pro konstrukce Ing. Romanem Fojtíkem, Ph. D. 

Z důvodů památkově chráněné budově, byl zvolen citlivý přístup při jakémukoliv zásahu. Byl 

kladen důraz na zachování stávajícího vzhledu budovy a to i jeho části. I přesto jsem se nechal 

inspirovat zdejším duchem přestavby podle architekta Františka Fialy a vše přizpůsobil 

k novým provozům. K velkým možnostem přispěla ocelová skeletová konstrukce, která 

přinesla širokou variabilnost vnitřního prostorového uspořádání. Místy dokonce tato 

konstrukce zasahuje velice specificky ocelovými prvky, které přidávají na estetické hodnotě. 

Největším zásahem do konstrukce bude přidání ocelové stropní konstrukce v takové výškové 

úrovni, aby došlo k plynulému napojení k podlaží 1.NP hlavní budovy. Jiným zásahem je 

citlivé rozšíření části budovy do strany v 1.NP, 2.NP pod vybíhající 3.NP. Právě v těchto 

místech je navržena totožná konstrukce železobetonových patek se šroubovými spoji 

na svislou konstrukci, dle charakteru stávajícího stavu. Aby byla dodržena tepelná pohoda 

ve vytápěných prostorech a přitom nebyl narušen stávající vzhled, musí dojít k zateplení 

ze strany interiéru. Díky příznivé světlé výšce v 1.NP se tak uvažuje instalace klimatizace, 

která bude sloužit i pro výtápění tohoto interiéru. Při zpracovávání výkresů střešní konstrukce 
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došlo k vypracování dvou variant skladby střešního pláště. U obou návrhů se však počítá 

se zachováním stávajících střešních světlíků. 

Veliký důraz byl kladen na provozní soubor. Muzejní prostory v části 2.NP a 3.NP, které 

nebudou uměle klimatizovány ani zatepleny, budou zcela odděleny od provozu jídelny 

v 1.NP. Samotná jídelna je rozdělena na část zaměstnanců a strávníků s přímým napojením 

na bufet.  Dispoziční uspořádání 1.NP je koncipováno tak, aby se mohla ze školní jídelny 

proměnit v okamžiku na restauraci pro veřejnost nebo přednáškový sál ve večerních hodinách. 

Práce Ateliérové tvorby IV byla vypracována podle poskytnutých výkresových podkladů 

stávajícího stavu uvedené v elaborátu Ateliérové tvorby IV. Proto v průběhu řešení došlo 

k dispozičním změnám, které vyplynuly z opravdu skutečného stavu, měřené na místě. 
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3. DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY 

(dle Vyhl. 499/2009 Sb.) 

 

A   PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

A. 1 Identifikační údaje  

A. 1. 1 Údaje o stavbě  

Název stavby:    Umělecká škola v Dole Michal 

Druh stavby:     Rekonstrukce a rekonverze průmyslového objektu 

Místo stavby:    Ostrava-Michálkovice, areál Důl Michal 

Parcelní čísla:    p. č. st. 246 a p. č. 17/18 

Katastrální území:   k. ú. Michálkovice 

Základní charakteristika stavby: školní jídelna, konferenční sál, restaurace a muzeum 

Stupeň PD:     Dokumentace pro provádění 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 projektové dokumentace  

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

Konzultant BP:   doc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D.  (pozemní stavitelství) 

     Ing. Roman Fojtík, Ph.D.  (konstrukce) 

Zpracoval:    Ondřej Juračka 
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A. 2 Seznam vstupních podkladů  

Podkladem pro vypracování bakalářské práce sloužila dokumentace pro stavební povolení 

vypracovaná v předmětu Ateliérová tvorba Va. 

Bylo provedeno vlastní měření nosné konstrukce stávajícího stavu 1.NP v záři 2013. 

Dále byly použity podklady:  - Katastrální mapa obce Michálkovice 

- Územní plán 

- Fotodokumentace areálu 

- Příslušné právní předpisy a normy 

A. 3 Údaje o území  

Řešeného území se týká pozemku p.č. st. 246 a p.č. 17/18 v k. ú. Michálkovice 

v průmyslovém areálu Důl Michal. Část řešené budovy v této bakalářské práci bude napojena 

na stávající inženýrské sítě vodovodu, kanalizace a elektrické sítě. Dle územního plánu 

je řešené území v kategorii „Občanská vybavenost + technické museum.“  

Projektová dokumentace je provedena v souladu s obecnými požadavky na výstavbu. 

Jsou dodrženy příslušné zákony, vyhlášky a normy. Vše je v souladu s územním rozhodnutím 

a dle regulačního plánu.  

 

A. 4 Údaje o stavbě  

Jedná se o stavební úpravu, přístavby a změnu provozu ve stávající třípodlažní budově, která 

je sestavená ocelovým skeletem a obvodovým hrázděným zdivem s cihelnou výplní 

na železobetonových patkách a pásech. Tato stávající část objektu se nachází na katastrálním 

území Michálkovice, p. č. st. 246 a je v současné době památkově chráněna. Proto bude brán 

ohled, aby nebyl porušen celkový vnější ráz budovy. Přístavbou se myslí rozšíření stávajícího 

skeletu o jednu řadu v šířce 3m na severovýchodní straně a přístavbu ocelové terasy 

a ocelového schodištěm na jihozápadní straně. Je navržena dispozice pro nový provoz jídelny, 

restaurace, přednáškového sálu, bufetu, na který navazuje provozní soubor hlavní budovy 

(není řešen v této bakalářské práci). Část 2.NP a 3.NP bude ponechán k provozu muzea. 
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B   SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B. 1 Popis území stavby 

Řešené území se týká pozemku p. č. st. 246 a p. č. 17/18 na k. ú. Michálkovice 

v průmyslovém areálu Důl Michal. Část řešené budovy v této bakalářské práci bude napojena 

na stávající inženýrské sítě vodovodu, kanalizace a elektrické sítě. 

 

B. 2 Celkový popis stavby 

B. 2. 1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Jedná se o stavební úpravu, přístavbu a nový provoz jídelny školy, restaurace, přednáškového 

sálu, bufetu a muzea ve stávající třípodlažní budově, sestavená a obvodovým hrázděným 

zdivem s cihelnou výplní a ocelovým skeletem na železobetonových patkách. Tato stávající 

část objektu se nachází na k. ú. Michálkovice, p. č. st. 246 a je v současné době památkově 

chráněna. Proto bude brán ohled, aby nebyl porušen celkový vnější ráz budovy. Přístavbou 

se myslí rozšíření stávajícího ocelového skeletu o jednu řadu pod 3.NP v šířce 3m 

na severovýchodní straně a přístavbu ocelové terasy a ocelového schodištěm na jihozápadní 

straně. Nový provoz jídelny je navržen pro obsluhu 80. žáků při jedné směně. Dispozice je 

koncipována tak, aby byla umožněna změna provozu jednoho místa v libovolném čase a přání 

uživatele stavby ze školní jídelny na restauraci nebo přednáškový sál. 

 

B. 2. 2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

Jedná se o řešenou část objektu, která vychází z urbanistického konceptu Ateliérové tvorby III 

a Ateliérové tvorby IV. Z důvodů památkově chráněné budově, byl zvolen citlivý přístup 

při jakémukoliv zásahu. Je kladen důraz na zachování stávajícího vzhledu budovy a to i jeho 

části. V současné době se jedná o skeletovou a hrázděnou třípodlažní budovu. Zásadním 

zásahem do konstrukce bude přidání stropní konstrukce v takové výškové úrovni, aby došlo 

k plynulému napojení k podlaží 1.NP hlavní budovy (hlavní budova není řešena v této 

bakalářské práci). Dalším zásahem bude rozšíření části budovy do strany v 1.NP, 2.NP 

pod vybíhající 3.NP. Bude použita totožná konstrukce železobetonových patek se šroubovými 

spoji na svislou konstrukci, dle charakteru stávajícího stavu. 
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B. 2. 3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Muzejní prostory v části 2.NP a 3.NP, které nebudou klimatizovány, ani tepelně izolovány, 

budou zcela odděleny od provozu jídelny v 1.NP. Přístup do těchto prostor bude umožněn 

po stávajícím ocelovém schodišti, které bude opraveno a po lávce č. 1, č. 2 a č. 3, které nejsou 

řešeny v tomto projektu. Samotná jídelna je rozdělena na část zaměstnanců a strávníků 

s přímým napojením na bufet. Část zaměstnanců bude napojena v místě 1.NP na lávku č. 2, 

kde se budou nacházet skladovací prostory a nakládací rampa. Celkové dispoziční uspořádání 

1.NP je koncipováno tak, aby se mohla ze školní jídelny proměnit v okamžiku na restauraci 

pro veřejnost nebo přednáškový sál v libovolném čase na přání uživatele. 

 

B. 2. 4 Bezbariérové užívání stavby 

Je dán požadavek na bezbariérové užívání stavby, dle zásad vyhlášky 398/2009 Sb. Bude 

se týkat provozního souboru jídelny školy, restaurace, přednáškového sálu a bufetu. 

 

B. 2. 5 Bezpečnost při užívání stavby 

Navržené konstrukce a materiály budou způsobilé pro bezpečné užívání v rámci předmětného 

druhu stavby. Podlahy všech bytových a pobytových místností budou mít protiskluzovou 

úpravu povrchu odpovídající normovým hodnotám. 

 

B. 2. 6 Základní charakteristika objektů 

Je dána stavební úprava, přístavba a nový provoz v třípodlažní budově ze stávajícího 

ocelového skeletu, hrázděným zdivem a cihelnou výplní. Budou použity obdobné konstrukční 

systémy a bude zachován ráz cihelného zdiva v ocelovém skeletu. 

 

B. 2. 7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

Bude použit ohřev TUV v technické místnosti pouze pro provoz zaměstnanců jídelny. Bude 

dána vzduchotechnika, určená i pro vytápění vybraných prostorů. 
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B. 2. 8 Požárně bezpečnostní řešení 

Není předmětem řešení této bakalářské práce. 

 

B. 2. 9 Zásady hospodaření s energiemi 

Bylo provedeno základní komplexní tepelné technické posouzení stavební konstrukce 

obvodového zdiva a stropních konstrukcí v programu TEPLO 2011 a posudek rohu 

obvodového zdiva na dvourozměrné stacionární pole teplot a částečných tlaků vodní páry 

v programu Area 2011. Tato výše uvedená posouzení jsou přiloženy v této bakalářské práci. 

 

B. 2. 10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

Objekt splňuje příslušné požadavky platných právních norem a předpisů na ochranu zdraví 

a hygienu. U materiálů použitých ve výstavbě bude dbáno na jejich certifikaci a zdravotní 

nezávadnost. Při užívání a provozu stavby se nepředpokládá negativní vliv na životní 

prostředí v dané lokalitě. Stavební a prostorové řešení objektu je navrženo s ohledem 

na prostorové požadavky dle příslušných ČSN. 

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 

0,01 t O 

12 01 13 Odpady ze svařování 0,10 t O 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 1,0 t O 
15 01 02 Plastové obaly 0,5 t O 
15 01 06 Směsné obaly 0,6 t O 
17 01 01 Beton 15,5 t O 
17 01 02 Cihly 7,0 t O 
17 02 01 Dřevo 0,8 t O 
17 02 02 Sklo 0,2 t O 
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 0,4 t O 
17 04 05 Železo a ocel 0,5 t O 
17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 0,3 t O 
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 6,0 t O 

17 06 04 
Izolační materiály,  
neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 

0,2 t O 

20 03 01 Směsný komunální odpad 0,3 t O 
 

O - ostatní odpad, N - nebezpečný odpad  
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Stavební odpady vzniklé při výstavbě budou na stavbě tříděny dle jednotlivých druhů 

a likvidovány prostřednictvím firmy mající oprávnění k této činnosti, přednostně recyklací. 

Likvidace odpadů bude prováděna firmou mající oprávnění k této činnosti, na základě 

smluvního vztahu s investorem. Komunální odpad je v místě likvidován standardně 

pravidelným svozem. Ke kolaudaci stavby bude doložen doklad o způsobu zneškodňování 

jednotlivých druhů odpadů vznikajících během realizace stavby. Po dobu výstavby bude 

omezována prašnosti skrápěním, zejména při nepříznivých klimatických podmínkách. Ve fázi 

výstavby bude zdrojem hluku stavební činnost. Zhotovitel stavebních prací je povinen 

používat stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu, jejichž hlučnost nepřekračuje 

hodnoty uvedené v technickém osvědčení. 

 

B. 2. 11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Konstrukce je navržena bez úvahy výskytu radonu. Na základě průzkumu místa stavby 

se nepředpokládá výskyt agresivní spodní vody. Stavba bude obsahovat technologické 

zařízení (strojovna vzduchotechniky), které můžou být zdrojem nadměrného hluku. Z tohoto 

důvodů jsou navrženy dvě alternativy na umístění strojovny vzduchotechniky s konečným 

umístěním po výpočtu zdrojového hluku a následného srovnání s normovými hodnotami. 

 

B. 3 Připojení na technickou infrastrukturu 

Bude vybudována vodovodní, kanalizační a elektrická přípojka k řešenému objektu. Stávající 

objekt je už napojen na místní komunikaci v areálu. Podrobné umístění bude provedeno, dle 

koordinační situace a přílohy řešení této technické infrastruktury. Před objektem bude 

vybudována technická šachta pro výše uvedené přípojky. 

 

B. 4 Dopravní řešení 

Celkové dopravní řešení a parkovací stání bude řešeno v jiné navazující projektové 

dokumentaci. Objekt bude napojen na místní komunikaci v areálu Důl Michal. 
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B. 5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

Budou provedeny drobné terénní úpravy a zpevněné plochy v místě řešeného objektu. 

Veškerá odkopaná zemina bude znovu použita. Zpevněné plochy budou tvořeny betonovou 

dlažbou. Externí nástupní schodiště budou tvořena celistvými betonovými stupni. 

 

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

Po dobu výstavby budou zdroji znečišťování vnějšího ovzduší stavební práce (nahodilé zdroje 

prašnosti krátkodobého charakteru) a emise z provozu strojů a nákladních vozidel. Vzhledem 

k malému rozsahu záměru lze předpokládat, že nedojde k významnému negativnímu vlivu 

na čistotu ovzduší. 

 

B. 7 Ochrana obyvatelstva 

Prostor stavby bude zřetelně označen a vyznačen tak, aby nedošlo k ohrožení obyvatelstva. 

Na stavbu nejsou kladeny požadavky civilní ochrany na využití staveb k ochraně 

obyvatelstva. 

 

B. 8 Zásady organizace výstavby 

a)  Stavební hmoty budou ukládány v prostorách na pozemku s p.č. 17/18, který 

je předmětem projektové dokumentace. 

b)  Staveniště bude odvodněné. 

c)  Staveniště bude ohrazené a napojené na dopravní infrastrukturu. 

d)  Není dána žádná časová vazba a jiný vliv na okolní stavby a pozemky. 

e)  Po dobu výstavby bude omezována prašnost skrápěním, zejména při nepříznivých 

klimatických podmínkách. Ve fázi výstavby bude zdrojem hluku stavební činnost. 

Zhotovitel stavebních prací je povinen používat stroje a mechanismy v dobrém 

technickém stavu, jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty uvedené v technickém 

osvědčení. 
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f)  Zábory pozemků jsou dočasné. 

g)  Stavební odpady vzniklé při výstavbě budou na stavbě tříděny dle jednotlivých druhů 

a likvidovány prostřednictvím firmy mající oprávnění k této činnosti, přednostně 

recyklací. Při provozu objektu nebude vznikat žádný nebezpečný odpad. Pro odpad 

budou využívány uzavřené nádoby. Likvidace odpadů bude prováděna firmou mající 

oprávnění k této činnosti na základě smluvního vztahu s investorem. Komunální odpad 

je v místě likvidován standardně pravidelným svozem. 

h)  Bude provedena terénní úprava. Budou vyhloubeny základy stavby, vytvořeny terénní 

úpravy zpevněných a nezpevněných ploch. Tak vznikne deponie, která bude znovu 

požita do vzniklých terénní úpravy. 

i)  Po dobu výstavby bude chráněno životní prostředí. Ve fázi výstavby bude zdrojem 

hluku stavební činnost. Zhotovitel stavebních prací je povinen používat stroje 

a mechanismy v dobrém technickém stavu, jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty 

uvedené v technickém osvědčení.  

j)  Stavební firma bude odpovědná za dodržování BOZP při práci na staveništi. 

k)  Budou prováděné úpravy pro bezbariérové užívání stavby.  

l)  Bude brán ohled na stávající inženýrské sítě. 

m)   Nejsou dány žádné jiné speciální podmínky pro provádění stavby. 

n)  Pro stavbu je vymezena doba 18 měsíců. Tento termín upravuje uvedený investor. 

 

C   SITUACE STAVBY 

Je přiložena ve výkresové části C - Situační výkresy: 

C. 1 Situační výkres širších vztahů    M 1:10000 

C. 2 Celkový situační výkres     M 1:1000 

C. 3 Koordinační výkres      M 1:200 
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D DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH 

ZAŘÍZENÍ 

D. 1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 

D. 1. 1 Architektonicko-stavební řešení 

D. 1. 1. 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 

D. 1. 1. 1. 1 Účel objektu 

Jedná se o stavební úpravu, přístavbu a nový provoz školní jídelny, restaurace, přednáškového 

sálu, bufetu a muzea ve stávající třípodlažní budově, sestavená obvodovým hrázděným 

zdivem s cihelnou výplní a ocelovým skeletem na železobetonových patkách. Tato stávající 

část objektu se nachází na k. ú. Michálkovice, p. č. st. 246 a je v současné době památkově 

chráněna. Proto bude brán ohled, aby nebyl porušen celkový vnější ráz budovy. Přístavbou 

se myslí rozšíření stávajícího ocelového skeletu o jednu řadu pod 3.NP v šířce 3m 

na severovýchodní straně a přístavbu ocelové terasy a ocelového schodištěm na jihozápadní 

straně. Při této přístavbě bude použit obdobný konstrukční systém a materiál. Provoz školní 

jídelny je navržen pro obsluhu 80. žáků při jedné směně. Prostor v 1.NP a v části 2.NP bude 

tepelně izolován a vytápěn klimatizací. Ostatní podlaží jsou bez požadavku na tepelnou 

ochranu budovy – nebude řešeno. 

 

D. 1. 1. 1. 2 Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení 

Jedná se o řešenou část objektu, která vychází z urbanistického konceptu Ateliérové tvorby III 

a Ateliérové tvorby IV. Z důvodů památkově chráněné budově, byl zvolen citlivý přístup 

při jakémukoliv zásahu. Je kladen důraz na zachování stávajícího vzhledu budovy a to i jeho 

části. V současné době se jedná o skeletovou a hrázděnou třípodlažní budovu, tvořenou 

válcovanými U profily a výplní cihelným zdivem (290x140x65 mm). Zásadním zásahem 

do konstrukce bude přidání ocelové stropní konstrukce v takové výškové úrovni, aby došlo 

k plynulému napojení k podlaží 1.NP hlavní budovy (hlavní budova není řešena v této 

bakalářské práci). Dalším zásahem bude rozšíření části budovy do strany v 1.NP, 2.NP 

pod vybíhající 3.NP. Bude použita totožná konstrukce železobetonových patek se šroubovými 

spoji na svislou konstrukci, dle charakteru stávajícího stavu. Bude provedeno tepelné 

izolování ze strany interiéru. Dle výkresové dokumentace je navrženo sendvičové obvodové 
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zdivo a vnitřní sendvičové lehké příčky. Díky příznivé světlé výšce v 1.NP bude dána 

instalace klimatizace, která bude sloužit i pro výtápění výše uvedeného podlaží. 

Při zpracovávání výkresů střešní konstrukce byly vypracovány dvě varianty skladby střešního 

pláště, kde u obou návrhů budou zachovány stávající střešní světlíky.  

Muzejní prostory v části 2.NP a 3.NP, které nebudou uměle klimatizovány, ani tepelně 

izolovány, budou zcela odděleny od provozu jídelny v 1.NP. Přístup do těchto prostor bude 

umožněn po stávajícím ocelovém schodišti, které bude opraveno a po lávce č. 1, č. 2 a č. 3, 

které nejsou řešeny v tomto projektu. Samotná jídelna je rozdělena na část zaměstnanců 

a strávníků s přímým napojením na bufet.  Do řešené části objektu v 1.NP patří prostor WC 

ženy, bufet a technická místnost. V části bufetu jsou situovány dveře do exteriéru na terasu. 

Část zaměstnanců obsahuje prostory kuchyně, studené kuchyně, mycí linky, umývárny, WC 

ženy/muži, šatna zaměstnanců. V prostoru kuchyně jsou umístěny dvoukřídlové dveře, 

opatřeny tepelně izolační ochranou do neřešené části - lávka č. 2.  

Dispoziční uspořádání 1.NP je koncipováno tak, aby se mohla ze školní jídelny proměnit 

v okamžiku na restauraci pro veřejnost nebo přednáškový sál v libovolném čase na přání 

uživatele. 

 

D. 1. 1. 1. 3 Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory 

 
Druh stavby:      stavební úprava, přístavbu a nový provoz 

Účel stavby / charakter provozu:   školní jídelna, restaurace,  

přednáškový sál, bufet, muzeum 

Katastrální území:     k. ú. Michálkovice 

Číslo parcely:      p. č. st. 246 a p. č. 17/18 

 

Stávající plocha objektu:     246,0 m2 

Plocha přístavby objektu:     53,0 m2 

Zpevněná plocha:      130,9 m2 
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Výpisy místností: 
 
Tabulka č. 2 – Výpis místností 1.NP 
 

OZN. ÚČEL MÍSTNOSTI PLOCHA (m2) 

1.1 JÍDELNA, RESTAURACE, PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL 121,44 
1.2 KUCHYNĚ 40,63 
1.3 STUDENÁ KUCHYNĚ 6,09 
1.4 MYCÍ LINKA 9,34 
1.5 UMÝVARNA 5,60 
1.6 WC ŽENY 2,40 
1.7 WC MUŽI 2,30 
1.8 ŠATNA ZAMĚSTNANCŮ 6,35 
1.9 KOUPELNA 5,40 
1.10 TECHNICKÁ MÍSTNOST 3,90 
1.11 WC ŽENY 18,05 
1.12 CHODBA 10,65 
1.13 BUFET 21,45 

 

Tabulka č. 3 – Výpis místností 2.NP 
 

OZN. ÚČEL MÍSTNOSTI PLOCHA (m2) 

2.1 CHODBA – MUZEUM 39,39 
2.2 TECHN. MÍSTNOST 6,28 

 

Tabulka č. 4 – Výpis místností 3.NP 
 

OZN. ÚČEL MÍSTNOSTI PLOCHA (m2) 

3.1 PROSTOR MUZEA 315,07 
 

D. 1. 1. 1. 4 Technické a konstrukční řešení objektu 

Materiály a technologie při realizaci mají příslušné atesty, které budou doloženy ke kolaudaci 

stavby. 

D. 1. 1. 1. 4. 1 Bourací práce 

Dojde k bouracím pracím svislé výplňové konstrukce sestavené z cihel plných. Nosná svislá 

ocelová skeletová konstrukce bude zachována. Budou demontovány veškeré okenní a dveřní 

výplně včetně rámu. Bude demontován stávající plášť a střešní světlíky, které budou opraveny 

a znovu použity. Stávající ocelová schodiště budou taktéž demontována, opravena, upravena 
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a opět instalována. Na jednotlivé kroky v průběhu demontáže bude dohlížet stavební statik. 

Bude demontována část patky pod stávajícím externím schodištěm do hloubky -2,270 m. 

 

D. 1. 1. 1. 4. 2 Výkopové práce 

Zemní práce bude provádět odborná stavební firma dle platné dokumentace. Předpokládá 

se zemina třídy F6, jíl se střední plasticitou. Dojde k rozšíření objektu o jednu skeletovou 

řadu. Z tohoto důvodů bude vyhloubena zemina pod čtyři nové železobetonové základové 

patky a pásy. Bude vyhloubena zemina také pro budoucí patky, pod novou ocelovou 

konstrukci terasy a pásy pod externími ocelovými schodišti. Vytěžená zemina se deponuje 

na pozemek p. č. 17/18 a později se znovu použije k terénním úpravám na tomtéž pozemku. 

Bilance zemin se předpokládá vyrovnaná. Spodní voda nezasahuje do základových podmínek. 

Před zahájením zemních prací včetně sejmutí ornice musí investor požádat správce 

podzemních sítí (elektro, telefon, voda, kanalizace atd.) na své náklady o jejich vytýčení. 

 

D. 1. 1. 1. 4. 3 Základové konstrukce 

Stavba je založena s ohledem na konstrukční řešení objektu a základové poměry. Budou 

vybudovány základové pásy a dvoustupňové patky, z betonu C 16/20 a oceli S 355 v hloubce 

dle výkresu základu. Základová spára je tak pod úrovní terénu a nad okolní stávající 

základovou konstrukcí. Na základové patky vystupující nad okolní terén, budou kotveny 

ocelové patky připojené k ocelovým sloupům sestavené z UPN profilů a budou opatřeny 

protikorozní ochranou včetně všech kovových části ve styku s patkou. Budou dány také 

betonové patky pod budoucí ocelovou konstrukci terasy, betonové pásy pod externími 

ocelovými schodišti a pás mezi opěrnou stávající zdí hlavní budovy a stávající patkou. 

Nebudou dány zemnící pásy. Nové uzemnění bude provedeno zemnícími tyčemi. 

 

D. 1. 1. 1. 4. 4 Svislé nosné konstrukce 

Stávající skeletová konstrukce bude rozšířena o jednu řadu. Tím budou dány nové svislé 

sloupy sestavené z UPN 160 zakončené ocelovou patkou a přichycené k železobetonové 

patce. Bude se jednat o obdobnou svislou konstrukci jako ve stávajícím stavu. Veškeré 
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stávající svislé ocelové konstrukce budou očištěny, odmaštěny, podle pozdějšího určení 

stavebním statikem opraveny nebo zesíleny a stejně jako nové konstrukce opatřeny 

protikorozním nátěrem. Bude dána také nová konstrukce vnější terasy sestavena z nosných 

sloupků z profilu HEA 140 na železobetonových betonových patkách. 

 

D. 1. 1. 1. 4. 5 Vodorovné nosné konstrukce 

Bude dána celá nová stropní konstrukce pod 1.NP sestavená z ocelových válcovaných 

nosníků IPE 220 a krajními nosníky složené z dvou UPN 220. Nosníky IPE jsou kloubově 

připojeny ocelovými destičky tl. 10 mm a tl. 15 mm a šrouby ke stávající a nové svislé 

ocelové konstrukce. Bude také rozšířena ocelová stropní konstrukce nad 1.NP sestavením 

taktéž z IPE 220 a dvou krajních UPE 220. Na těchto nosnících je položen trapézový plech 

spřažený ocelovými trny s betonovou vrstvou tl. 70 mm. Ve všech ostatních podlažích bude 

dán na stávající vodorovnou ocelovou konstrukcí trapézový plech spřažený ocelovými trny 

s betonovou vrstvou tl. 60 mm. Veškeré stávající ocelové konstrukce budou očištěny, 

odmaštěny, podle pozdějšího určení stavebním statikem opraveny nebo zesíleny a stejně jako 

nové konstrukce opatřeny protikorozním nátěrem. Bude dána také nová konstrukce vnější 

terasy sestavena z nosných vodorovných profilu IPN 180. 

 

D. 1. 1. 1. 4. 6 Svislý komunikační prostor 

V interiéru objektu je navrženo jedno schodiště a další dvě externí schodiště z terasy a z 2.NP. 

V interiéru se jedná o stávající jednoramenné, přímé schodiště mezi 2.NP a 3.NP, které bude 

demontované a opět sestavené z ocelových prvků. Bude tvořeno ze dvou schodnic UPE 270 

a 13. ocelových stupňů UPE 240 s protiskluzovou úpravou a v pevnosti oceli S 355. Schodiště 

bude mít totožné rozměry dle stávajícího stavu. V exteriéru se jedná o nové jednoramenné 

a přímé schodiště v exteriéru uchycené ke konstrukci terasy na ocelový uzavřený nosník 

2x UPE 140 a základový pás. Schodiště bude opět sestaveno ze dvou ocelových schodnic 

a 12. ocelových stupňů s protiskluzovou úpravou. Druhé externí ocelové schodiště je stávající 

dvouramenné ve tvaru L, sestavené ze dvou ocelových schodnic a stupňů, které bude 

demontované, očištěné, opravené a přizpůsobené k novému stavu a opět použité. V poslední 

řadě bude dáno betonové tří a čtyř stupňové schodiště v exteriéru z pohledového betonu 

o stupních 350 x 160 mm na betonovém podkladu C 16/20 vyztužený kari sítí 100 x 100 mm. 
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D. 1. 1. 1. 4. 7 Střecha 

Půdorys střechy nad 3.NP je ve tvaru obdélníku. Jedná se o šikmou sedlovou střešní rovinu 

ve dvou různých spádech o 16° a 13 °. Jsou navrženy dvě varianty skladby střešního pláště. 

Ve variantě č. 1 skladbu tvoří nosná vrstva trapézového plechu spřaženého s betonovou 

vrstvou, na kterou bude dána hydroizolační fólie Dekplan X76 tl.  1,2 mm a SBS 

modifikovaný asfaltový pás Glastek 30 sticker plus, tl. 3,0 mm [3]. Ve variantě č. 2 bude 

skladba tvořena pouze trapézovým plechem TR 35/270/0,7 skládaném ve směru střešního 

spádu. Na střešní rovině budou také osazeny sněhové zachytávače. 

 

D. 1. 1. 1. 4. 8 Nosná konstrukce střešního pláště 

Půdorys střechy nad 3.NP je ve tvaru obdélníku. Jedná se o šikmou sedlovou střešní rovinu, 

kde bude zachována stávající ocelová příhradová konstrukce. Na tuto konstrukci bude 

umístěna nosná konstrukce pláště vypracovaná ve dvou variantách. Ve variantě č. 1 se jedná 

o železobetonovou střešní konstrukci tvořenou trapézovým plechem TR 35/270/0,7 spřažený 

ocelovými trny k betonové vrstvě v tloušťce 80 mm. V místě osazení střešních světlíků budou 

přidány ocelové válcované nosníky  2x UPE 160 (uzavřený průřez) a napříč IPE 160 ve směru 

spádu. Ve variantě č. 2 se jedná pouze o ocelovou střešní konstrukci tvořenou trapézovým 

TR 35/270/0,7 plechem uchycenou na nosnících IPE 80. Aby byla zachována stabilita 

konstrukce, bylo navrženo zavětrování ocelovými profily L 70 x 6 mm. Tato varianta byla 

detailněji zpracována ve výkresu č. 2.02 - Výkres krovu. U obou případů budou zachovány 

střešní světlíky, které budou demontovány, očištěny, odmaštěny, opraveny, upraveny a budou 

zpátky namontovány na nově připravenou nosnou konstrukci. 

 

D. 1. 1. 1. 4. 9  Půdní prostor 

Není předmětem této bakalářské práce. 

 

D. 1. 1. 1. 4. 10 Komíny 

Budou dány dvě větrací šachtice z domovní kanalizační sítě zakončené větrací hlavicí. Tato 

šachtice bude sestavena za svislého potrubí PVC DN 80 vedené z 1.NP do výšky +11,550 m. 
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D. 1. 1. 1. 4. 11 Příčky 

Bude použito obvodové výplňové sendvičové zdivo tl. 300 mm sestavené o vnějším okraji 

cihlou plnou bez povrchové úpravy a dalších vrstev s tepelnou izolací Styrotherm plus 150, 

tl. 150 mm [7]. Detailní skladba je uvedena ve výkresové dokumentaci. Bude použito lehké 

příčky sestavené z CW a CD profilů v tloušťkách 90, 190 nebo 220 mm, kde bude vložena 

tepelná a zvuková izolace Styrotherm plus 150, tl. 150 mm nebo tl. 50 mm a povrch bude 

tvořit vláknocementová deska tl. 9 mm - Cembrit FLEXIBOARD [4]. 

 

D. 1. 1. 1. 4. 12 Překlady 

Nad okenními otvory bude dán jako překlad ocelový válcovaný profil UPE 160 otevřený 

směrem nahoru pro pokládku cihel plných. Tento profil bude uchycen kloubově šroubovými 

spoji k ocelovým sloupům z válcovaných 2x UPE 160. 

 

D. 1. 1. 1. 4. 13 Podhled 

Bude instalován podhled v prostoru 1.NP, zavěšený ocelovými lanky o nosné prvky stropní 

konstrukce. Tento podhled bude tvořen lehkým kovovým roštem tl. 30 mm opatřen 

povrchovým nátěrem v barvě RAL 7021 - černošedá. 

 

D. 1. 1. 1. 4. 14 Podlahy 

Do každého podlaží bude vložena nová vrstva podlahy, podrobně vypsané ve výkresové 

dokumentaci. Nášlapná vrstva v 1.NP bude tvořena keramickou dlažbou a nášlapná vrstva 

v 2.NP a 3.NP bude ze samonivelační stěrky BP4. Na ocelovou konstrukci terasy bude dán 

rošt z profilovaného děrovaného plechu – Tahokov [5], jako konečná podlahová vrstva. 

 

D. 1. 1. 1. 4. 15 Hydroizolace 

Podlaží 1. NP se nachází nad úroveň terénu a konstrukce podlahy není ve styku se zeminou. 

Proto nebude vložena hydroizolace spodní stavby. Pouze ve variantě č. 1 v řešení střešního 



BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 
 

37 
 

pláště bude osazena hydroizolační fólie Dekplan X76 tl.  1,2 mm a SBS modifikovaný 

asfaltový pás Glastek 30 sticker plus, tl. 3,0 mm [3]. 

 

D. 1. 1. 1. 4. 16 Tepelná izolace 

Bude vložena tepelná izolace Styrotherm plus 150, tl. 150 mm [6] v rámci skladby 

sendvičového obvodového zdiva v místě 1.NP a částečně v 2.NP. Tepelná izolace se také týká 

příček v 1.NP s tepelnou izolací Styrotherm plus 150, tl. 150 mm nebo tl. 50 mm. Pod výše 

uvedeným podlažím se nachází technologický prostor, který bude také izolován tepelnou 

izolací EPS Perimetr, tl. 50 mm po vnitřním obvodu základových patek a pásů, dle výkresové 

dokumentace. Ve styku s opěrnou zdí a novým základovým pásem bude vložena tepelná 

izolace EPS Perimetr, tl. 50 mm z důvodů dilatace. 

 

D. 1. 1. 1. 4. 17 Úpravy vnitřních povrchů 

Povrch vnitřního obvodového sendvičového zdiva bude tvořen akrylátovou omítkou 

Betadekor AD 25 tl. 3 mm na penetračním laku EH. Barva povrchu bude potom bílá. Povrch 

příček bude tvořit vláknocementová deska tl. 9 mm - Cembrit FLEXIBOARD [4] ve zbarvení 

čediče. Ocelové prvky budou opatřeny protikorozním nátěrem a nátěrem povrchu RAL 7021 - 

černošedá. Vzduchotechnika bude opatřena povrchovým nátěrem tak, aby přívodní potrubí 

pro přívod vzduchu byl barvě RAL 2005 – červená (lesklá) a odvodní potrubí v barvě 

RAL 5015 – nebeská modrá (lesklá). 

 

D. 1. 1. 1. 4. 18 Úpravy vnějších povrchů 

Bude zachován vzhled režného zdiva na vnějším povrchu obvodového zdiva. Veškeré ocelové 

prvky budou opatřeny protikorozním nátěrem a povrchovým nátěrem RAL 7021 - černošedá. 

 

D. 1. 1. 1. 4. 19 Výplně otvorů 

Budou dodány nové okenní a dveřní výplně výrobcem Aluprof system Czech s.r.o. [7]. 

Okenní profily s nárokem na tepelnou izolaci budou sestaveny z hliníkových tří-komorových 
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profilů s přerušeným tepelným mostem (dle výrobce MB-70 Industrial). Převážně se jedná 

o okna jednoduchá s dvojsklem, otvíravé nebo s pevným zasklením, trojkřídlá a v některých 

případech s nadsvětlíky. Barvou vnějšího kování ve všech případech RAL 2005 - červená. 

Vnitřní a vnější parapety budou součástí dodávky. Okna mimo vytápěný prostor budou 

bez přerušení tepelného mostu s jedním bezpečnostním vrstveným sklem a v jenom případě 

s otvíravými a sklápěcími nadsvětlíky. Takto budou vyrobeny i dvoukřídlé dveřní výplně 

sestavené z hliníkových tří-komorových profilů s přerušeným tepelným mostem. Rámy budou 

tvořené celo-obvodovým kováním s bezpečnostní vložkou FAB. Tyto dveřní výplně budou 

také vykazovat protipožární odolnost EI 45 (EW 60) DP1. Ostatní dveřní výplně budou 

bez nároku na tepelnou izolaci, jednokřídlé se skleněnou výplní nebo bez prosklení. U všech 

případů budou zárubně dveří součástí dodávky. V podlaží 1.NP bude dán výkladec a výdejní 

okna s výsuvnými křídly s bezpečnostním sklem a kovovým roštem na odklad tácků. 

 

D. 1. 1. 1. 4. 20 Truhlářské výrobky 

V rámci navrhovaných úprav se nepočítá s použitím truhlářských konstrukcí. Okna, dveře 

a madla jsou provedeny z oceli, hliníku, dle dalších částí bakalářské práce. 

 

D. 1. 1. 1. 4. 21 Klempířské prvky 

Jsou dány klempířské výrobky, které zahrnují vnější parapety oken, odvod střešní vody 

vodorovné, jako střešní žlaby a svislé střešní svody. Je dáno lemování větracích otvorů, úžlabí 

a světlíků. Veškeré klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu s polyesterovou úpravou. 

Vnější parapety jsou zhotoveny z materiálu hliník tl. 0,8 mm. Veškeré klempířské prvky 

budou provedeny dle ČSN 73 3610 - Navrhování klempířských konstrukcí. 

 

D. 1. 1. 1. 4. 22 Zámečnické výrobky 

Budou dány okenní a dveřní výplně, výkladce a výdejní okna v interiéru 1.NP. Bude 

obnoveno stávající přímé a jednoramenné schodiště v interiéru mezi 2.NP a 3.NP a externí 

dvouramenné schodiště ve tvaru L na dvou ocelových schodnicích a ocelových stupňů. Bude 

dáno také nové externí ocelové přímé a jednoramenné schodiště na konstrukci terasy. Stupně 
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ve všech případech budou obsahovat protiskluzovou úpravu a ocelové zábradlí na obou 

stranách ramene. Dalším zámečnickým výrobkem jsou stávající světlíky, které budou 

demontovány, očištěny, odmaštěny, opraveny, upraveny a budou zpátky namontovány 

na nově připravenou nosnou konstrukci. Je dán také zámečnický výrobek konstrukce terasy 

sestavený z ocelových válcovaných profilů a zvlášť ocelové a skleněné zábradlí na této 

konstrukci a na stávající opěrné zdi přichycené dvoubodovým úchytem. Jiným ocelovým 

zábradlím je umístěné ve 2.NP a v interiéru 3.NP kolem schodiště, vysoké 1,0 metrů 

sestavené z ocelových tyčových prvků. Bude instalován podhled v prostoru 1.NP, zavěšený 

ocelovými lanky o nosné prvky stropní konstrukce. Tento podhled bude tvořen lehkým 

kovovým roštem tl. 30 mm opatřen povrchovým nátěrem v barvě RAL 7021 - černošedá. 

V poslední řadě budou osazeny WC kabiny a jedna WC bezbariérová kabina s veškerým 

vybavením. Kabiny budou sestaveny kovovým rámem na 100 mm vysokých 

rektifikovatelných podpěrách. Stěny pak budou z cementopískové stěny tl. 9 mm. Kování 

těchto kabin bude v barvě chrom matný. Veškeré ocelové prvky budou obsahovat povrchovou 

protikorozní ochranu a budou opatřeny povrchovým nátěrem RAL 7021 - černošedá. Kování 

oken a dveří bude v barvě RAL 2005 - červená. 

 

D. 1. 1. 1. 4. 23 Malby, nátěry 

Veškeré ocelové prvky budou obsahovat povrchovou protikorozní ochranu a budou opatřeny 

povrchovým nátěrem RAL 7021 - černošedá. Kování dveří a oken bude v barvě RAL 2005 – 

červená a kování WC kabin v barvě chrom mat. Vnitřní nátěr omítky obvodového zdiva bude 

v barvě bílá. Vzduchotechnika bude také opatřena povrchovým nátěrem tak, aby přívodní 

potrubí pro přívod vzduchu byl v barvě RAL 2005 - červená (lesklá) a odvodní potrubí 

v barvě RAL 5015 – nebeská modrá (lesklá). 

 

D. 1. 1. 1. 4. 24 Venkovní úpravy 

Bude provedena terénní úprava dle výkresové dokumentace. Po dokončení stavby bude 

přebytečný materiál odvezen a ekologicky zlikvidován. Poškozené plochy budou opraveny 

a očištěny. Bude dána betonová tryskaná dlažba s dlaždicemi 500 x 500 mm tl. 100 mm 

na kladecí vrstvu tl. 50 mm (kamenná drť 4-8 mm) a podkladní nosnou vrstvu tl. 150 mm 

(kamenná drť 8-16 mm) na zhutněné zemině. Budou dány betonové schodiště z pohledového 
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betonu na podkladním betonu C 16/20 vyztužený kari síti. Zpevněná plocha bude napojena 

na místní komunikaci v areálu Důl Michal a na rampy, které nejsou neřešeny v této 

bakalářské práci. Veškeré použité materiály musí být ve shodě s platnými vyhláškami 

a předpisy, o čemž musí mít dodavatel patřičný doklad (atest). Při stavebních pracích bude 

zhotovitel dodržovat technologické předpisy jednotlivých materiálu. 

 

D. 1. 1. 1. 5 Tepelně technické posouzení obvodového pláště 

Bylo provedeno základní komplexní tepelné technické posouzení stavební konstrukce 

obvodového zdiva a stropních konstrukcí v programu TEPLO 2011 a posudek rohu 

obvodového zdiva na dvourozměrné stacionární pole teplot a částečných tlaků vodní páry 

v programu Area 2011. Tato výše uvedená posouzení jsou přiloženy v této bakalářské práci. 

 

D. 1. 1. 1. 6 Základy 

Jsou stávající základové patky a pásy. Bude takto provedeno obdobné založení přístavby. 

Pro konstrukci terasy budou požity pouze základové patky. 

 

D. 1. 1. 1. 7 Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí 

Dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 

souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění zákona 

č. 93/2004 Sb. není třeba posuzovat stavbu z pohledu vlivu stavby na životní prostředí. 

Z pohledu odpadů a jejich likvidace bude vše prováděno podle zákona o odpadech 

č. 185/2001 sb. ve znění pozdějších předpisů (zákon č.275/2002 Sb.) a dle vyhlášky 

Ministerstva životního prosedí č. 383/2001, o podrobnostech nakládání s odpady. Odpady 

vzniklé při realizaci stavby a během vlastního provozu objektu jsou zařazeny do kategorií 

dle vyhlášky č. 381/2001 Sb. 

Produkci odpadů je možno rozdělit na: 

a) odpady vzniklé při realizaci stavby (stavebních uprav) 

b) odpady vznikající během vlastního provozu stavby 
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Stavba, ani provoz nebude mít vliv na životní prostředí. Na stavbě budou použity běžné 

technologie, které neohrozí životní prostředí. Vzniklý odpad se bude likvidovat povoleným 

způsobem. Při realizaci stavby dojde k produkci odpadů. 

 

D. 1. 1. 1. 8 Dopravní řešení 

Celkové dopravní řešení a parkovací stání bude řešeno v jiné navazující projektové 

dokumentaci. Objekt bude napojen na místní komunikaci v areálu Důl Michal. 

 

D. 1. 1. 1. 9 Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 

V dané lokalitě se nenachází žádné vnější škodlivé vlivy od okolních objektů, dopravy, atd. 

V daném území nebyl zjištěn vliv metanu. 

 

D. 1. 1. 1. 10 Dodržení obecných požadavků na výstavbu 

Při provádění montáže a stavebních prací se bude dodržovat 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. Zvýšenou pozornost je třeba věnovat prácím ve výškách a nad volnou 

hloubkou. Všichni zúčastnění pracovníci musí být s předpisy seznámení před zahájením prací 

a jsou povinni při práci používat své ochranné pomůcky podle výše uvedených předpisů.  

Na staveniště bude zamezen přístup nepovolaným osobám. 
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D. 1. 2 Stavebně konstrukční řešení 

D. 1. 2. 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 

D. 1. 2. 1. 1 Popis navrženého nosného systému 

Jedná se o skeletový konstrukční systém a hrázděné obvodové zdivo. Ve stávajícím stavu jsou 

svislé nosné sloupy sestaveny z dvou válcovaných UPE 160. Dle označení ve výkresové 

dokumentaci skeletového sloupce č. 4 se nachází atypická svislá konstrukce, která bude 

očištěna, odmaštěna, ošetřena protikorozním nátěrem. Mezi označenou skeletovou řadou F 

a opěrnou zdí hlavní budovy se nachází dilatace, které bude zachováno, v podobě celého pole 

v délce 3,85 m. Bude zachován stávající konstrukční systém. 

V tomto projektu je řešeno výše zmíněné rozšíření skeletu, které ale dále nebylo staticky 

počítáno. Byla přidána nová stropní konstrukce pod celým novým půdorysem 1.NP. Jedná 

se o sestavu válcovaných nosníků IPE 220 a krajních do krabice spojených dvou UPE 220. 

Vše bude kloubově připojeno ocelovými destičkami tl. 10 mm a tl. 15 mm a šrouby M16; 8.8 

ke stávajícím ocelovým sloupům. Krajní UPE 220 budou vetknuty svařovaným spojem 

k nosníkům IPE 220. Přípoj na opěrnou zeď pod hlavní budovou bude taktéž proveden 

kloubově. Veškeré nové ocelové konstrukce budou sestaveny z oceli S 355 a spolu 

se stávajícími budou očištěny, odmaštěny, podle pozdějšího určení stavebním statikem 

opraveny nebo zesíleny a stejně jako nové konstrukce opatřeny protikorozním nátěrem. 

Ve výkresové části je také rozpracován návrh ztužující ocelové konstrukce a střešní 

konstrukce varianty č. 2.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
      Obr. č. 4 - Schéma stropní konstrukce 
      Zdroj: kreslil Ondřej Juračka 
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D. 1. 2. 1. 2 Statický výpočet stropní konstrukce pod 1.NP 

Byl proveden pouze statický výpočet nosníku IPE 220 a spoje ve stropní konstrukci. 

 

STATICKÝ VÝPOČET NOSNÍKU 

VÝPOČET ZATÍŽENÍ: 

Zatížení stálé 

Součinitel zatížení:  γF = 1,35 

Tabulka č. 5 – Hodnoty stálého zatížení 

Popis zatížení 
Výpočet 
zatížení 

gk (kN/m2) γF 
gd 
(kN/m2

) 
Dlažba  0,940 1,35 1,269 
Prostý beton tl. 80 mm 0,8 ·24 1,920 1,35 2,592 
Bitalbit S  0,047 1,35 0,063 
EPS – tl. 150 mm (35kg/m2) 0,15 . 0,35 0,053 1,35 0,072 
Beton C 16/20 + výztuž, tl. 70 mm 0,12 . 25 3,000 1,35 4,050 
Trapézový plech T 92/350/1,0  0,070 1,35 0,095 
Vlastní tíha  0,262 1,35 0,334 
SUMA 6,292  8,495 

 
Návrhová hodnota stálého zatížení: gd = 8,495 kN/m2 
 
 

Zatížení nahodilé 

Součinitel zatížení: γF = 1,5 

Charakteristická hodnota: qk = 5 kN/m2 

qk = qk . γF = 5 . 1,5 = 7,5 kN/m2 

Návrhová hodnota nahodilého zatížení: qd = 7,500 kN/m2 

 

Zatížení celkem 

Zatížení celkem na 1 m2 = gd + qk = 8,495 + 7,500 = 15,995 kN/m2 
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Výpočet vnitřních sil 

Výběr největší zatěžované plochy: (1,6 m + 1,5 m) . 4 m = 12,4 m2 

Tíha se roznese na dva rovnoběžně uložené nosníky: 

F = 12,4 m2 . 15,995 kN/m2 = 198,338 kN 

Tíha na 1 m spojitého zatížení jednoho nosníku: qm = 49,585 kN/m 

Obrázek vnitřních sil:  

NEd = 0 kN 

VEd = 99,170 kN 

MEd = 1/8 . qm . L2 = 99,169 kNm 

Pozn. Konstrukce je navržena kloubově. 

 
 
NÁVRH NOSNÍKU: 

Je navržen a posouzen nosník: IPE 220 

 

Posouzení na ohyb 

Mc,Rd = 
	.

 = 
, . 	.		 .

,  

Mc,Rd = 101,321 kNm 

Mc,Rd = 101,321 kNm  >  MEd= 99,169 kNm  => VYHOVÍ 

       (využití 97,9 %) 

 

Posouzení na smyk 

Ar = A . 2.b + (tw +2.r) . tf 

Ar (dle tabulek) = 2395 mm2 
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Vpl = 
	.( √ ) = 

	. 	.		( √ )
,  

Vpl = 683,949 kN 

Vpl = 683,949 kN  >  VEd= 99,170 kNm  => VYHOVÍ 

        >  2 . VEd= 198,340 kNm  => VYHOVÍ 

  (malý smyk) 

 

Třída průřezu 

Stojna:    Pásnice:  

 ≤ 72.      ≤ 9.    c = (b- tw-2.r)/2 

,  ≤ 72.       
,
,  ≤ 9.0,81  c = (110-5,9-2.12)/2 

37,29 ≤ 58,58   4,35 ≤ 7,32  c = 40,05 

=> třída průřezu 1  => třída průřezu 1 

 

Posouzení na klopení 

Nebylo počítáno. 

 

 

 

E   DOKLADOVÁ ČÁST 

Není předmětem této bakalářské práce. 
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ZÁVĚR 

Zadáním této bakalářské práce „Umělecká škola v Dole Michal“ byla částečná dokumentace 

pro provádění stavby části objektu bývalé třídírny uhlí v areálu Důl Michal. V rámci vybrané 

specializace – architektura – jsem řešil architektonické detaily v předprostoru objektu, a to 

v rozsahu určené vedoucím této specializace. 

Kvůli náročnosti ocelové konstrukce, byly vypracovány a konzultovány konstrukční výkresy 

této konstrukce. Byla vypracována řada detailů kloubového napojení nové stropní konstrukce 

a byl proveden výpočet ocelových stropních nosníků. V průběhu práce však také došlo 

i k vypracování dvou variant střešní konstrukce, schématu vzduchotechniky nebo vedení vody 

a kanalizace v domě. Došlo i k dispozičním úpravám z původní studie Ateliérové tvorby IV, 

protože rozměry neodpovídaly skutečnému stavu. Po celou dobu při řešení všech 

konstrukčních a technických problematik se však dohlíželo na zachování stávajícího vzhledu 

tohoto památkově hodnotného objektu. 

Při zpracovávání této bakalářské práce mi byl dán dostatek času a prostoru ze strany 

uvedených konzultantů, kteří se mi v průběhu práce intenzivně věnovali a neodmítly tak mé 

neustálé prosby o pomoc při řešení technických problémů. Sleduji také zásadní přínos 

k mému osobnímu rozvoji znalostí z oborů architektury, pozemního stavitelství a konstrukce. 
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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. 

Vyhl. č. 268/2009 Sb.   O technických požadavcích na stavby 

Vyhl. č. 398/2009 Sb.  O obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívaní staveb 

 

ČSN 01 3420     Výkresy pozemních staveb 

ČSN 73 3610     Navrhování klempířských konstrukcí 

ČSN 73 0540-2    Tepelná ochrana budov 

ČSN EN 1991-1-1 Eurokód 1:  Část 1-1: Obecná zatížení – Objemové tíhy, vlastní tíha 

a užitná zatížení pozemních staveb. ČNI, Březen 2004.

  

ČSN EN 1993-1-1 Eurokód 3:  Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-1: Obecná 

pravidla a pravidla pro pozemní stavby 
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