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ANOTACE  

BACHMAN, J.: Design Studio Landek - Areál dolu Anselm, Ostrava: Bakalářská práce. 

Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra architektury, 2013. 

Vedoucí práce:  Kiszka, J. 

Předmětem této bakalářské práce „Design Studio Landek“ je zpracování projektové 

dokumentace části objektu studia. Podkladem pro zpracování této práce byla Urbanistická 

studie (Ateliérová tvorba III), architektonická studie (Ateliérová tvorba IV) a dokumentace 

pro stavební povolení (Ateliérová tvorba Va). Řešený objekt se nachází v areálu bývalého 

dolu Anselm, který je součástí přírodního útvaru Landek v Petřkovicích u Ostravy. Cílem 

bylo vytvořit zázemí pro návrháře, kteří budou v bezprostředním spojení s výrobním 

procesem. Návrh bude dominovat řemeslné části areálu svou netradiční formou a velikostí ale 

zároveň zapadne do přírodního charakteru místa. Krystalická forma vychází z historických 

souvislostí a přirozeného pokroku v oblasti řemesel. Objekt je řešen, jako nadstavba na 

budovu bývalé stolárny z čeho vyplývá i konstrukční a dispoziční řešení stavby, které 

poskytuje přímé spojení mezi návrháři a výrobci.  

  



 
 

ANNOTATION 

BACHMAN, J.: Design Studio Landek - Areál dolu Anselm, Ostrava: Bachelor thesis. 

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

Architecture, 2013. Thesis head:  Kiszka, J.  

The subject of this thesis is preparation of project documentation for construction of 

Design Studio Landek (only part). The basis for the processing of this documentation was 

urban studies (ATT III), architectural studies (ATT IV) and documentation for building 

permit (ATT Va). The building is situated in area of historical mine called Anselm which is 

part of natural landscape Landek in Petřkovice at Ostrava. The aim of this thesis was to create 

place for designers which will be in close connection with proces of creation. The building 

will dominate the crafts area of its unusual form and size but also fits into the natural 

character of the place. Crystalline form is based on histrorical context and the natural progress 

in the field of crafts. The building is designed as superstructure on historical joinery which 

implies a structural and dispositional solution that provides a direct link between designers 

and manufactures.  
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1. Úvod 

Bakalářská práce obsahuje návrh části nadstavby Design Studia, které je součástí 

řemeslných dílen na území bývalého dolu Anselm v Petřkovicích u Ostravy. Důl se nachází 

v přírodním a historickém území Landek. Zaměřením  této práce je návrh Design Studia, které 

poskytne variabilní prostor pro tvůrčí činnost od návrhu až po zpracování včetně prezentace 

veřejnosti formou výstav. 

Práce je vypracována do úrovně dokumentace pro provádění staveb dle stavebního 

zákona č. 183/2006 Sb., vyhlášky č. 499/2006 Sb.,  o dokumentaci staveb. Podkladem pro 

zpracování této práce byla Urbanistická studie (Ateliérová tvorba III), architektonická studie 

(Ateliérová tvorba IV) a dokumentace pro stavební povolení (Ateliérová tvorba Va). 

2. Urbanistická studie  

Urbanistická studie byla vypracována v Ateliérové tvorbě III a společně se mnou se na 

ní podíleli Lucie Malárová a Tomáš Vlček. Po detailních analýzách širších vztahů, místních 

podmínkách včetně historie, jsme dospěli ke konečnému návrhu. Areál jsme po odstranění 

přebytečných objektů rozdělili do jednotlivých částí. V první řadě se jedná o hornické 

muzeum, které jsme zachovali a podpořili jeho další vývoj. V centrální části vznikla louka pro 

pořádání kulturních akcí. Cesty jsou navrženy podle historických, geografických a 

urbanistických os. V nevyužívaných halách a admistrativních budovách v západní části areálu 

bylo navrženo produkční centrum s ubytováním. Jihozápadní část, ve které se nacházejí 

expediční haly a budova stolárny. Tyto haly byly konvertovány na dílny řemeslníku, které 

byly rozmístěny různě po celém areálu. Tím vznikla řemeslná obec, které dominuje stavba 

Design Studia.  

3. Architektonická studie 

K řešení této bakalářské práci jsem si vybral oblast řemeslných dílen a stavbu Design 

Studia. Objekt sem navrhl jako nadstavbu na budovu bývalé stolárny. K tomu řešení jsem se 

rozhodl po sérii konzultací a kritik. Koncept celé nadstavby se skládá ze tří částí.  

V první řadě šlo o navázání časového vývoje řemesel na Landeku, který má bohatou 

historii. Od lovců mamutů, kteří zde na Landeku sídlili přes počátky těžby uhlí až po dnešní 
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individuální dílny řemeslné výroby. Nově navržený objekt má sloužit jako centrum pro 

řemeslnou obec vytvořenou v jihovýchodní části areálu. 

 Prostorové uspořádání vychází z konceptu propojení myšlení (návrhu) a rukou 

(výroby). Část pro návrháře byla koncipována tak aby byla přímo propojená s dílnou pro lepší 

spolupráci. Tím vznikla nadstavba/přístavba založená na bývalé dílně stolárny využívající její 

prostory pro výrobu a nová část která slouží pro návrh. Tyto prostory jsou vzájemně 

propojeny v každé části objektu. 

 Forma objektu vychází z myšlenky krystalu, který vykrystalizoval z bývalé stolárny, 

která představuje staré řemeslo do nového design studia představující novou dobu v oblasti 

navrhování a produkce. Materiálové řešení vychází z původního účelu stavby (stolárny) a 

charakteru místa Landeku. Rastr členění oken a fasádních panelů vychází z cihelné vazby 

režného zdiva, která je typické pro místní architekturu.  
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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

a) Identifikace stavby, jméno a příjmení, místo trvalého pobytu stavebníka 

Název stavby:    Design Studio Landek, Petřkovice u Ostravy  

Druh stavby:    Nadstavba 

Místo stavby    Petřkovice u Ostravy 

Okres:     Ostrava 

Stavební úřad:    Ostrava 

Katastrální území   Petřkovice u Ostravy 

Katastrální úřad:   Ostrava 

Stavební parcela:   1300/1, 1301/1 

Kraj:     Moravskoslezský 

Investor:    VŠB-TUO 

Vedoucí projektu:   Ing. arch. Josef Kiszka 

Konzultant projektu:   Ing. Hana Ševčíková, Ph.D. 

Vypracoval:    Jakub Bachman, Luční 7, Hodonín, 695 01  

b) Charakteristika území, údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, 

o stavebním pozemku     

Parcela č. 1300/1 a 1301/1 o celkové výměře 13 699 m
2
 se nachází v areálu bývalého 

dolu Anselm v Petřkovicích u Ostravy. Z toho parcela č. 1301/1 je nezastavěná a slouží jako 

manipulační prostor. Na parcele č. 1300/1 se nachází stavba bývalé stolárny, na kterou bude 

provedena nadstavba Design Studia. Stavba bude zasahovat na oba pozemky, které jsou 

napojeny na obslužnou komunikaci nově navrženého areál dolu Anselm.  
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c) Údaje o průzkumech a o napojení na dopravní a technickou 

infrastrukturu 

Dopravní komunikace: Navržená komunikace v areálu je napojena na ulici Pod 

Landekem a dále na hlavní ulici Hlučínskou. V areálu bude 

zřízeno centrální podzemní parkoviště. U stavby jsou odstavné 

plochy pro zásobování. 

 

Elektrická energie: Stavba bude napojena na rozvod elektrické energie areálu.  

 

Voda: Vodovodní přípojka bude napojena na nově navržený uvnitř 

areálu. 

  

Kanalizace: Splaškové vody budou odvedeny do kanalizace ze severní strany 

a dešťová voda do nedalekého slepého ramena řeky Odry. 

 

Ohrožení radonem: Průzkum neprokázal ohrožení radonem pronikajícího z podloží.  

 

Geologický průzkum: Hladina podzemní vody se nachází v úrovni pod základovou 

spárou. Geologické poměry na staveništi neovlivňují složitost 

výstavby. Poddolování území vlivem historické důlní činnosti 

přímo neovlivňují řešený objekt. 

d) Splnění požadavků dotčených orgánů 

Požadavky  územního  rozhodnutí  včetně  požadavků dotčených  orgánů  jsou  

zapracovány do projektové dokumentace a jsou splněny. 

  



14 
 

e) Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu    

Projektová dokumentace pro provedení stavby je zpracována v souladu : 

Zákon č. 183/2006 Sb., Stavební zákon 

Vyhláška č. 502/2006 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu. 

Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. 

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

bezbariérové užívání staveb. 

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., o ochraně zdraví při práci 

f) Splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí a územně 

plánovací informace u staveb podle § 104 odst. 1 stavebního zákona 

Navrhované řešení pozemku parcelních čísel 1300/1 a 1301/1 je v souladu regulativy 

dle územního plánu. V případě potřeby budou další požadavky doplněny do projektové 

dokumentace o provedení stavby. 

g)  Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňovací stavby a jiná 

opatření v území    

Nadstavba Design Studia je bezprostředně vázána na rekonstrukci stávajícího objektu 

stolárny na parcele č. 1300/1 a zároveň na celkovou revitalizaci areálu včetně vybudování 

podzemního parkoviště a obslužných komunikací. V neposlední řadě je nutné provést včasné 

navržené připojení všech přípojek k objektu. 

h) Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby   

Předpoklad zahájení stavby se váže na celkovou revitalizaci areálu. O předpokládané 

výstavbě Design Studia se uvažuje od 1. 2. 2014 do 1. 8. 2015 
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i)  Statistické údaje o orientační hodnotě stavby, podlahové plochy 

Údaje o plochách budovy: 

Celková zastavěná plochy novostavby:    572,00 m
2
 

Užitná plocha novostavby: 1 140,00 m
2
  

Obestavěný prostor:  4 043,90 m
3
 

 

Údaje o orientační hodnotě stavby:  

  
D Š H 

   S001 BUDOVA         4043,90 m3 

        S002 CHODNÍK 220 4,5     990 m2 

        S003 OPLOCENÍ 0       0 m 

        S004 PŘÍPOJKA KANALIZACE 45       45 m 

        S005 PŘÍPOJKA VODOVOD 45       45 m 

        S006 PŘÍPOJKA ELEKTRO 45       45 m 

        S007 PŘÍPOJKA PLYN 0       0 m 

        S008 TERÉNNÍ ÚPRAVY 9 14 1,5   189 m3 
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Výpočet celkové ceny 

P. Č NÁZEV MJ. 
POČET 

MJ. JC 
CELKEM 

CENA 
 I. POZEMEK m2 1,00 1 1 Kč 

II. STAVEBNÍ OBJEKT       0 
 

 
S001  BUDOVA m3 4 086,32 6 500 26 562 000 

 

 
S002 CHODNÍK m2 990,00 1 050 1 040 000 

 

 
S003 OPLOCENÍ m 0,00 905 0 

 

 
S004 PŘÍPOJKA KANALIZACE m 45,00 5 270 238 000 

 

 
S005 PŘÍPOJKA VODOVOD m 45,00 2 470 112 000 

 

 
S006 PŘÍPOJKA ELEKTRO m 45,00 520 24 000 

 

 
S007 PŘÍPOJKA PLYN m 0,00 2 350 0 

 

 
S008 TERÉNNÍ ÚPRAVY m 189,00 1 360 258 000 

   ZRN       28 230 000 Kč 

III. NUS (VRN)         
 

 
ZAŘ. STAVENIŠTĚ % 1,70   480 000 

 

 
ÚZEMNÍ VLIVY % 2,70   763 000 

 

 
PROVOZNÍ VLIVY % 1,50   424 000 

 IV. UMĚLECKÁ DÍLA       0 
 

V. 
PROJEKT A INŽENÝRSKÉ 
PRÁCE % 10,20   2 880 000 

 VI. PRŮZKUMNÉ PRÁCE % 0,10   29 000 
 VII. REZERVA % 12,00   3 388 000 
 VIII. JINÉ INVESTICE % 0,50   142 000 
 IX. OSTATNÍ % 0,70   198 000 
 X. VYBAVENÍ       0 
 

       
  CELKOVÁ CENA BEZ DPH     Σ 36 529 000 Kč 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 

a)  Zhodnocení staveniště 

Pozemek parcelní č. 1300 je vedený v KN jako zastavěná plocha a parcela č. 1301 

jako nezastavěná plocha. Pozemky jsou situovány v jihovýchodní části areálu bývalého dolu 

Anselm. Stavba Design Studia bude provedena jako nadstavba na objekt bývalé stolárny, 

která je v současné době nevyužívaná. Terén pozemku je mírně svažitý jihovýchodním 

směrem. Na pozemku se nachází náletová zeleň, kterou bude nutné v místě staveniště 

odstranit. Zdravé vzrostlé stromy se nacházejí mimo prostor pro umístění stavby, ale 

v případě potřeby budou chráněny proti poškození. Výměra pozemku stávajícího objektu je 

605 m
2
 a přilehlého pozemku 13 094 m

2
. Příjezd na pozemek bude zajištěn z obslužné 

komunikace v areálu, která je napojena na ulici Hlučínskou v Petřkovicích. Skrývka ornice 

musí být provedena před zahájením stavby a to v místě objektu a zpevněných ploch. Zařízení 

staveniště musí splňovat požadavky nařízení vlády č. 178/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

b) Urbanistické a architektonické řešení stavby 

Nadstavba na stávající objekt na parcele č. 1300 bude zachován a zrekonstruován. 

V době těžby uhlí sloužil jako stolárna dolu Anselm (později Ed Urx). Jedná se o 

jednopodlažní objekt rozdělený na dvě části. Severozápadní část je větší dílna a 

v jihovýchodní menší objekt, v minulosti sloužící jako sociální zázemí pro dělníky. 

Navrhovaná nadstavba bude zasahovat do obou částí stolárny. Design Studio bude součástí 

řemeslných dílen navržené v Ateliérové tvorbě III, která se nachází v jihovýchodní části 

areálu u vstupu od Koblova. 

Návrh objektu vychází ze studie vytvořené v Ateliérové tvorbě IV. Koncept celé 

nadstavby se skládá ze tří částí. V první řadě šlo o navázání časového vývoje řemesel na 

Landeku, který má bohatou historii. Od lovců mamutů, kteří zde na Landeku sídlili přes 

počátky těžby uhlí až po dnešní individuální dílny řemeslné výroby. Nově navržený objekt má 

sloužit jako centrum pro řemeslnou obec vytvořenou v jihovýchodní části areálu. Prostorové 

uspořádání vychází z konceptu propojení myšlení (návrhu) a rukou (výroby). Část pro 

návrháře byla koncipována tak aby byla přímo propojená s dílnou pro lepší spolupráci. Tím 

vznikla nadstavba/přístavba založená na bývalé dílně stolárny využívající její prostory pro 
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výrobu a nová část která slouží pro návrh. Tyto prostory jsou vzájemně propojeny v každé 

části objektu. Forma objektu vychází z myšlenky krystalu, který vykrystalizoval z bývalé 

stolárny, která představuje staré řemeslo do nového design studia představující novou dobu 

v odvětví navrhování a výroby věcí. Materiálové řešení vychází z původního účelu stavby 

(stolárny) a charakteru místa Landeku. Rastr členění oken a fasádních panelů vychází 

z cihelné vazby režného zdiva, která je typické pro místní architekturu. 

Do nového objektu se vchází přes starou budovu přes zádveří do otevřeného prostoru, 

který slouží pro pořádání kulturních akcí a výstav. V tomto prostoru se nachází schodiště 

vedoucí na desku ateliéru, která je zavěšena nad hlavním sálem. V přízemní se rovněž nachází 

sociální zázemí pro zaměstnance a návštěvníky i včetně dvou bezbariérových WC. V neřešené 

části jsou dílny a sklady. Druhé nadzemní podlaží tvoří otevřený ateliér, prostor pro návrháře 

včetně zasedací místnosti, modelovny a tisku. 

c) Technické a konstrukční řešení stavby   

Stavebně technické řešení je v souladu : 

Vyhláška č. 502/2006 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu. 

Zemní práce 

 Před začátkem zemních prací bude připravena stávající stavba na celkovou 

rekonstrukci. Náletové dřeviny v těsném okolí staveniště budou odstraněny a vzrostlé stromy 

na okraji lesa chráněny proti poškození. V okolí objektu se nacházejí nevyhovující zpevněné 

plochy, které je potřeba taktéž odstranit. Po sejmutí ornice v tloušťce 0,3 m a jejím odvezením 

na dočasnou skládku bude provedeno vytyčení stavby podle vytyčovacího výkresu 

v přiložené projektové dokumentaci a to včetně zaměření inženýrských sítí a jejich přípojek. 

Výkopové práce budou provedeny strojně a v případě potřeby ručně v souladu s BOZP. 

Vykopaná zemina bude uložena na blízkém volném prostranství dolu a bude použita na 

dokončovací práce k dorovnání nerovností a na další potřebné práce v areálu dolu. Výkopy 

budou zajištěny proti sesuvu půdy pažením a dno bude zpevněno a zajištěno proti 

shromažďování vody pomocí drenáží. 

  



19 
 

Základové konstrukce 

Založení objektu se odvíjí od hydrogeologických, geologických a místních podmínek. 

Hladina podzemní vody je pod úrovní základu. Základová spára je v ne zámrzné hloubce 

1 200 m pod úrovní podlahy v 1.NP z důvodu návaznosti na stávající objekt. Stávající objekt 

stolárny je založen na základových pásech, které zůstanou nedotčeny. Přístavba je založena na 

betonových patkách, které jsou po obvodu objektu, spojeny pásy a opatřeny tepelnou izolací 

proti promrzání. Podkladní beton je nanesený na zhutněný stěrkový podsyp v tloušťce 150 

mm.  

Hydroizolace a parozábrany 

 

Pod stávajícím objektem je nutno vyměnit hydroizolaci v celém rozsahu a bude vyvedena 

300 mm nad terén a řádně ukotvena a kryta soklem z cihel. Zároveň bude napojena na 

hydroizolaci novostavby. 

Tepelné izolace 

Stávající objekt bude z důvodu zachování historické podoby objektu zateplen zevnitř 

systémem REDSTONE minerálními izolačními deskami Pura. Ve skladbách podlah, plášti a 

zastřešení novostavby budou použity systémy konopné izolace CANABEST. 

Svislé konstrukce 

Svislý nosný systém je tvořen konstrukcí z dřevěných lamelových rámů a diagonál 

mezi nimi. Rámy jsou obdélníkového průřezu 250 x 800 mm rozšiřující se směrem ke střešní 

konstrukci kde se mění jejich výška podle daného rozpětí. Část nosné konstrukce tvoří i zdivo 

stávajícího objektu jako středová podpora pro stropní konstrukci. 

Vodorovné konstrukce 

Strop mezi 1.NP a 2.NP je dřevěný trámový a uložený na průvlacích z lepeného 

lamelového dřeva a částečně na stávající vnitřní zdi. Trámy mají průřez 270 x 100 mm a 

průvlaky 200 x 600 mm. 
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Dělící konstrukce 

Všechny stávající příčky budou odstraněny a všechny nové budou dřevěné, vyrobené 

podle výrobního výkresu, který není součástí této bakalářské práce. Tepelná a zvuková 

izolace bude zabezpečena systémem CANABEST. 

Schodiště   

V řešené části objektu se nachází jedno schodiště. Jedná se o schodnicové schodiště 

vyrobené na zakázku z lepeného dřeva. Schodiště je pravotočivé s jednou mezi podestou. 

Konstrukční výška je 3 680 mm rozdělena do 23 stupňů o výšce 160 mm a šířce 310 mm. 

Šířka schodišťového ramene je 1 200 mm. Schodišťové stupně jsou tvořeny deskami 

z tvrdého dřeva a opatřeny protiskluznou ochranou. Zábradlí je celoskleněné a zapuštěné do 

schodnice navazující na podobné zábradlí v 2. NP. 

Střecha 

Způsob zastřešení se odvíjí od konstrukce nadstavby. Ta je tvořena dřevěnými rámy, 

které se postupně rozšiřují směrem od stávajícího objektu. Na střešní plášť je použita skládaná 

střešní krytina Cembrit - Česká šablona. V jižním a vchodovém segmentu střechy je navrženo 

střešní zasklení vyrobené na zakázku. Na stávajícím objektu je střecha napojena na 

novostavbu a je rovněž použita střešní krytina Cembrit. 

Opláštění 

Obvodový plášť novostavby je rozdělen na dvě části. Jednu část tvoří obvodová stěna 

dřevostavby zavěšená na nosnou konstrukci vyplněná tepelnou izolací CANABEST PLUS. 

Druhá část je vyplněna velkoformátovými okenními rámy vyrobenými na zakázku. 

Podlahy 

 Původní podlahy ve stávajícím objektu budou odstraněny a nahrazeny novými podle 

využití místnosti. Do nové budovy jsou navrženy dřevěné palubkové podlahy do většiny 

místností kromě mokrých prosto hygienických zařízení. Na WC a ve sprchách je keramická 

dlažba. V 2.NP je rovněž navržena dřevěná palubková podlaha, v ateliéru nad sálem bez 

tepelné izolace. Podlahy jsou navrženy, aby splňovaly kritéria bezpečnosti, funkčnosti, 

odolnosti, hygienické nezávadnosti a tepelně technické vlastnosti. 
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Omítky a malby 

 Omítky jsou navrženy pouze na vnitřní zateplení v části stávající budovy. 

V místnostech s mokrým provozem jsou zdivo a dřevěné stěny natřeny hydrofobním nátěrem 

do výšky 2 100 mm. 

Povrchové úpravy 

Dřevěné konstrukce rámů a trámu jsou ošetřeny proti vlhkosti a dřevěný obklad fasády 

je natřen bezbarvým lodním lakem, aby byla zajištěna jeho dřevěná struktura a ochrana před 

vodou a vlhkostí. 

Výplně otvorů 

 V obvodovém plášti staré budovy jsou navrženy hliníková okna i dveře firmy 

Aluxxon. Na novém objektu jsou navrženy velkoformátové hliníkové rámy vyrobené na 

zakázku. Bližší specifikace výplní otvorů v projektové dokumentaci. 

Klempířské konstrukce 

 Klempířské konstrukce a výrobky jsou uvedeny ve specifikaci klempířských výrobků 

v projektové dokumentaci. 

Zámečnické konstrukce 

 Zámečnické konstrukce a výrobky jsou uvedeny ve specifikaci klempířských výrobků 

v projektové dokumentaci. 

Truhlářské konstrukce 

 Zámečnické konstrukce a výrobky jsou uvedeny ve specifikaci klempířských výrobků 

v projektové dokumentaci. 
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d) Napojení stavby na technickou a dopravní infrastrukturu 

Stavba je v severní části napojena na nově navrženou obslužnou dopravní 

infrastrukturu areálu. Jedná se o příjezd zásobování a technické správy. Obslužná komunikace 

je dále napojena na ulici Pod Landekem a Hlučínskou. Podrobnosti v koordinační situaci 

v projektové dokumentaci. 

Technická infrastruktura : 

Elektrická energie : Přípojka energie 0,4 kV bude napojena na místní rozvod 

elektrické sítě v rámci areálu dolu Anselm. Do objektu je 

připojena ze severovýchodní strany přímo do technické 

místnosti podzemním vedením. 

Voda : Přípojka vody IPE 32 bude taktéž vedena z místní vodovodní 

sítě. 

Kanalizace : Kanalizační přípojka PVC 200 bude připojena na centrální 

kanalizační síť dolu. 

e) Řešení technické, dopravní infrastruktury a dopravy v klidu 

Pro parkování osobních automobilů zaměstnanců a návštěvníků Design Studia je 

zřízeno podzemní parkoviště sloužící pro celý areál dolu Anselm. V těsné blízkosti se nachází 

zpevněné plochy pro odstavné stání zásobování a lidí se sníženou pohyblivostí. 

f) Vliv stavby na životní prostředí 

Stavbou objektu a jeho dalším užíváním nedojde ke zhoršení životního prostředí. 

Odpady vzniklé při stavebních pracích budou likvidovány a to uložením sutě na skládce 

určené obecním úřadem, papírové a plastové obaly budou odvezeny k dalšímu využití do 

sběrny. Přebytečný výkop bude využit na jiné práce v areálu. Materiál nutný pro stavbu bude 

přivážen postupně a skladován na pozemku stavebníka. Nakládání s odpady bude v souladu se 

zákonem č. 185/2001 Sb. zákon o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.  
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g) Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a 

komunikací 

Objekt řeší přístup a užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 

Zvonkový panel bude mít horní hranu ve výšce 1 200 mm a bude přístupný pro ZP na vozíku. 

Před vstupem do objektu je rovná plocha o délce 2 000 mm. Dispozice je rovněž uzpůsobena 

užívání osob s omezenou schopností pochybu a orientace, které se budou pohybovat v 1.NP - 

WC ZTP, výstavní prostory a dílny. 

h) Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do 

projektové dokumentace 

Před projektovými pracemi byly provedeny standartní průzkumy zájmového území. 

Při radonovém průzkumu nebyl prokázán jeho výskyt. Během geologických a 

hydrogeologických průzkumů nebyly objeveny žádné odchylky oproti normálu. 

i) Údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový 

a výškový systém  

 Stavba bude vytyčena podle podkladů vytyčení stavby v projektové dokumentaci a 

provedena pověřenou osobou. 

j) Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a 

technologické provozní soubory 

Členění stavebních objektů je uvedeno v projektové dokumentaci. Řešený objekt je 

označen jako S01. 

k) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby 

Stavba byla navržena tak aby neohrožovala život, zdraví, životní podmínky uživatelů 

ani uživatelů okolních pozemků. 

l) Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků 

Ochrana zdraví a bezpečnost bude zajištěna v souladu : 

Zákon č. 262/2006 Sb.,  Zákoník práce 

Zákon č. 309/2006 Sb., Požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  
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Pracovníci na stavbě podstoupí školení předepsanými předpisy BOZP a budou 

vybaveni předepsanými ochrannými prostředky a pomůckami. Během výstavby bude stavba 

zajištěna proti vniknutí nepovolaným osobám. 

2. Mechanická odolnost a stabilita  

Nosné konstrukce objektu jsou navrženy na veškeré předpokládané zatížení po dobu 

životnosti stavby dle platných norem a předpisů. Je navržena tak aby nedocházelo 

k nadměrným deformacím a průhybům. Novostavba nebude mít vliv na stávající stavbu tak 

aby ji poškodila nebo zmenšila její životnost.   

3. Požární bezpečnost a stabilita 

Všechny aspekty požární bezpečnosti řeší podrobná požární zpráva, která není 

předmětem bakalářské práce. Stavba je navržena tak aby odolávala požáru po dobu evakuace 

osob. Dále je zabráněné šíření ohně na vedlejší pozemky.  

4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí  

Objekt je navržen a bude proveden v souladu : 

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách 

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech 

Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami 

 

Stavba je navržena tím způsobem aby nenarušovala životní prostředí. Veškeré odpadní 

materiály budou řádně roztřízeny a odvezeny na ekologickou skládku odpadu. 
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5. Bezpečnost při užívání  

Ochrana zaměstnanců a uživatelů bude probíhat dle provozního řádu. V objektu bude osazen 

požární řád a poplachové směrnice. Veškeré vybavení a veškerá hygienická opatření musí být 

v souladu se „Směrnicí o hygienických požadavcích na pracovní prostředí“. Veškerá 

technická zařízeni budou doložena příslušnými certifikáty a homologací pro užívání a provoz 

v České republice, dle zákona č. 22/1997 Sb. Pro fázi výstavby a fázi provozu budou splněny 

požadavky všech příslušných vyhlášek a nařízení, především pak: 

Zákon č. 137/2004 Sb., Vyhláška o hygienických požadavcích na stravovací služby a 

zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech 

epidemiologicky závažných. 

Zákon č. 591/2006 Sb., Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

Za dodržení příslušných předpisů je ve fázi výstavby dodavatel stavby, ve fázi provozu 

provozovatel. V případě odvětrání je řešeno pouze větrání místností bez možnosti přirozeného 

větrání. Místnost VZT neřešené budou mít otvíravé plochy zajišťující možnost přirozeného 

větrání. Prostory budou nuceně větrány, větrání bude v souladu s hygienickými předpisy a 

hodnotami. Ve venkovním chráněném prostoru staveb budou dodrženy limity stanovené 

nařízení vlády č. 148/2006 Sb. A to v denní době 50 dB a v noční době 40 dB. 

6. Ochrana proti hluku  

Vzhledem k charakteru objektu a jeho umístění a provozu nebude ohroženo zdraví 

osob uvnitř objektu. V průběhu stavebních prací lze očekávat zvýšenou hladinu hluku vlivem 

použitých stavebních strojů a mechanismů. Maximální hodnota by neměla překročit 65 dB. 

Pokud bude nutnost použití hlučnějších mechanismů (kompresory), budou tyto mechanismy 

chráněny akustickými zástěnami. Bude dodržována pracovní doba, tak aby nebyly překročeny 

limity pro denní a noční dobu. Případné stavební práce v nočních hodinách budou probíhat 

bez použití mechanizace. Pracovníci provádějící stavební práce vystavení nad limitu hluku 

budou vybaveni příslušnými osobními ochrannými prostředky proti hluku a budou přijata 

příslušná organizační opatření (přestávky) tak, aby nebyla překročena celková normovaná 

denní expozice pro běžnou dobu trvání pracovního dne. 
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7. Úspora energie a ochrana tepla 

Nový objekt je navržen v souladu s platnými požadavky ČSN. Konstrukce 

obvodového a střešního pláště objektů jsou navrženy tak, aby jejich tepelně – technické 

vlastnosti vyhověly ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov ve znění pozdějších úprav. 

8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností , 

pohybu a orientace   

Vstupy do objektu jsou řešeny bezbariérové a stejně tak pohyb po celém 1. NP 

9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí  

Stavba je chráněna před povětrnostními vlivy hydroizolacemi proti zemní vlhkosti a 

dešti. Tepelná ochrana je zajištěna tepelnými izolacemi v souladu s platnými normami. Objekt 

se nachází v bezprostřední blízkosti poddolovaného území. Objekty jsou od sebe dilatovány a 

nedochází tak k nežádoucím vlivům, které by ovlivnili stabilitu objektů. 

10.  Ochrana obyvatelstva  

Stavba nebudou mít svou výstavbou ani pozdějším užíváním negativní dopad na 

obyvatelstvo. 

11.  Inženýrské stavby  

a) Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod  

Odpadní vody budou svedeny do místního kanalizačního řádu v rámci areálu. 

Dešťové vody budou svedeny do nedalekého slepého ramena řeky Odry. 

 

b) Zásobování vodou 

Objekt je napojen na vodovodní přípojku zřízenou při výstavbě areálu. 
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c) Zásobování energiemi 

Zásobování elektrickou energií je provedeno přípojkou do elektrické sítě areálu 

viz. Koordinační situace v projektové dokumentaci. 

 

d) Řešení dopravy 

Pozemek je napojen na obslužnou komunikaci v rámci areálu a dále na ulici 

Hlučínská. Doprava v klidu je řešena podzemním parkovištěm pod produkčním 

centrem v areálu. 

 

e) Povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav 

Před zahájením stavby budou odstraněny náletové dřeviny a nevyhovující zbytky 

komunikace. Po dokončení budou volná místa zatravněna a dosázena zelení a 

novými komunikačními prostory. 

12.  Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb  

Není předmětem této bakalářské práce. 
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C. SITUACE STAVBY 

C 01 Architektonická situace   M 1:250 

C 02 Podklady pro vytyčovací výkresy  M 1:250 

D. DOKLADOVÁ ČÁST 

Není předmětem bakalářské práce 

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

a) Informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho 

oplocení, příjezdy a přístupy na staveniště  

 Stavba Design Studia se nachází v areálu býv. Dolu Anselm pod Landekem 

v Ostravě - Petřkovicích. Stavební parcela je částečně zastavěná objektem bývalé 

stolárny. Terén pozemku je mírně svažitý jihovýchodním směrem. Na pozemku se 

nachází náletová zeleň a pár menších stromů určených k devastaci. S oplocením se 

nepočítá s důvodu přístupu stavby a bezbariérovosti v rámci areálu. Výměra pozemku 

určeného pro stavbu včetně stávající budovy je 13 690 m
2
. Samotná přístavba zabere 

390 m
2
 na volném prostranství a 220 m

2
 na stávajícím objektu. Příjezd k pozemku je 

veden z jihu a na objekt se napojuje v jeho severozápadní časti. Staveništěm budou 

dotčeny pouze pozemky okolo objektu na parcele č . 1301 a stávající objekt parcelní č. 

1300. V okolí pozemku se nachází ochranné pásmo lesa, které je potřeba respektovat a 

chránit proti poškození nebo znečištění. V rámci staveniště bude odebrána ornice 

v tloušťce 30 cm a umístěna na volném prostranství u staveniště pro její další využití 

při dokončovacích pracích. Zařízení staveniště musí splňovat požadavky nařízení vlády 

č. 178/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů.  

b) Významné sítě technické infrastruktury 

Na staveništi se nenachází významné sítě technické infrastruktury. 
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c) Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod. 

Při výstavbě bude provedena provizorní přípojka napojená na vodovodní řád areálu 

včetně elektrické přípojky. Odvádění srážkových vod bude provedeno provizorní drenáží a 

odčerpáním do slepého ramena řeky Odry. 

d) Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných úprav 

pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 

Staveniště bude splňovat požadavky v souladu : 

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 

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

Zákon č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništi 

Nařízení vlády č. 362/2005., omezení pojednávací o nebezpečí pádu z výšky 

Staveniště bude částečně oploceno a chráněno bezpečností službou proti vniknutí 

neoprávněným osobám. Před zahájením stavby bude provedeno školení pracovníků dle 

platných podmínek BOZP. 

e) Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů, 

Zařízení staveniště bude provedeno podle výkresové dokumentace, která není součástí 

této bakalářské práce. K přístupu na staveniště bude zřízena provizorní cesta, která bude po 

dokončení upravena finální podoby návrhu areálu.  

f) Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů 

Staveniště bude zařízeno pro ukládání materiálu v blízkém okolí stávající stavby nebo 

v jejich prostorách během nepříznivých povětrnostních podmínek. Pro odpadní materiál a 

stavební suť budou umístěné kontejnery na sousedním pozemku parc. č. 1278/1. Na staveništi 

budou umístěny buňky pro skladování stavebního nářadí a techniky. WC a Sprchy budou 

k dispozici v části hornického muzea. 
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g) Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení 

Na staveništi se nenacházejí stavby vyžadující stavební povolení. 

h) Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, 

plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na stanovišti podle zákona č.309/2006 

Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

Pracovníci budou proškoleni předepsanými předpisy BOZP a budou vybaveni 

předepsanými ochrannými prostředky a pomůckami v závislosti na konané činnosti. 

Jednotlivé stavební práce budou vykonávány pověřenými osobami s potřebnou kvalifikací. 

i) Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 

Stavbou objektu a jeho dalším užíváním nedojde ke zhoršení životního prostředí. 

Odpady vzniklé při stavebních pracích budou likvidovány a to uložením sutě na skládce 

určené obecním úřadem, papírové a plastové obaly budou odvezeny k dalšímu využití do 

sběrny. Přebytečný výkop bude využit na jiné práce v areálu. Materiál nutný pro stavbu bude 

přivážen postupně a skladován na pozemku stavebníka. Nakládání s odpady bude v souladu se 

zákonem č. 185/2001 Sb. zákon o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.. 

j) Orientační lhůty a přehled rozhodujících dílčích termínů 

Předpokládaná lhůta výstavby se odhaduje na 19 měsíců. 

Předpoklad zahájení stavby   1. 3. 2014 

Předpoklad ukončení stavby   1. 9. 2015 
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F. DOKUMENTACE STAVBY 

OZN.  NÁZEV VÝKRESU   MĚŘÍTKO  FORMÁT 

 

F 01  Půdorys základů   M 1:50   10 x A4 

F 02  Půdorys 1.NP    M 1:50   10 x A4 

F 03  Půdorys 2.NP    M 1:50   10 x A4 

F 04  Řezy     M 1:50   10 x A4 

F 05  Půdorys stropní konstrukce  M 1:50   10 x A4 

F 06  Půdorys střechy   M 1:50   10 x A4 

F 07  Půdorys střešní konstrukce  M 1:50   10 x A4 

F 08  Pohledy     M 1:50   10 x A4 

F 09  Specifikace výrobků      12 x A4 

F 10  Vizualizace         2 x A3 
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1. Pozemní (stavební) objekty 

1.1  Architektonické a stavebně technické řešení 

1.1.1 Technická zpráva 

a) Účel objektu 

Design Studio bude sloužit jako centrum umění a řemesel v areálu dolu Anselm. Kde 

spolu se sousedními objekty dílen vytvářejí prostor pro řemeslnou výrobu a pořádání 

kulturních akcí. Objekt je nadstavbou nad bývalou stolárnu, přes kterou se vstupuje do 

nového objektu. V řešené části 1.NP se nacházejí vstupní prostory, hlavní sál, sociální 

zařízení pro pracovníky včetně šaten a denní místnosti. Dále WC pro návštěvníky včetně 

ZTP. V neřešené části jsou dílny a sklady. V 2.NP do kterého vedou dvě schodiště z toho 

jedno v řešené části z hlavního sálu a druhé z expediční místnosti. Druhé podlaží je otevřený 

variabilní prostor sloužící pro práci návrhářů. Parkování pro pracovníky a návštěvníky je 

určené podzemní parkoviště v rámci areálu. Pro zásobování a jsou určené odstavné plochy za 

objekty dílen. 

b)  Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení 

vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami 

s omezenou schopností pohybu a orientace 

Návrh objektu vychází ze studie vytvořené v Ateliérové tvorbě IV. Koncept celé 

nadstavby se skládá ze tří částí. V první řadě šlo o navázání časového vývoje řemesel na 

Landeku, který má bohatou historii. Od lovců mamutů, kteří zde na Landeku sídlili přes 

počátky těžby uhlí až po dnešní individuální dílny řemeslné výroby. Nově navržený objekt má 

sloužit jako centrum pro řemeslnou obec vytvořenou v jihovýchodní části areálu. Prostorové 

uspořádání vychází z konceptu propojení myšlení (návrhu) a zpracování (výroby). Návrhářská 

část byla navržena tak aby byla přímo propojená s dílnou pro lepší spolupráci. Tím vznikla 

nadstavba/přístavba založená na bývalé dílně stolárny využívající její prostory pro výrobu a 

nová část která slouží pro návrh. Tyto prostory jsou vzájemně propojeny v každé části 

objektu. Forma objektu vychází z myšlenky krystalu, který vykrystalizoval z bývalé stolárny, 

která představuje staré řemeslo do nového design studia představující novou dobu v odvětví 

navrhování a výroby věcí. Materiálové řešení vychází z původního účelu stavby (stolárny) a 
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charakteru místa Landeku. Rastr členění oken a fasádních panelů vychází z cihelné vazby 

režného zdiva, která je typické pro místní architekturu. 

Do nového objektu se vchází přes starou budovu přes zádveří do otevřeného prostoru, 

který slouží pro pořádání kulturních akcí a výstav. V tomto prostoru se nachází schodiště 

vedoucí na desku ateliéru, která je zavěšena nad hlavním sálem. V přízemní se rovněž nachází 

sociální zázemí pro zaměstnance a návštěvníky i včetně dvou bezbariérových WC. V neřešené 

části jsou dílny a sklady. Druhé nadzemní podlaží tvoří otevřený ateliér, prostor pro návrháře 

včetně zasedací místnosti, modelovny a tisku. 

Okolí stavby se nachází les na severní straně a louka Landeku ze zbývající části kde 

jsou navrženy menší stromy a keře. Příchod k objektu je z centrálního prostoru areálu po 

dlážděných chodnících, k zásobování je příjezd po asfaltové komunikaci.   

c) kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy 

Celková zastavěná plochy novostavby:    572,00 m2 

Užitná plocha novostavby: 1 140,00 m2  

Obestavěný prostor:  4 043,90 m3 

Předpokládané stavební náklady na Design Studio : 36 529 000 Kč 

d) technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a 

jeho požadovanou životnost 

Zemní práce 

Před začátkem zemních prací bude připravena stávající stavba na celkovou 

rekonstrukci. Náletové dřeviny v těsném okolí staveniště budou odstraněny a vzrostlé stromy 

na okraji lesa chráněny proti poškození. V okolí objektu se nacházejí nevyhovující zpevněné 

plochy, které je potřeba taktéž odstranit. Po sejmutí ornice v tloušťce 0,3 m a jejím odvezením 

na dočasnou skládku bude provedeno vytyčení stavby podle vytyčovacího výkresu 

v přiložené projektové dokumentaci a to včetně zaměření inženýrských sítí a jejich přípojek. 

Výkopové práce budou provedeny strojně a v případě potřeby ručně v souladu s BOZP. 

Vykopaná zemina bude uložena na blízkém volném prostranství dolu a bude použita na 

dokončovací práce k dorovnání nerovností a na další potřebné práce v areálu dolu. Výkopy 
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budou zajištěny proti sesuvu půdy pažením a dno bude zpevněno a zajištěno proti 

shromažďování vody pomocí drenáží. 

Základové konstrukce 

Založení objektu se odvíjí od hydrogeologických, geologických a místních podmínek. 

Hladina podzemní vody je pod úrovní základu. Základová spára je v ne zámrzné hloubce 

1 200 m pod úrovní podlahy v 1.NP z důvodu návaznosti na stávající objekt. Stávající objekt 

stolárny je založen na základových pásech, které zůstanou nedotčeny. Přístavba je založena na 

betonových patkách, které jsou po obvodu objektu, spojeny pásy a opatřeny tepelnou izolací 

proti promrzání. Podkladní beton je nanesený na zhutněný stěrkový podsyp v tloušťce 150 

mm.  

Hydroizolace a parozábrany 

Pod stávajícím objektem je nutno vyměnit hydroizolaci v celém rozsahu a bude 

vyvedena 300 mm nad terén a řádně ukotvena a kryta soklem z cihel. Zároveň bude napojena 

na hydroizolaci novostavby. 

Tepelné izolace 

Stávající objekt bude z důvodu zachování historické podoby objektu zateplen zevnitř 

systémem REDSTONE minerálními izolačními deskami Pura. Ve skladbách podlah, plášti a 

zastřešení novostavby budou použity systémy konopné izolace CANABEST. 

Svislé konstrukce 

Svislý nosný systém je tvořen konstrukcí z dřevěných lamelových rámů a diagonál 

mezi nimi. Rámy jsou obdélníkového průřezu 250 x 800 mm rozšiřující se směrem ke střešní 

konstrukci kde se mění jejich výška podle daného rozpětí. Část nosné konstrukce tvoří i zdivo 

stávajícího objektu jako středová podpora pro stropní konstrukci. 
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Vodorovné konstrukce 

Strop mezi 1.NP a 2.NP je dřevěný trámový a uložený na průvlacích z lepeného 

lamelového dřeva a částečně na stávající vnitřní zdi. Trámy mají průřez 270 x 100 mm a 

průvlaky 200 x 600 mm. 

Dělící konstrukce 

Všechny stávající příčky budou odstraněny a všechny nové budou dřevěné, vyrobené 

podle výrobního výkresu, který není součástí této bakalářské práce. Tepelná a zvuková 

izolace bude zabezpečena systémem CANABEST. 

Schodiště   

V řešené části objektu se nachází jedno schodiště. Jedná se o schodnicové schodiště 

vyrobené na zakázku z lepeného dřeva. Schodiště je pravotočivé s jednou mezi podestou. 

Konstrukční výška je 3 680 mm rozdělena do 23 stupňů o výšce 160 mm a šířce 310 mm. 

Šířka schodišťového ramene je 1 200 mm. Schodišťové stupně jsou tvořeny deskami 

z tvrdého dřeva a opatřeny protiskluznou ochranou. Zábradlí je celoskleněné a zapuštěné do 

schodnice navazující na podobné zábradlí v 2. NP. 

Střecha 

Způsob zastřešení se odvíjí od konstrukce nadstavby. Ta je tvořena dřevěnými rámy, 

které se postupně rozšiřují směrem od stávajícího objektu. Na střešní plášť je použita skládaná 

střešní krytina Cembrit - Česká šablona. V jižním a vchodovém segmentu střechy je navrženo 

střešní zasklení vyrobené na zakázku. Na stávajícím objektu je střecha napojena na 

novostavbu a je rovněž použita střešní krytina Cembrit. 

Opláštění 

Obvodový plášť novostavby je rozdělen na dvě části. Jednu část tvoří obvodová stěna 

dřevostavby zavěšená na nosnou konstrukci vyplněná tepelnou izolací CANABEST PLUS. 

Druhá část je vyplněna velkoformátovými okenními rámy vyrobenými na zakázku. 
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Podlahy 

 Původní podlahy ve stávajícím objektu budou odstraněny a nahrazeny novými podle 

využití místnosti. Do nové budovy jsou navrženy dřevěné palubkové podlahy do většiny 

místností kromě mokrých prosto hygienických zařízení. Na WC a ve sprchách je keramická 

dlažba. V 2.NP je rovněž navržena dřevěná palubková podlaha, v ateliéru nad sálem bez 

tepelné izolace. Podlahy jsou navrženy, aby splňovaly kritéria bezpečnosti, funkčnosti, 

odolnosti, hygienické nezávadnosti a tepelně technické vlastnosti. 

Omítky a malby 

 Omítky jsou navrženy pouze na vnitřní zateplení v části stávající budovy. 

V místnostech s mokrým provozem jsou zdivo a dřevěné stěny natřeny hydrofobním nátěrem 

do výšky 2 100 mm. 

Povrchové úpravy 

Dřevěné konstrukce rámů a trámu jsou ošetřeny proti vlhkosti a dřevěný obklad fasády je 

natřen bezbarvým lodním lakem, aby byla zajištěna jeho dřevěná struktura a ochrana před 

vodou a vlhkostí. 

Výplně otvorů 

 V obvodovém plášti staré budovy jsou navrženy hliníková okna i dveře firmy 

Aluxxon. Na novém objektu jsou navrženy velkoformátové hliníkové rámy vyrobené na 

zakázku. Bližší specifikace výplní otvorů v projektové dokumentaci. 

Klempířské konstrukce 

 Klempířské konstrukce a výrobky jsou uvedeny ve specifikaci klempířských výrobků 

v projektové dokumentaci. 

Zámečnické konstrukce 

 Zámečnické konstrukce a výrobky jsou uvedeny ve specifikaci klempířských výrobků 

v projektové dokumentaci. 
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Truhlářské konstrukce 

 Zámečnické konstrukce a výrobky jsou uvedeny ve specifikaci klempířských výrobků 

v projektové dokumentaci. 

e) Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 

Všechny stavební konstrukce budou splňovat požadavky vyhlášky č. 151/2001 a jsou 

navrhnuty v souladu s platnými normami a předpisy ČSN 73 0540.  

f)  Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického a 

hydrogeologického průzkumu 

Založení objektu se odvíjí od hydrogeologických, geologických a místních podmínek. 

Hladina podzemní vody je pod úrovní základu. Základová spára je v ne zámrzné hloubce 

1 200 m pod úrovní podlahy v 1.NP z důvodu návaznosti na stávající objekt. Stávající objekt 

stolárny je založen na základových pásech, které zůstanou nedotčeny. Přístavba je založena na 

betonových patkách, které jsou po obvodu objektu, spojeny pásy a opatřeny tepelnou izolací 

proti promrzání. Podkladní beton je nanesený na zhutněný stěrkový podsyp v tloušťce 150 

mm.  

g) Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních 

účinků 

Stavbou objektu a jeho dalším užíváním nedojde ke zhoršení životního prostředí. 

Odpady vzniklé při stavebních pracích budou likvidovány a to uložením sutě na skládce 

určené obecním úřadem, papírové a plastové obaly budou odvezeny k dalšímu využití do 

sběrny. Přebytečný výkop bude využit na jiné práce v areálu. Materiál nutný pro stavbu bude 

přivážen postupně a skladován na pozemku stavebníka. Nakládání s odpady bude v souladu se 

zákonem č. 185/2001 Sb. zákon o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. 

h) Dopravní řešení 

Stavba je v severní části napojena na nově navrženou obslužnou dopravní 

infrastrukturu areálu. Jedná se o příjezd zásobování a technické správy. Obslužná komunikace 

je dále napojena na ulici Pod Landekem a Hlučínskou. Podrobnosti v koordinační situaci 
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v projektové dokumentaci. Pro parkování zaměstnanců a návštěvníků slouží podzemní 

parkoviště v rámci areálu. Pro zásobování slouží odstavné plochy u řemeslných dílen. 

i) Dodržení obecných požadavků na výstavbu 

Stavba je navržena a bude provedena v souladu:  

Zákon č. 83/2006 Sb., Stavební zákon  

Vyhláška č. 502/2006 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu  

Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 48  

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

užívání staveb.  

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., o ochraně zdraví při práci. 

j) Výkresová část viz. projektová dokumentace pro provádění stavby 

Dokumentace o provedení stavby - výkresová část – výkres č. F01-F10 
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G. SPECIALIZACE – ARCHITEKTONICKÝ DETAIL 

Dokumentace o provedení stavby – výkresová část – výkres č. G 01 

1.1.2 Výkresová část 

OZN.  NÁZEV VÝKRESU   MĚŘÍTKO  FORMÁT 

C 01  Koordinační situace   M 1:250  8 x A4 

C 02  Podklad pro vytyčovací výkres M 1:250  8 x A4 

 

F 01  Půdorys základů   M 1:50   10 x A4 

F 02  Půdorys 1.NP    M 1:50   10 x A4 

F 03  Půdorys 2.NP    M 1:50   10 x A4 

F 04  Řezy     M 1:50   10 x A4 

F 05  Půdorys stropní konstrukce  M 1:50   10 x A4 

F 06  Půdorys střechy   M 1:50   10 x A4 

F 07  Půdorys střešní konstrukce  M 1:50   10 x A4 

F 08  Pohledy     M 1:50   10 x A4 

F 09  Specifikace výrobků      12 x A4 

F 10  Vizualizace         2 x A3 

 

G 01  Architektonický detail M 1:25      2 x A1 

 

Doloženo v samostatné příloze. 
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4) Seznam použitého značení 

č.  číslo 

ČSN  značení české technické normy 

m  metr běžný 

mm  milimetr  

m
2
  metr čtverečný 

m
3
  metr krychlový 

PD  projektová dokumentace 

sb.  sbírky zákonů 

vyhl.  vyhláška 

odst.  odstavec 

SO  stavební objekt 

NP  nadzemní podlaží 

U  součinitel prostupu tepla [W x m
-2

 x K 
-1

] 

Kč  Koruna česká 

TI  tepelná izolace 

XPS  extrudovaný  polystyren 

BOZP bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Bpv. Balt po vyrovnání 

DPH daň z přidané hodnoty 

parc. Parcela 

OZN. označení 
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5. Závěr 

Náplní této bakalářské práce bylo vypracovat projektovou dokumentaci pro 

projektovou dokumentaci pro provádění stavby části objektu Design Studia Landek. Jenda se 

o nadstavbu na historickou budovu stolárny. Návrh vychází z urbanistické studie vytvořené 

v Ateliérové tvorbě III a z architektonické studie z Ateliérové tvorby IV. Na základě těchto 

prací byla vytvořena dokumentace pro stavební povolení v Ateliérové tvorbě Va. Cílem práce 

bylo vytvořit zázemí pro návrháře a vytvořit variabilní prostor pro možné jiné využití 

v budoucnu. 

V této práci jsem využil maximum nabytých vědomostí a zkušenosti z celého studia. 

Konzultace s vedoucím práce a specialisty mi přinesly mnoho nových zkušeností a poznatků, 

které budu moct využít v budoucích pracích.  

6. Poděkování 

Závěrem bych chtěl poděkovat osobám, které mi byli při tvorbě nápomocny a bez 

kterých by neměla svou kvalitativní hodnotu. 

V první řadě bych chtěl poděkovat vedoucímu práce panu Ing. arch. Josefu Kiszkovi 

za vedení mé práce od urbanistické studie až po tuto bakalářskou práci. Také za předané 

vědomosti, cenné rady a upřímný přístup během celého studia.  

Také bych chtěl poděkovat Ing. Haně Ševčíkové, Ph.D. za odborné konzultace při 

zpracovávání projektové dokumentace. 

Dále bych chtěl poděkovat také Ing. arch. Igorovi Krčmářovi za odborné poznatky při 

řešení architektonického detailu.  

V neposlední řadě bych rád poděkoval své rodině za podporu při studiu a také svým 

spolužákům za cenné rady a podněty k mé práci.  
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