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Abstrakt 

Bakalářská práce se zabývá obnovou zámku. Řešený objekt se nachází uprostřed 

sadu Svobody v centru Zlína, které je vzdáleno od Brna necelých 100 km. Zámek Zlín je 

čtyřkřídlý s vnitřním nádvořím. Tento zámek vznikl v 15. století, jako původně gotická 

tvrz. Pozůstatky tvrze našel známý zlínský archeolog Jiří Kohoutek už před několika lety, 

když dělal průzkum před chystanou rekonstrukcí. Při ní například vznikla pod nádvořím 

obrovská kuchyně. Ve druhé polovině 16. Století byla přestavěna do renesanční podoby. 

Ve 2. Polovině 18. Století proběhla přestavba do barokní podoby. Od 25. června 1929 patří 

zámek městu Zlín. 

Objekt bude kompletně zrekonstruován a zastřeší se vnitřní nádvoří. Stavba bude z 

velké části využívána pro výstavy a muzeum architektury. Tuto funkci plní zámek už od 

50. let 20. století. Větší část podkroví bude využívána jako hotel. Přízemí poskytne 

prostory pro knihovnu a středisko volného času pro děti a mládež. Část restauračních 

prostorů bude zachováno včetně kuchyně pod nádvořím. Dále v objektu vzniknou 

kanceláře, informační centrum města Zlín, přednáškové sály, obřadní síň a reprezentační 

prostory města. Stále stejnou funkci budou v suterénu plnit prostory vinného sklepa se 

zachovalými cihelnými klenbami.  V další fázi se počítá s decentními parkovými úpravami 

a vytvořením veřejného prostoru včetně parkovacích ploch, který naváže na řešený 

pozemek. 
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Abstract 

 Bachelor thesis deals with the restoration of the castle. Designed building is 

surrounded by a set of Liberty in the center of Zlin, which is distanced from Brno less than 

100 km away. Zlin is a four-winged castle with the inner courtyard. The castle was built in the 

15th century, originally as a Gothic fortress. He found the remains of a fortress known Zlin 

archaeologist Jiri Kohoutek several years ago when he was doing research before the 

forthcoming reconstruction. For example, when it was under the courtyard a huge kitchen. In 

the second half of the 16th century it was rebuilt in Renaissance style. In the 2nd half of 18th 

century it was rebuilt in Baroque style. Since June 25, 1929 include the castle town of Zlin. 

The building will be completely renovated and will cover the inner courtyard. The 

construction will be largely used for exhibitions and a museum of architecture. This function 

is performed by the castle since the 50s of the 20th century. The greater part of the attic is 

used as a hotel. Ground floor will provide space for a library and a leisure center for children 

and youth. Part of the restaurant space will be retained, including the kitchen courtyard below. 

Furthermore, the object arise offices, information center Zlín, lecture halls, ceremonial hall 

and prestige municipal facilities. Still the same function are filling the spaces in the basement 

wine cellar with preserved brick vaults. The next phase is expected with decent park 



landscaping and creation of public spaces, including parking areas, building on the plot 

solved. 

 

Keywords 

Chateau, Zlín, Reconstruction 
 



Bibliografická citace VŠKP 

  
Iveta Krčálová Obnova zámku ve Zlíně. Brno, 2016. 48 s., 85 s. příl. Bakalářská práce. 

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav architektury. Vedoucí práce Ing. 

arch. Lea Vojtová, Ph.D. 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Prohlášení: 
  

Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracoval(a) samostatně a že jsem uvedl(a) všechny 

použité informační zdroje. 

  

  

  

V Brně dne 18.1.2016  

  

  

  

                                                             ……………………………………………………… 

                                                                                           podpis autora 

                                                                                          Iveta Krčálová  



Poděkování: 

 

Nejvíce bych chtěla poděkovat nejen vedoucím své bakalářské práce, Ing. arch. L. 

Vojtové, Ph.D. a Ing. T. Švecové za ochotu, rady, připomínky a hlavně trpělivost, ale také 

panu Ing. arch. I. Badalovi, který mi dost pomáhal na začátku této práce. 

Rovněž děkuji svému příteli, rodině a nejbližším za velkou podporu během studia.  

 



Obsah: 

 

Složka A 

 

a) titulní list, 

b) zadání VŠKP, 

c) abstrakt v českém a angl. jazyce, klíčová slova českém a angl.jazyce, 

d) bibliografická citace VŠKP podle ČSN ISO 690, 

e) prohlášení autora o původnosti práce, 

f) poděkování, 

g) obsah, 

h) úvod, 

i) vlastní  text  práce:  

   Technická zpráva:  Průvodní zpráva 

     Souhrnná technická zpráva   

j) závěr, 

k) seznam použitých zdrojů, 

l) seznam použitých zkratek a symbol, 

m) popisný soubor závěrečné práce, 

n) prohlášení o shodě listinnné  a elektronické formy VŠKP 

 

 

Složka B 

 

B-01  Situace širších vztahů 1:500 

B-02  Situace 1:200 

B-03  Půdorys základů 1:100 

B-04  Půdorys 1.PP 1:100 

B-05  Půdorys 1.NP 1:100 

B-06  Půdorys 2.NP 1:100 

B-07  Půdorys 3.NP 1:100 

B-08  Půdorys 4.NP 1:100 

B-09  Řezopohled 1:100 

B-10  Strop nad 2.NP 1:100 

B-11  Konstrukce zastřešení 1:100 

B-12  Pohledy – západní, východní 1:100 

B-13  Pohledy – severní, jižní 1:100 

B-14  Pohledy dvorní – západní, východní 1:100 

B-15  Pohledy dvorní – severní, jižní 1:100 

B-16  Výpis prvků 

B-17  Návrh konstrukce schodiště 

B-18  Výpis skladeb 

B-19  Technická zpráva – průvodní, souhrná 

 

Složka C 

 

C-01  Půdorys základů – vybraná část 1:50 

C-02  Půdorys 1.PP – vybraná část 1:50 

C-03  Půdorys 1.NP – vybraná část 1:50 

C-04  Půdorys 2.NP – vybraná část 1:50 



C-05  Půdorys 3.NP – vybraná část 1:50 

C-06  Půdorys 4.NP – vybraná část 1:50 

C-07  Řez B-B – vybraná část 1:50 

C-08  Strop – vybraná část 1:50 

C-09  Pohled západní 1:50 

C-10  Detaily napojení nové příčky 1:5 

C-11  Detail napojení střešního okna 1:10 

C-12  Výpis prvků 

C-13  Návrh konstrukce schodiště 

C-14  Výpis skladeb  

C-15  Technická zpráva 

   

 

Složka D 

 

D-01  Architektonický detail 

D-02  Plakát 

D-03  Fotografie modelu 

 

Volné přílohy 

 

Architektonická studie A3 

Model architektonického detail 1:1 

CD s dokumentací 
 



Úvod: 

Tématem zadání bakalářské práce bylo vypracování konstrukční studie a stavební 

čast projektové dokumentace pro provedení stavby,  na základě architektonické studie 

zpracované v ateliéru Obnovy památek. Stavební program je přizpůsoben ,,historické” 

podstatě památky a stavebně technickému stavu objektu, bylo využito námětů vlastníka 

objektu a také potřeb vycházejících z lokalit a vyhodnocených deficit území. Součástí 

bakalářské práce je architektonický detail, který se zpracovával na základě zadání a k němu 

byl vyroben fyzický model 1:1.  

Technická zpráva je rozdělena na průvodní a souhrnnou technickou zprávu, která se 

zabývá stavbou, podmínkami, návrhem, zpracováním, architektonickým a urbanistickým 

řešením, konstrukčním a materiálovým řešením. Samostatné přílohy tvoří výkresová část 

projektové dokumentace. 
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dokumentace pro stavební povolení 

dle vyhlášky č. 449/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů 
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Technická zpráva 

 

A. Průvodní zpráva 

A.1. Identifikační údaje 

A.1.1. Údaje o stavbě  

(název stavby, místo stavby, předmět dokumentace) 
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A.2. Seznam vstupních podkladů 

A.3. Údaje o území  

(rozsah řešeného území, dosavadní využití území, údaje o ochraně území 

podle jiných právníc předpisů, údaje o odtokových poměrech, údaje o souladu 

s územně plánovací dokumentací, údaje o dodržení obecných požadavků na 

využití území, údaje o splnění požadavků dotčených orgánů, seznam vyjímek  

a úlevových řešení, seznam souvisejících a podmiňujících investic, seznam 

pozemků a staveb dotčených umístěním stavby) 

A.4.  Údaje o stavbě  

(nová stavba nebo změna dokončené stavby, účel užívání,trvalá nebo dočasná 

stavba, údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů, údaje o 

dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, údaje o splnění 

požadavků dotčených orgánů, základní balance stavby, základní předpoklady 

výstavby, orientační náklady) 

A.5. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
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B. Souhrnná technická zpráva 

B.1. Popis území stavby 

 (charakteristika stavebního pozemku, výčet a závěry provedených průzkumů a 

rozborů, stávající ochranná a bezpečnostní pásma, poloha vzhledem k 

záplavovému území, poddolovanému území, vliv stavby na okolní stavby a 

pozemky, požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin, požadavky na 

maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění 

funkce lesa, územně technické podmínky, věcné a časové vazby stavby)  

B.2. Celkový popis stavby 

B.2.1. Účel a užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení 
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nebezpečných prostorů, zajištění potřebného množství požární vody, 

případně jiného hasiva, předpokládané vybavení stavby vyhrazenými 

požárně bezpečnostními zařízeními včetně stanovení požadavků pro 

provedení stavby, zhodnocení přístupových komunikací a nástupních 

ploch pro požární techniku včetně možnosti provedení zásahu jednotek 

požární ochrany) 

B.2.9. Zásady hospodaření s energiemi 

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

prostředí  

(zásady řešení parametrů stavby-větrání, vytápění, osvětlení, zásobování 

vodou, odpadů- a řešení vlivu stavby na okolí 

B.2.11. Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

(pronikání radonu z podloží, bludné proudy, seizmicita, hluk, 

protipovoďnová opatření apod.) 

B.3. Připojení na technickou infrastrukturu 

(napojovací místa technické infrastruktury a přeložky, připojovací rozměry, 

výkonové capacity a délky) 

B.4. Dopravní řešení  

(popis dopravního řešení, napojení území na stávající dopravní 

infrastrukturu, doprava v klidu) 

B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

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

(vliv na ŽP, vliv na přírodu a krajinu, zachování ekologických funkcí a vazeb v 
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krajině, vliv na soustavu chráněných území Natura 2000, návrh zohlednění 

podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA, navrhovaná 

ochranná a bezpečnostní pásma) 

B.7. Ochrana obyvatelstva 

B.8. Zásady organizace výstavby 

(napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, ochrana 

okolí staveniště a požadavky související asanace, demolice, kácení dřevin, 

maximální zábory staveniště, balance zemních prací) 
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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

 

A.1. Identifikační údaje 

 

Investor:   Odbor vnitřní správy 

   Statut. město Zlín 

   Nám. Míru 12 

   761 40 Zlín 

Název stavby:    Zámek zlín  

Druh stavby:   Obnova zámku  

Místo stavby:   Soudní 1, 760 01 Zlín 

Okres:   Zlín 

Kraj:   Zlínský 

Stavební úřad:   Zlín 

Stupeň dokumentace: Bakalářský projekt – studie, realizační 

 

 

Stavební program je přizpůsoben ,,historické” podstatě památky a stavebně technickému stavu 

objektu, bylo využito námětů vlastníka objektu a také potřeb vycházejících z lokalit a 

vyhodnocených deficit území. Projekt řeší obnovu zámku za účelem vytvoření nových 

funkčních prostor.  

 

 

A.1.2. Údaje o žadateli 

 

Stavebník:  Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební 

Adresa:  Veveří 331/95, 602 00 Brno 

 

A.1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace 

 

Vypracovala:    Iveta Krčálová, A4A1, ZS 2015/16 

   Fakulta stavební, Ústav architektury 

   Veveří 331/95, 602 00 Brno 

Zkontrolovala:  Ing. Táňa Švecová 

 



 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE – STAVEBNÍ ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE IVETA KRČÁLOVÁ 
OBNOVA ZÁMKU VE ZLÍNĚ  A4A1/2016 

7 

 

 

 

 

A.2. Seznam vstupních podkladů 

 

a) vstupní podklady pro projekt 

-V rámci předprojektové přípravy byl proveden vizuální průzkum objektu a okolí a byla 

pořízena fotodokumentace 

- částečná pasportizace stavby  

-Pro vypracování projektové dokumentace byly použity normy ČSN a další typové a 

výrobní podklady 

-Snímek z katastru nemovitostí 

-Mapa stávajících inženýrských sítí 

 

A.3. Údaje o území 

 

a) rozsah řešeného území 

Obnova zámku se bude realizovat v katastrálním území Zlín, na ulici Soudní 1. Řešený 

objekt se nachází uprostřed sadu Svobody v centru Zlína.  V další fázi se počítá s 

decentními parkovými úpravami a vytvořením veřejného prostoru včetně parkovacích 

ploch, který naváže na řešený pozemek. 

b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 

Stavba se nachází v městské památkové zóně Zlín. Ta byla vyhlášena v r. 1990. Zahrnuje 

téměř celé území Velkého Zlína, tj. historické jádro s čitelnou stopou blokové zástavby, 

resp. uliční sítě a převážnou část industriálního zahradního města, vybudovaného z velké 

části firmou Baťa. Celková rozloha městské památkové zóny je přibližně 480 hektarů. 

Baťovská zástavba tvoří asi 70 % jejího území. 

Pozemek se nenachází v oblasti chráněného ložiskového území, ani v poddolovaném 

území. 

Stavba nezasahuje do chráněných území z hlediska ochrany ŽP – evropsky významných 

lokalit, ptačí oblasti, přírodní parky, ochranná pásma vodních zdrojů, rezervace 

UNESCO, chráněná území, chráněné oblasti, přirozené akumulace vod, soustavy 

NATURA 2000, přírodních parků, NP, CHKO 

 

c) údaje o odtokových poměrech 

Pozemek se nenachází v záplavovém území a je v dosti svažitém terénu, nejbližší vodní 

tok je řeka Dřevnice. 

Odvod splaškové vody zůstane stávající a budou na něj připojeny nové odvody. 
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Dešťové svody zůstanou stávající a budou na něj připojeny nové. Navrhované změny 

nezhorší odtokové poměry. 

 

d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo –li vydáno územní 

rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas 

Záměr stavby je v souladu s platným územním plánem města Zlína. 

 

e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní 

rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě regulačním plánem v 

rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, s povolením stavby v případě 

stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s 

územně plánovací dokumenntací 

Navrhovaný objekt je v souladu s územním plánem. 

 

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Stavba vyhovuje na požadavky využití území.  

 

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

V této fázi projektu neřešeno. 

 

h) seznam vyjímek a úlevových řešení 

V této fázi projektu neřešeno. 

 

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 

Vybudování parkovacích ploch a napojení na stávající účelovou komunikaci. 

 

j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru 

nemovitostí) 

drobné parkové úpravy na parc.č. 200/1 

 

 

A.4. Údaje o stavbě 

 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Obnova, změna dokončené stavby. 

 

b) účel užívání stavby 

Projekt řeší obnovu zámku za účelem vytvoření nových funkčních prostor. Součástí je i 

zastřešení vnitřního prostoru. 

 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Trvalá stavba 
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d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 

Stavba se nachází v městské památkové zóně Zlín. Ta byla vyhlášena v r. 1990. Zahrnuje 

téměř celé území Velkého Zlína, tj. historické jádro s čitelnou stopou blokové zástavby, 

resp. uliční sítě a převážnou část industriálního zahradního města, vybudovaného z velké 

části firmou Baťa. Celková rozloha městské památkové zóny je přibližně 480 hektarů. 

Baťovská zástavba tvoří asi 70 % jejího území. 

Pozemek se nenachází v oblasti chráněného ložiskového území, ani v poddolovaném 

území. 

Stavba nezasahuje do chráněných území z hlediska ochrany ŽP – evropsky významných 

lokalit, ptačí oblasti, přírodní parky, ochranná pásma vodních zdrojů, rezervace 

UNESCO, chráněná území, chráněné oblasti, přirozené akumulace vod, soustavy 

NATURA 2000, přírodních parků, NP, CHKO 

 

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

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

Při zpracování a návrhu stavebního řešení a následné dokumentace byly dodrženy 

všechny požadavky vyhlášky č.502/2006 Sb. O obecných požadavcích na výstavbu. 

Stavebními úpravami upravujeme stávající koncept řešení bezbariérového užívání 

navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací na vyhovující. 

 

f) údaje  o splnění požadavku dotčených orgánů a požadavků vyplývajících  z jiných 

právních předpisů 

V této fázi projektu neřešeno. 

 

h) navrhované kapacity stavby ( zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 

plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikostí, počet uživatelů/pracovníků 

apod.) 

Rozměry objektu vnější: 41 180 m + 38 250m + 41 395m + 35 910m = 156 735 m 

Rozměry objektu z nádvoří: 11 120m + 17 515m + 11 480m + 17 140m = 57 255m 

Zastavěná plocha: 1380 m
2
 

Obestavěný prostor: 21 600 m
3 

Užitná plocha (plocha místností): m
2 

(1.PP)+ (1.NP) +(2.NP) + (3NP) +(4.NP-

podkroví)=5677m
2 
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i) základní bilance stavby ( potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s 

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

energetické náročnosti budovy apod.) 

Jsou splněny všechny požadavky na energetickou náročnost budovy. 

 

i.1)Potřeba vody 

V této fázi projektu neřešeno. 

 

i.2)Průměrná denní potřeba vody  

V této fázi projektu neřešeno. 

 

i.3)Energetická bilance 

V této fázi projektu neřešeno. 

 

i.4)Potřeba tepla na vytápění a ohřev TV 

V objektu budou el.kotle a teplovodní vytápění. Stávající vytápění zůstáva a bude 

doplněno o vytápění nových prostor. 

 

i.5)Potřeba elektrické energie 

Nové rozvody el.energie budou napojeny na stávající rozvody. 

 

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

Stavba nebude členěna na etapy. 

Časová realizace se předpokládá od 05/2017 do 5/2019 
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k) orientační náklady stavby 

Náklady na stavbu jsou odhadovány orientačně na 10 mil Kč. 

 

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

 

Projekt je členěn na jednotlivé provozní soubory: 

1.PP - prostory kuchyně a vinárny 

1.NP – prostory restaurace, střediska volného času, informačního centra, knihovny 

2.NP-  reprezentační prostory města, výstavní prostory, obřadní síň, přednáškový sál 

3.NP-  Prostory kanceláří, prostory muzea, výstavní prostory, přednáškový sál 

4.NP- Prostory kanceláří a hotelu 

Nové zastřešení atria 

- úpravy sadové 
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B. SOUHRNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

B.1. Popis území stavby  

   

 a) charakteristika stavebního pozemku 

Obnova zámku se bude realizovat v katastrálním území Zlín, Soudní 1. Řešený objekt 

se nachází uprostřed sadu Svobody v centru Zlína.  V další fázi se počítá s decentními 

parkovými úpravami a vytvořením veřejného prostoru včetně parkovacích ploch, 

který naváže na řešený pozemek. Okolí stavby bude řešeno zpevněnou plochou. Jinak 

průběh terénu zůstane zachován. 

 

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

Nebyly provedeny žádné průzkumy. Byla provedena pouze fotodokumentace 

stávajícího stavu. 

 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Stavba se nachází v městské památkové zóně Zlín. Ta byla vyhlášena v r. 1990. 

Zahrnuje téměř celé území Velkého Zlína, tj. historické jádro s čitelnou stopou blokové 

zástavby, resp. uliční sítě a převážnou část industriálního zahradního města, 

vybudovaného z velké části firmou Baťa. Celková rozloha městské památkové zóny je 

přibližně 480 hektarů. Baťovská zástavba tvoří asi 70 % jejího území. 

Pozemek se nenachází v oblasti chráněného ložiskového území, ani v poddolovaném 

území. 

Stavba nezasahuje do chráněných území z hlediska ochrany ŽP – evropsky významných 

lokalit, ptačí oblasti, přírodní parky, ochranná pásma vodních zdrojů, rezervace 

UNESCO, chráněná území, chráněné oblasti, přirozené akumulace vod, soustavy 

NATURA 2000, přírodních parků, NP, CHKO. 

 

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

Pozemek se nenachází v záplavovém území, určeného pro rozliv povodňové vody. 

Nejbližší vodní tok je řeka Dřevnice , ta nijak objekt neohrožuje. 

 

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

území 

 -    Stavba nebude po dokončení působit negativním vlivem na okolí 

Při provádění stavebních prací je nutno respektovat zejména : 

a) ochranu proti hluku a vibracím 

Zhotovitel stavebních prací je povinen používat především stroje 

a mechanismy v dobrém technickém stavu, jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty 

stanovené v technickém osvědčení. Při provozu hlučných strojů v místech, kde 

vzdálenost umístěného stroje od okolní zástavby nesnižuje hluk na hodnoty stanovené 
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hygienickými předpisy, je nutno zabezpečit pasivní ochranu (kryty, akustické zástěny 

a pod.) 

b) ochranu proti znečišťování ovzduší výfukovými  plyny a prachem 

Dodavatel je povinen zabezpečit provoz dopravních prostředků produkujících ve 

výfukových plynech škodliviny v množství odpovídajícím  platným vyhláškám a 

předpisům o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Nasazování 

stavebních strojů se spalovacími motory omezovat na nejmenší možnou míru, 

provádět pravidelně technické prohlídky vozidel a pravidelné seřizování motorů. 

c) ochranu proti znečišťování komunikací a nadměrné prašnosti 

Vozidla vyjíždějící ze staveniště musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke 

znečišťování  veřejných komunikací zejména zeminou, betonovou směsí a pod. 

Případné znečištění veřejných komunikací  musí být  pravidelně odstraňováno.  

Vozidla dopravující   sypké materiály musí používat  k zakrytí hmot plachty, 

vybouranou suť je nutno v případě zvýšené prašnosti zkrápět. Komunikace budou 

pravidelně čištěny, v případě tvorby prachu zkrápěny. 

 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Proběhne kácení cca 15 keřů ve vnitrobloku. 

 

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé) 

Pozemky nejsou zahrnuty do zemědělského půdního fondu. 

Pozemky nejsou zahrnuty k pozemkům určeným k plnění funkce lesa. 

 

h) územně technické podmínky  

Stavba je napojena na stávající přípojky a nebude do nich zasahováno. 

 

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

V rámci stavby nejsou žádné podmiňující investice 

 

 

B.2. Celkový popis stavby 

  

 B.2.1. Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

 

Jedná se o třípodlažní, částečně podsklepený objekt s částečně využívanými 

podkrovními prostorami. Zastřešení objektu je řešeno mansardovou střechou. 

Půdorysně je objekt přibližně obdélníkového tvaru s vnitřním nádvořím a podloubím. 

Nádvoří bude nově zastřešeno a okna do nádvoří budou odstraněna a otvory budou 

zabezpečeny skleněným zábradlím. Objekt má dva hlavní vstupy, ze západní do 

restaurace a východní strany na nádvoří. 
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Budova je provozně a dispozičně rozdělena na několik částí. 

V suterénu objektu je umístěn provoz kuchyně pro restauraci, vinný sklep a 

výměníková stanice se strojovnou VZT. 

V 1.np je umístěna vlastní restaurace s kavárnou propojena s nádvořím, vedle prostory 

knihovnického a vzdělávacího centra dětí a mládeže a prostory volnočasového 

střediska se dvěma sály vhodné jako herna či taneční sál. K těmto prostorám přiléhají 

malé skladovací prostory. U vstupu z východní strany se nachází informační centrum. 

Ve 2.np se nachází vlastní výstavní plochy pro krátkodobé výstavy, výstavní prostory 

volnočasového střediska, obřadní síň, reprezentační prostory města, přednáškový sál a 

sociální zařízení. 

Ve 3.np se nachází prostory muzea architektury určené pro dlouhodobé výstavy, 

administrativní prostory se sociálním zařízením a přednáškový sál. 

Jednotlivá podlaží jsou vzájemně propojena schodišti. V objektu se nachází dvě 

schodiště hlavní, tři vedlejší a výtah. 

Dále je suterén a 1.np propojen dvěma jídelními výtahy a nákladním výtahem. 

V podkroví se nacházejí prostory hotelu a administrativy. Ze statického hlediska se 

jedná o zděný objekt s nosnými obvodovými a vnitřními konstrukcemi viz. výkresová 

dokumentace. Stropní konstrukce jsou převážně dřevěné trámové, nad suterénem a 

1.np jsou provedeny stropy klenbové 

Z konstrukčního hlediska je objekt proveden jako stěnový systém. 

Okolní terén je rovinatý a je tvořen převážně dlážděnými  a zatravněnými plochami. 

 

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení 

 

a) urbanismus- územní regulace, kompozice prostorového řešení 

 Pro zpracování dokumentace byly použity podklady z prohlídky objektu a passport 

stavby (výkresová část). Dále byla provedena a fotodokumentace stávajícího stavu. 

Projekt řeší drobné dispoziční úpravy 1.NP až 3.NP a kompletní  dispoziční řešení 

půdního prostoru. Dále kompletní výměnu krytiny střechy a zastřešení nádvoří. Návrh 

se snaží řešit začlenění v kontextu s objektem a okolní krajinou. Důležitými prvky na 

nádvoří jsou výtah a věžička, které spolupůsobí tvarově. Výtah díky své ocelové 

konstrukci a prosklení působí jednoduše a čistě. Původní okna do nádvoří byla 

odstraněna pro větší vzdušnost a čistu prostoru. Východní fasáda je doplněna rytmizací 

oken. Administrativa v půdních prostorách je prosvětlena dlouhými pásy oken, které 

jsou umístěny čistě v rovině se střešní krytinou. Zbytek půdního prostoru prosvětlují 

střešní okna. Schodiště u vstupu z východní strany je prodlouženo až do půdního 

prostoru. 

Materiály jsou zvolené tak, aby byly vhodné  k historickému objektu. 

Pro střešní krytinu byla zvolena hliníková střešní krytina tmavé barvy, připomínající 
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úplně původní břidlicovou střešní krytinu. Na  střechu jsou umístěna střešní okna 

Velux. Křídlo a rám okna jsou přírodní, celodřevěné s finální povrchovou úpravou 

lakováním. Z vnější strany je okno oplechováno lakovaným hliníkem. Výplň otvorů 

tvoří standardní izolační dvojsklo. Pro zastřešení nádvoří bylo použito systému spider - 

celoskleněného terčového zastřešení. Nosné kotevní prvky tvoří nerezové terče - nerez 

kartáčovaná. 

 

b) architektonické řešení- kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 

řešení 

Po architektonické stránce obnova respektuje samotnou památku a okolní zástavbu. 

Bude se jednat o úpravy fasády,  zastřešení nádvoří a výměnu stávajících oken. Jedná se 

o třípodlažní, částečně podsklepený objekt s využívanými podkrovními prostorami. 

Zastřešení objektu je řešeno mansardovou střechou. Půdorysně je objekt přibližně 

obdélníkového tvaru s vnitřním nádvořím a podloubím. Nádvoří bude  zastřešeno a 

okna do nádvoří budou odstraněna a nahrazena skleněným zábradlím. Tím bude 

dosaženo provzdušnění prostor nově vzniklého atria. Objekt má dva hlavní vstupy, ze 

západní strany do restaurace a z  východní strany na nádvoří. 

Budova je provozně a dispozičně rozdělena na několik částí. 

V suterénu objektu je umístěn provoz kuchyně pro restauraci, vinný sklep a 

výměníková stanice se strojovnou VZT. 

 

B.2.3. Celkové dispoziční a provozní řešení 

 

V 1.np je umístěna vlastní restaurace s kavárnou propojena s nádvořím, vedle prostory 

knihovnického a vzdělávacího centra dětí a mládeže a prostory volnočasového střediska 

se dvěma sály vhodné jako herna či taneční sál. K těmto prostorám přiléhají malé 

skladovací prostory. U vstupu z východní strany se nachází informační centrum. 

Ve 2.np se nachází vlastní výstavní plochy pro krátkodobé výstavy, výstavní prostory 

volnočasového střediska, obřadní síň, reprezentační prostory města, přednáškový sál a 

sociální zařízení. 

Ve 3.np se nachází prostory muzea architektury určené pro dlouhodobé výstavy, 

administrativní prostory se sociálním zařízením a přednáškový sál. 

Jednotlivá podlaží jsou vzájemně propojena schodišti. V objektu se nachází dvě 

schodiště hlavní, tři vedlejší a výtah. 

Dále je suterén a 1.np propojen dvěma jídelními výtahy a nákladním výtahem. 

V podkroví se nacházejí prostory hotelu a administrativy. Ze statického hlediska se 

jedná o zděný objekt s nosnými obvodovými a vnitřními konstrukcemi viz. výkresová 

dokumentace. Stropní konstrukce jsou převážně dřevěné trámové, nad suterénem a 1.np 

jsou provedeny stropy klenbové 
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Z konstrukčního hlediska je objekt proveden jako stěnový systém. 

Okolní terén je rovinatý a je tvořen převážně dlážděnými  a zatravněnými plochami. 

 

B.2.4. Bezbariérové užívání staveb 

 

Stavebními úpravami se upravuje stávající koncept řešení bezbariérového užívání 

navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací na vyhovující. Všechny prostory 

určené pro veřejnost jsou bezbariérově přístupné. 

 

B.2.5. Bezpečnost užívání staveb 

  

Při užívání nehrozí zvýšené bezpečnostní riziko.  

Stavba splňuje hygienické předpisy odpovídající druhu objektu. 

Stavba svou funkcí nenarušuje životní prostředí 

 

B.2.5. Základní technický popis staveb 

  

Stavebně technické řešení stavby: 

 

Stavebními úpravami bude minimálně zasahováno do nosných konstrukcí krovu. 

Stávající krov bude zachován, pouze v místech nově osazených oken a výtahu bude 

upravena nosná konstrukce v části krovu. Stávající nosné konstrukce budou zachovány, 

nové otvory v nich budou vybudovány ve 3.np, kde překlady budou tvořeny ocelovými 

nosníky. Klenby zůstanou zachovány. V místech vybourání části nosných stěn budou 

provedeny klenbové průvlaky. Do stavebních konstrukcí nebyly provedeny velké 

zásahy. Je navrženo zbourání několika nepůvodních příček a vyčištění celého půdního 

prostoru. Budou zazděné některé dveřní otvory a odstraněna okna do nádvoří. Nově bude 

prodlouženo schodiště do 4.np vytvořením nového obloukového schodiště z 2. np do 4. 

np. Provedení jako železobetonové s lomenou schodnicí. Je navrženo zastřešení atria 

prosklením s osazením větracích prvků, systém kotvení zasklení pomocí terčů na 

závěsných tyčích a lanech.  
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Zemní práce: 

Nebudou vytvářeny nové základové konstrukce. Zemní práce se zde tedy nevyskytují.  

 

Základové konstrukce: 

 

Zákl. konstrukce nebylo možno ověřit. V rámci přípravy projektu bude proveden 

průzkum stávajících základů a po zhodnocení jejich únosnosti bude případně provedena 

případná sanace základů. 

Předpokládá se, vzhledem ke stáří a charakteru objektu, že základové konstrukce jsou 

smíšené – z cihel a kamene. Navrženými stavebními úpravami nedochází k zásahům do 

stávajících základových konstrukcí. 

 

 Svislé nosné konstrukce: 

 

a. nosné konstrukce: 

Stávající svislé nosné konstrukce jsou provedeny převážně z cihelného zdiva (cihel 

plných pálených) nebo zdiva smíšeného. Zdivo suterénu je lokálně provedeno 

z kamenného zdiva a monolitického betonu. Vnitřní příčky jsou provedeny také z cihel 

plných pálených nebo jako lehké dřevěné. Nové příčky budou sádrokartonové akustické 

jednoduché nebo dvojité RigiStabil. 

Zdivo prostorů vinného sklepa je vlhké, lokálně dochází ke vzlínání vlhkosti do zdiva 

v prostorách kuchyně a prostorů 1.np. Projekt sanace nebyl předmětem této bakalářské 

práce a bylo by řešeno samostatným projektem sanačních opatření. 

Lokálně jsou ve zdivu (především rohové místnosti budovy) a nadpražích otvorů 

viditelné trhlinky. 

 

b.příčky a vnitřní stěny: 
Nově navržené příčky jsou tvořeny akustickými jednoduchými a dvojitými příčkami 

RigiStabil o tl. 70, 100, 150 mm a jsou na konstrukce kotveny kluzně 

Stávající příčky jsou tvořeny dřevěnými deskami nebo z cihel plných pálených. 

 

 Vodorovné konstrukce: 

 

V suterénu nad prostory vinného sklepa jsou stávající cihelné klenby,  
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nad prostorem kuchyně pak monolitický železobetonový strop se skleněným světlíkem.  

Nad 1.np jsou  stávající klenbové stropy s podlahami položenými na dřevěných 

polštářích v násypu. 

Stropní konstrukce nad 2.np – 3.np jsou stávající, dřevěné trámové s rákosníky a 

podlahou položenou na polštářích v násypu. Stropní konstrukce nad podkrovím bude 

nově provedena jako sádrokartonový podhled kotvený do dřevěných prvků krovu se 

zateplením  minerální izolací. 

 

 Střecha: 

 

Objekt je zastřešen stávající šikmou mansardovou střechou. Spád je směrem 

k nadřímsovým okapům. Stávající krytina bude odstraněna, laťování opraveno, případně 

doplněno a bude provedena nova krytina z pálené střešní krytiny TONDACH, antik, 

11Engoba, v barvě černé. 

Nově budou navržena střešní okna. Budou jak do dvorní části tak i vnější části objektu. 

V části nového výtahu bude zastřešení z části součástí konstrukce výtahu s prosklením 

kotveným do kovových nosných prvků – viz. výkresová dokumentace. 

 

 Schodiště: 

 

Jednotlivá podlaží jsou vzájemně propojena schodišti. V objektu se nachází dvě 

schodiště hlavní a tři vedlejší. 

Hlavní stávající schodiště je provedeno jako betonové dvouramenné. Druhé hlavní 

stávající schodiště po probourání střešního otvoru bude prodlouženo do 4.NP. Nové 

schodiště, bude z železobetonové lomené desky. 

Vnitřní stávající schodiště z 1.np do 1.pp je provedeno jako betonové dvouramenné 

s nášlapnou vrstvou z keramické dlažby. 

Vstupní schodiště z nádvoří do vinného sklepa je provedeno jako betonové 

jednoramenné, na schodišti je osazena schodolezná plošina pro osoby s omezenou 

schopností pohybu.  

Stávající schodiště z prostoru vstupu v průjezdu do 1.np je provedeno jako tříramenné 

betonové s obkladem kamenem.  Je prodlouženo do 4.np a stalo se z něj 2. hlavní 

schodiště. 

Schodiště v sále 2. – 3.np dřevěné kruhové bude zrušeno. 
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Z prostoru galerie v sálu do prostoru podkroví bude zrušeno ocelové točité schodiště. 

Do prostoru strojovny nákladního výtahu v podkroví bude zrušeno ocelové žebříkové 

schodiště.  

Výškové rozdíly úrovní podlah v podkroví jsou vyrovnány dřevěnými schodnicovými 

schodišti.  

V objektu je zrušen centrální nákladní výtah spojující 1.np a podkroví zámku a nahrazen 

novým osobní výtahem v nádvoří zámku. Konstrukčně se jedná o ocelovou konstrukci s 

prosklením a prosklenou kabinou. 

Dále jsou zde umístěny dva jídelní výtahy a 1 zásobovací výtah pro provoz kuchyně a 

vinného sklepu (mezi 1.np a 1.pp). 

 

Úpravy povrchů: 

 

V rozsahu specifikovaném ve výkresové části budou stěny opatřeny keramickým 

obkladem. V koupelně a WC budou keramické obklady provedeny do výšky 2000 mm, 

v kuchyni bude keramický obklad v páse mezi kuchyňskou linkou a horními skříňkami 

ve výšce cca 850-1350 mm, přesný tvar a rozměr bude určen až po výběru konkrétního 

typu kuchyňské linky. Obkladové materiály budou provedeny včetně rohových a 

ukončujících plastových lišt. Vnitřní povrchy budou provedeny po zatmelení SDK 

konstrukce výmalbou.  

Obvodové stěny budou opatřeny opravou vnější omítky, otlučením stávající omítky a 

novou vnější fasádní úpravou (Barevné řešení weber U005 caffee latte + N631 caffee). 

Dle potřeby bude použita sanační omítka (barva weber U005 caffee latte). 

Malby budou provedeny dvojnásobnou akrylátovou malířskou hmotou, v suterénu bud v 

prostorech s výskytem vlkosti použita sanační omítka.. 

Dřevěné prvky, které budou umístěny vně krovu, budou natřeny lazurou BONDEX nebo 

SIKENS. Dřevěné prvky umístěné uvnitř budou natřeny lakem BONA.  

 

  Podhledy: 

 

Všechny stávající místnosti budou mít stropní podhled bez změny. U nových prostor ve 

4.NP budou provedeny podhledy ze sádrokartonu (např. RigiStabil 15) 

 

Podlahy: 



 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE – STAVEBNÍ ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE IVETA KRČÁLOVÁ 
OBNOVA ZÁMKU VE ZLÍNĚ  A4A1/2016 

21 

 

 

Nášlapné vrstvy budou provedeny dle účelu místností. Podlahy jednotlivých podlaží jsou 

převážně provedeny jako dřevěné (desky + parkety) uložené na polštářích v násypu. 

Lokálně pak cementové potěry, dlažby, koberce, vinyl, PVC, teraco a cihelná dlažba 

(vinný sklep). 

Ve 4.np bude nově provedena podlaha s nášlapnou vrstvou nad trámy krovu. 

 

Výplně otvorů: 

 

a) dveře 

Všechny hlavní vstupní dveře z vnější strany objektu budou provedeny rovněž jako 

repliky stávajících dřevěných dveří s prosklením v provedení s tříbodovým zamykáním a 

s pojistkou proti vysazení. Prosklení vstupních dveří bude provedeno z bezpečnostního 

skla (bezpečnostní fólie). Použité dveře musí splňovat normové hodnoty součinitele 

prostupu tepla Un= 1,2 W/m
2
.K.  

Nové vnitřní dveře dřevěné Santiago, barvy dub coffee. Dveře jsou osazovány do 

kovových zárubní v barvě hnědé. Některé nové dveře interiérové budou provedeny jako 

replika interiérových dřevěných dveří s prosklením, ty budou osazeny do obložkových 

zárubní. Jako výplň těchto dveří je použita kvalitní MDF deska. 

 

b) okna 

Použité okna musí splňovat normové hodnoty součinitele prostupu tepla Un= 1,2 

W/m
2
.K. Okna jsou navržena jako repliky stávajících dřevěných oken, které splňují 

nejvyšší požadavky kladené na tepelnou prostupnost okna a vzduchovou průzvučnost 

Rw. Zasklení čirým sklem v barevném provedení barvy tmavě hnědé. Spáry mezi stěnou 

a rámem okna budou těsněny PUR pěnou. Okna budou dřevěná jedno a dvoukřídlá 

s mikroventilací a budou opatřeny vnitřní dřevěnou parapetní deskou a venkovním 

parapetem z měděného plechu, provedení černé. Veškerá okna budou instalována 

pomocí parotěsných pásek na straně interiéru a paropropustných pásek na straně 

exteriéru.  

 

Klempířské a zámečnické práce: 

 

Klempířské konstrukce střechy a fasády domu budou provedeny v systémovém řešení. 

Jedná se především o provedení dešťových žlabů a svodů a oplechování ve střešní 

rovině. Vnější parapety oken budou provedeny z měděného plechu. 

Do zámečnických konstrukcí patří zejména konstrukce výtahu, které bude opatřeno 

ochranným nátěrem. Zábradlí kovová. 
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Úprava okolního terénu: 

 

Chodníky budou provedeny z vnější strany objektu z pískovcové dlažby, které budou 

uloženy do zpevněných zámkových obrubníků a na zhutněné pískové lože. Pro zpevněné 

plochy pojezdové bude použita zámková dlažba, rovněž uložena do zpevněných 

obrubníků na zhutněné pískové lože.  

Příčky umístěné za kotlem, bojlerem a kuchyňskou linkou, toaletami a umyvadly budou 

vyztuženy. 

Navržené zpevněné plochy pro parkování osobních automobilů budou provedeny ze 

zámkové dlažby. 

B.2.7. Technická a technologická zařízení 

 

a) vytápění 

Ve většině prostor bude řešeno pomocí nástěnných elektrických otopných těles. Další 

rozpracování není předmětem řešení. 

b) vzduchotechnika a chlazení 

Bude zajištěno nucené větrání přednáškových a restauračních, hotelových prostor a 

hygienických zázemí. Větrání sociálních zařízení krom 4.np bude VZT s odtahem nad 

střechu objektu, ve dveřích budou osazeny větrací mřížky + mřížka nad dveřmi 400/150 

mm. Ve 4.np bude větrání řešeno ventilátory s odvodem nad střechu objektu.  Instalace 

budou vedeny v podhledech nebo i viditelně pod stropy. Další rozpracování není 

předmětem řešení. 
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 c) měření a regulace 

 Není předmětem řešení. 

 

 d) zdravotně technické instalace 

Navazuje na stávající. 

 

 e) elektronické komunikace 

 Navazuje na stávající. 

 

 f) výčet technických a technologických zařízení 

Větrání sociálních zařízení krom 4.np bude VZT s odtahem nad střechu objektu, ve 

dveřích budou osazeny větrací mřížky + mřížka nad dveřmi 400/150 mm. Ve 4.np bude 

větrání řešeno ventilátory s odvodem nad střechu objektu. Napojení elektriky, kanalizace, 

vody a plynu bude na stávající přípojky. 

B.2.8. Požární bezpečnost 

Stavební úpravou dle platných předpisů a norem měníme a upravujeme požárně 

bezpečnostní řešení na vyhovující a splňující následující požavky: 

-zachování nosnosti a stability konstrukce pro normově požadovanou dobu 

-omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě 

-omezení šíření požáru na sousední stavbu 

-umožnění evakuace osob a zvířat 

-umožnění bezpečnostního zásahu požárních jednotek 

Hlavní schodiště budou tvořit chráněné únikové cesty s východy do volného prostoru – 

ulice. Atrium bude požárně odvětráno klapkami v zastřešení a přívodními otvory VZT. 

 

B.2.9. Zásady pro hospodaření s energiemi 

 

Stavba je v souladu s předpisy a normami pro úsporu energií a ochrany tepla. Splňuje 

požadavek normy ČSN 73 0540-2 a splňuje požadavky §6a zákona 406/2000 Sb. ve 

znění 
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pozdějších předpisů a vyhlášky 148/2007 Sb.  

Skladby nových obvodových konstrukcí budou splňovat požadavky normy ČSN 73 0540-

2 na požadovaný součinitel prostupu tepla UN některé i na doporučený součinitel 

prostupu tepla Udop. 

V této fázi projektu více neřešeno. 

 

a) splnění požadavků na energetickou náročnost budov a splnění porovnávacích 

ukazatelů podle jednotné metody výpočtu energetické náročnosti budov 

Veškeré nově navržené konstrukce jsou v souladu s tepelně technickými i akustickými 

požadavky, stejně jako zastropení podkroví. 

 

c) energetická náročnost stavby 

V této fázi projektu neřešeno. 

 

b) stanovení celkové energetické spotřeby stavby 

V této fázi projektu neřešeno. 

 

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

prostředí 

 

Větrání prostor v objektu bude zajištěno přirozeným způsobem, vybrané prostory budou 

větrány VZT jednotkami. Denní osvětlení a proslunění je zajištěno stávajícími popř. 

navrženými prosklenými plochami výplní otvorů.  

 

Vizuální rušení stavbou 

Dodavatel odpovídá za dodržování pořádku na staveništi. 

 

Bezpečnost práce 

 

Při provádění stavebních prací je nutno dodržovat požadavky Českého úřadu 

bezpečnosti práce a především vyžadovat používání ochranných pomůcek a dodržování 

technologických postupů. Všichni pracovníci musí být prokazatelně seznámeni s 

příslušnými předpisy. Zhotovitel stavby zajistí, aby v průběhu výstavby byla zajištěna 
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bezpečnost práce při provádění staveb. Všichni pracovníci na stavbě musejí být 

proškoleni a seznámeni sbezpečností práce, poučeni o pohybu po staveništi, dopravě a 

manipulaci s materiálem. Dále budou seznámeni s hygienickými a požárními předpisy. 

Musí se dodržovat zákony a vyhlášky: 

 

Nařízení vlády č.591/2006 Sb. – požadavky na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích. 

Zákon č.309/2006 Sb. – zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci a dále jak je uvedeno v příslušných částech stavebního řešení projektové 

dokumentace. 

Zhotovitel stavby musí zajistit staveniště proti 

vniknutí nepovolaných osob do prostoru 

staveniště. 

El. Zařízení musí vyhovovat ČSN 341010 a 341440. 

Komunikace, schodiště a další prvky splňují platné normy a předpisy. 

Veškeré obecně platné požadavky budou splněny 

 

B.2.11. Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Projekt neřeší. 

 

b) ochrana před bludnými proudy 

Stavba je ohrožena minimálně, nejsou navržena žádná opatření. 

 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

V daném území není známa. 

 

d) ochrana před hlukem 

 

1. Hluk v chráněném venkovním prostoru a chráněném venkovním prostoru stavby 
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Není předmětem řešení. 

 

2. Hluk v chráněném vnitřním prostoru staveb 

Příčky mezi pokoji v podkroví jsou řešeny v souladu s požadavky na splnění požadavků 

z akustického hlediska. okna budou splňovat zvukovou neprůzvučnost. 

 

e) protipovodňová opatření 

Stavba se nenachází v záplavovém území. 

 

B.3. Připojení na technickou infrastrukturu 
 

Stávající přípojky kanalizace, vody, elektřiny, sdělovací kabely zůstavají beze změn. 

 

B.4. Dopravní řešení 

 

Pozemek je napojen na stávající dopravní infrastrukturu města. 

 

B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

 

Pozemek před objektem bude vyčištěn, bude odstraněna některá stávajících vegetace, 

která bude překážet při realizaci. Ostatní vegetace zůstane zachována. Nezpevněná 

plocha před objektem se zpevní a vydládždí. Ostatní nezpevněné plochy budou řešeny 

zatravěním směsí rekreačních trav nevyžadujích větší úpravy. Proběhne výsadba aleje 

stromů menšího vzrůstu.  

 

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

 

Ochrana stávající zeleně 

 

Při provádění prací bude dodržována ČSN DIN 18 915 Práce s půdou, ČS DIN 18 916 

Výsadby rostlin, ČSN DIN 18 917 Zakládání trávníků, ČSN DIN 18 918 Technicko- 

biologická zabezpečovací opatření, ČSN DIN 18 919 Rozvojová a udržovací péče o 

rostliny a ČSN DIN 18 920 Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních 

činnostech. 
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Ochrana před hlukem, vibracemi a otřesy 

 

Zhotovitel stavby bude provádět a zajistí stavbu tak, aby hluková zátěž v chráněném 

venkovním prostoru staveb vyhověla požadavkům stanoveným v Nařízení vlády č. 

142/2006 Sb. „O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací“. Po dobu 

výstavby bude zhotovitel používat stroje, zařízení a mechanismy s garantovanou nižší 

vyzařovanou hlučností, které jsou v náležitém technickém stavu. Nutné dodržovat 

následující zásady: Provést výběr strojů s co nejnižší hlučností, tzn. použít nové a tím 

méně hlučné neopotřebované mechanismy (toto by měla být podmínka pro výběrové 

řízení dodavatele stavby). V případě, že to umožňuje technologie, je třeba použít menší 

mechanismy. Pokud bude používán kompresor, případně elektrocentrála musí být tato 

zařízení v protihlukové kapotě (vzhledem k přilehlé zástavbě to je nutnost). Důležité z 

hlediska minimalizace dopadu hluku ze stavební činnosti na okolní zástavbu, a tím i 

minimalizace možných stížností ze strany obyvatel dotčené oblasti je provedení 

časového omezení hlučných prací tak, aby tyto práce byly nejmenším zdrojem rušení. Je 

nutné práce v etapě hloubení stavební jámy (provoz rypadla, vrtné soupravy, nakladače) 

provádět v době od 8 do 12 a od 13 do 16 hodin (doba s pozdějším začátkem, pracovní 

přestávkou na oběd a s koncem, kdy se lidé vrací z práce), a to pouze v pracovní dny 

(mimo sobot a nedělí). Je nepřípustné z hlediska rušení hlukem provádět stavební 

činnost v době od 21 do 7 hodin, kdy platí snížené limitní ekvivalentní hladiny hluku A 

u blízké obytné zástavby. 

 

Ochrana před prachem 

 

Zvýšení prašnosti v dotčené lokalitě provozem stavby bude eliminováno: 

a)  zpevněním vnitrostaveništních komunikací (tj. užíváním oklepové  plochy) 

užíváním plochy pro dočištění 

b)  důsledným dočištěním dopravních prostředků před jejich výjezdem na veřejnou 

komunikaci tak, aby splňovala podmínky §52 zákona č- 361/200 Sb., o 

provozu na pozemních komunikacích, v platném znění. 

c) používané komunikace musí být po dobu stavby udržovány v pořádku a čistotě.  

Při znečištění komunikací vozidly stavby je nutné v souladu s §28 odst. 1 

zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění znečištění 

bez průtahů odstranit a uvést komunikaci do původního stavu 

a) uložení sypkého nákladu musí být zakryto plachtami dle §52 zák.č.361/2000 Sb.; 

b) v případě dlouhodobého sucha skrápěním staveniště 

 

Likvidace odpadů ze stavby 

 

S veškerými odpady bude náležitě nakládáno ve smyslu ustanovení zák. č. 185/2001 

Sb., o odpadech, vyhl. č. 381/2001 Sb., vyhl. č. 383/2001 Sb. a předpisů souvisejících. 

Původce odpadů je povinen odpady zařazovat podle druhů a kategorií podle § 5 a 6, 

zajistit přednostní využití odpadů v souladu s § 11. Odpady, které sám nemůže využít 

nebo odstranit v souladu s tímto zákonem (č.185/2001 Sb.) a prováděcími právními 

předpisy, převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 112 

odst. 3, a to buď přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby. Odpady 
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lze ukládat pouze na skládky, které svým technickým provedením splňují požadavky pro 

ukládání těchto odpadů. Rozhodujícím hlediskem pro ukládání odpadů na skládky je 

jejich složení, mísitelnost, nebezpečné vlastnosti a obsah škodlivých látek ve vodním 

výluhu, podrobněji viz. § 20 zák. č. 185/2001 Sb. 

 

Stavba se nachází v městské památkové zóně Zlín. Ta byla vyhlášena v r. 1990. Zahrnuje 

téměř celé území Velkého Zlína, tj. historické jádro s čitelnou stopou blokové zástavby, 

resp. uliční sítě a převážnou část industriálního zahradního města, vybudovaného z velké 

části firmou Baťa. Celková rozloha městské památkové zóny je přibližně 480 hektarů. 

Baťovská zástavba tvoří asi 70 % jejího území. 

Pozemek se nenachází v oblasti chráněného ložiskového území, ani v poddolovaném 

území. 

Stavba nezasahuje do chráněných území z hlediska ochrany ŽP – evropsky významných 

lokalit, ptačí oblasti, přírodní parky, ochranná pásma vodních zdrojů, rezervace 

UNESCO, chráněná území, chráněné oblasti, přirozené akumulace vod, soustavy 

NATURA 2000, přírodních parků, NP, CHKO 

 

B.7. Ochrana obyvatelstva 

 

Projekt se nedotýká požadavků na ochranu obyvatelstva. 

 

B.8. Zásady organizace výstavby 

 

V této fázi projektu neřešeno. 

 

DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU: 
Závazné a platné ČSN pro tuto stavbu: 

Všeobecné požadavky na provádění: 

ČSN 730202 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě 

ČSN 730203 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Funkční tolerance 

ČSN 730204 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Zásady výpočtu ČSN 

730210 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Technologická tolerance 

ČSN 730212 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Kontrola přesnosti ČSN 

730225 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Funkční odchylky ČSN 

730250 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Odchylky zaměření a osazení 

ČSN 730290 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Statistická přejímka 

ČSN 730420 Přesnost vytyčování stavebních objektů 

ČSN 731311 Zkoušení betonové směsi a betonu 

ČSN 731312 Stanovení zpracovatelnosti betonu 

ČSN 731344 Ochrana proti korozi ve stavebnictví.Betonové konstrukce 

ČSN 732150 Kontrolní měření geometrických parametrů pozemních stavebních 

objektů 

ČSN 732400 Provádění betonových konstrukcí 

ČsN 732480 Provádění montovaných betonových konstrukcí 
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ON 732510 Směrnice pro navrhování a provádění betonových patek montovaných 

sloupů 

ČSN 732520 Drsnost povrchů stavebních konstrukcí 

ČSN 738101 Lešení 

ČSN 738102 Pojízdná a volně stojící lešení 

ČSN 738105 Dřevěná lešení 

ČSN 738106 Ochranné a záchytné konstrukce 

ČSN 738107 Trubková lešení 

ČSN 738108 Podpěrná lešení 

ČSN 738 120 Stavební plošinové výtah 
 



ZÁVĚR 

 

Bakalářskou prací jsme zhotovili konstrukční studii a stavební část projektové 

dokumentace pro provedení stavby za účelem rekonstrukce zámku ve Zlíně. Stavební program 

je přizpůsoben ,,historické” podstatě památky a stavebně technickému stavu objektu, bylo 

využito námětů vlastníka objektu a také potřeb vycházejících z lokalit a vyhodnocených deficit 

území. Projekt řeší obnovu zámku za účelem vytvoření nových funkčních prostor.  
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