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Abstrakt

Tématem diplomové práce je vypracování projektové dokumentace pro
rekonstrukci tovární budovy bývalé tkalcovny v Jarom i. Budova je jednopodlažní
hala s dochovaným továrním komínem a malými p ístavbami z mladších let. Tyto
dodate né dostavby jsou v rámci projektu odstran ny. Konstrukce samotné haly se
sestává z cihlového obvodového zdiva a ocelové nosné konstrukce.
!"

Klí ová slova

Rekonstrukce, tovární hala, ocelová nosná konstrukce, základní um lecká škola

Abstract
The topic of this thesis is the development of project documentation for
reconstruction of the former weaving factory in Jarom . The building is single-storey
hall with preserved factory chimney and small additions of younger years. These
additional completion of the project are removed. Construction of the hall itself
consists of a brick outer walls and steel structure. Reconstruction of the building is
designed for the purpose of establishing a new elementary music school in Jarom .
Keywords
…
Reconstruction, factory building, steel structure, Art School
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1.

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBN TECHNICKÉ

1.1.

Ú el objektu

EŠENÍ

P edkládaná dokumentace je zpracovaná ve stupni ke stavebnímu ízení.
Projektová dokumentace eší stavební úpravy a zm nu užívání objektu bývalé
tkalcovny.
Jedná se o budovu bývalého objektu sloužícího pro výrobu a uskladn ní
tkanin.
Objekt bude nov sloužit jako základní um lecká škola (ZUŠ), v budov bude
umíst n výtvarný obor s pot ebným zázemím, dále hudební obor, obor tance a výuka
herectví.
1.2.
Zásady architektonického, funk ního, dispozi ního a výtvarného
ešení, vegeta ních úprav okolí objektu, v etn
ešení p ístupu a užívání
objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Bývalý objekt tkalcovny v Jarom i byl postaven v první polovin 19. století.
Objekt v nyn jší dob nevyužíván. Naposledy zde sídlila stavební firma, která
využívala objekt jako sklad materiálu a dílnu. Novými úpravami vznikne v objektu
centrální prostor, který bude tvo it komunika ní jádro objektu.
Okolí objektu bude upraveno zámkovou dlažbou a zatravn no, pop ípad bude
vysazena nízká zele .
Stavební úpravy jsou provedeny v souladu s vyhláškou . 369/2001 Sb, a ve zn ní
vyhlášky . 492/2006, kdy je zajišt no opat ení pro p ístup osob s omezenou
schopností pohybu a orientace

1.3.
Kapacity, užitkové plochy, obestav né prostory, zastav né plochy,
orientace, osv tlení a oslun ní
Celý objekt bude dispozi n propojen v jeden celek.
Kapacita:
Výtvarný obor
max. 40 žák + 3 u itelé
Hudební obor
max. 50 žák + 5 u itel
Tane ní obor
cca 10 žák + 1u itel
Užitková plocha:
Výtvarný obor
Hudební obor
Tane ní obor

212,6 m2
226,73 m2
168,51 m2

Obestav ný prostor objekt :
Stávající objekt

-

Nový stav

9242 m3
8749 m3

Zastav ná plocha:
Stávající objekt

1742 m2

Nový stav

2083 m2

Zpevn né plochy pojízdné

889 m2

Zpevn né plochy poch zné

223 m2

Stávající objekt je ve stávající zástavb a stavebními úpravami nedojde k zastín ní
obytných místností sousedních bytových staveb.

1.4.
Technické a konstruk ní ešení objektu, jeho zd vodn ní ve vazb
na užití objektu a jeho požadovanou životnost

Budou zbourány p ístavby k objektu p vodního objektu. Dojde k vybourání
p vodních zazd ných okenních otvor . Odstran ní p vodních okenních výplní a
osazení novými. Provede se odstran ní stávající st ešní konstrukce a návrh nové
skladby st echy. Provede se návrh nových skladeb podlahy a obvodové zdivo bude
po celém obvodu objektu pod íznuta a bude provedena nová hydroizolace spodní
ásti stavby.
Technické a konstruk ní ešení objektu je navrženo s ohledem na ekonomické
náklady stavby, ekonomický provoz stavby (nízká energetická náro nost) a
s ohledem na použité materiály je zajišt na dostate ná životnost stavby.

1.4.1 Svislé nosné konstrukce
Obvodové i vnit ní nosné st ny objekt z stanou stávající. Stávající je
zdivo z cihel plných tl. cca 450 mm. Zdivo nových vnit ních dispozic bude
provedeno z cihelných blok Porotherm 24 P+D, 25 AKU MK. P í ky jsou
provedeny z p í kovek porotherm 8 P+D.
Svislé nosné konstrukce st ešní konstrukce budou tvo it stávající – ocelové
sloupy podpírající stávající ocelové vaznice IPE-270.

1.4.2

Schodišt

V objektu se nevyskytují žádná stávající schodišt . Nový dispozi ní návrh
po ítá s odd lením prostoru pomocí odlišných výšek. Nová konstrukce schodišt
bude v interiéru vytvo ena pomocí d ev ných sbíjených nosník . Stupnice a por zná
vrstva pódia bude tvo ena OSB deskami tl. 20 mm.

Nov zbudované exteriérové schodišt je navrženo jako prefabrikovaný
betonový prvek. Toto schodišt bude uloženo na základu z prostého betonu C16/20
a na obvodové cihlené zdi.

1.4.3 Vodorovné nosné konstrukce
Stávající st ešní konstrukci tvo í d ev né prvky krovu vynesené ocelovými
vaznicemi.
Nadpraží nových otvor bude vyskládané z p eklad Porotherm ROP. Nad
otvory ší ky v tší jak 2 m budou osazen 2 profily UPE 220 vzájemn sva eny
pásovinou, prostor mezi profily bude vypln n betonem C16/20.

1.4.4 Krov, st echa
Na objektu je na nosné ocelové vaznice navržena nová st ešní konstrukce
tvo ena d ev nými prvky. Konstrukce st echy d ev ná trámová. Dimenze nových
prvk krovu jsou uvedeny ve výkresu krovu. St echa nad tane ním sálem je dále
opat ena novou konstrukcí st echy ze sbíjených nosník GANG NAIL. Krokve
jsou v ásti objektu viditelné. V ostatních prostorách jsou zav šené
sádrokartonové podhledy.
Provede se návrh nové konstrukce, která bude ve stejném sklonu jako
p vodní-2°. Sklon nové st echy nad tane ním sálem je 11°.
Krytina nových st ech je navržena ze souvrství modifikovaných asfaltových
pás .
Krovy budou ošet eny dle doporu ení mykologa.

1.4.5 P í ky, nenosné konstrukce
V objektu se nacházejí p vodní p í ky. Ty budou vybourány a jsou
navržené nové z tvárnic Porotherm 8.

1.4.6 Izolace proti vlhkosti a vod
Provede se kontrola p vodní hydroizolace. Pokud bude stávající HI
funk ní, provede se na ní napojení hydroizola ních pás vložených p i pod ezání

obvodového cihelného zdiva. Budova bude chrán na proti zemní vlhkosti
systémem modifikovaných asfaltových pás , které budou celoplošn lepeny
k upravenému podkladu (stávající podkladní beton). Tato izolace bude provedena
v ásti, kde ješt provedena nebyla.
V místnostech s mokrým provozem (hygienické místnosti) budou aplikovány
st rkové pojistné hydroizolace nanášené na podlahu a vytažené na st ny do
výšky min. 150 mm, v prostorách sprchových kout bude tato izolace vytažena
do výšky 1 m.

1.4.7
Podlahy, zpevn né plochy
P vodní betonová podlaha bude celoplošn vybourána až na stávající podkladní
beton a nahrazena novou skladbou vyhovující tepeln technickým požadavk m.
Na ten bude natavena nová hydroizolace, položeny tepeln -izola ní desky
isover EPS 100S a 150S tl. 120 a 80 mm. Dále separa ní fólie, na kterou se provede
litý cementový pot r CEMIX a nášlapná vrstva dle projektové dokumentace.
Ve všech místnostech s keramickou dlažbou je navržen keramický sokl výšky
100 mm.
Povrchy vn jších zpevn ných pojízdných ploch jsou navrženy z asfaltové
živice, nové chodníky jsou z betonové zámkové dlažby s podkladními nosnými
vrstvami.

1.4.8 Výpln otvor

Provede se odstran ní stávajících ocelových oken. Vn jší okna budovy jsou
navržena nová z hliníkových profil ALUPROF MB-70 HI, osazena tepeln izola ním
dvojsklem, lenení stejné jako p vodní ocelová okna, otvírání je navrženo áste n
otevíravá, výklopná a spodní ást oken pevn zasklená.
Vn jší dve e jsou taktéž navrženy z hliníkových profil LUPROF. Dve e jsou
navrženy bu jako dvouk ídlé nebo jednok ídlé, áste n prosklené.
V tšina vnit ních dve í bude d ev ná, do d ev ných obložkových zárubní.
Zárubn musí spl ovat požadovanou požární odolnost. Ostatní dve e jsou do
ocelových lisovaných zárubní nebo do ocelových rámových zárubní.

Ve st ešním plášti jsou navrženy hliníkové kopulové sv tlíky a pásový sv tlík
osazeny tepeln izola ním dvojsklem. tvercové sv tlíky jsou navíc opat eny
ochrannou kopulí z tvrzeného plastu.

1.4.9. Klempí ské výrobky

Klempí ské konstrukce (okapy, žlaby, svody, atd.) budou plechové –
titanzinkový plech tl. 0,6mm.

1.4.10

Záme nické výrobky

Do záme nických konstrukcí lze za adit ocelové zábradlí terasy, ocelové
p eklady, poklop šachty, istící rohože apod. Všechny exterierové ocelové prvky
vystavené pov trnostním ú ink m budou pozinkovány nebo nerezové. Vnit ní
p ípadn skryté prvky se opat í základním + vrchním syntetickým nát rem, p ípadn
jinou úpravou.

1.4.11

Úpravy povrch

Vn jší povrchy
Vn jší povrchy st n budou provedeny v zateplovacím systému BAUMIT se
st rkovou omítkou Terranova tónovanou v r zných odstínech.
Odstíny odpovídají odstín m p vodní fasády.
Vn jší parapety budou provedeny z titanzinkového plechu a opat eny nát rem
dle p vodního dstínu (tmav ervené).

Vnit ní povrchy
Zd né st ny všech místností budou opat eny novou jádrovou štukovou
omítkou s výmalbou. Hygienické místnosti budou obloženy keramickým obkladem
v etn hydroizola ní st rky.
Vnit ní parapety budou d evot ískové.
Nášlapné vrstvy podlah: keramická dlažba, koberce, PVC nebo lamino.

Podhledy jsou sádrokartonové, v místnostech s požadavky na akusticky
odd lené stropy je instalován akustický rastrový podhled (Ecophon).

1.4.12

Kone né terénní úpravy a ozelen ní

Nezpevn né plochy budou osety parkovou travní sm sí a p ípadn
osázeny drobnou zelení.

1.5.

Tepeln technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvor

Stávající obvodové zdivo bude na vn jším povrchu opat eno kontaktním
zateplovacím systémem – lepené a mechanicky kotvené desky z minerálních vláken
nebo tlouš ky 160 mm, v úrovni soklu bude provedeno zateplení pomocí soklového
polystyrenu XPS tl. 100 mm.
Sou initel prostupu tepla stávajícího zatepleného obvodového zdiva dosahuje
hodnoty U = 0,24 W/m2K.
Podlahy na terénu budou zatepleny deskami z tvrzeného polystyrenu ISOVER
EPS 100S tl. 120 mm a 80mm (v prostoru garáže).
V nové skladb st ešního plášt budou použity tepeln izola ní desky
z tvrzeného polystyrenu ISOVER EPS 150S tl. 120 mm a desek EPS 200S tl.
100mm. Sou initel prostupu tepla st ešního plášt je u= 0,15 W/m2K.
Nová vn jší okna jsou p edepsána ze systému hliníkových oken typu
ALUPROF MB-70 HI s tepeln izola ním zasklením se sou initelem prostupu tepla
minimáln u= 1,1 W/m2K.

1.6.
Zp sob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko
geologic- kého a hydrogeologického pr zkumu

1.6.1. P íprava území, vyty ení
Sou ástí p ípravných prací bude polohové a výškové vyty ení p ístavby.

1.6.2. Zemní práce

Zemní práce nebudou v malém rozsahu, budou vyhloubeny základové pasy
ší ky 500, 470 a 360 mm. Provede se odstran ní p vodního podkladního betonu
v místech založení zdí. Založení je t eba p izp sobit dle skute ných podmínek.
P i zemních pracích je nutné dodržovat pokyny geologa a statika!

1.6.3. Založení spodní stavby
Základové podmínky nejsou složité. Základy je t eba sp áhnout se stávajícími
základy obvodového zdiva a s betonovými patkami pod nosnými sloupy. Sp ažení
bude provedeno pomocí ocelových trn R12. Kotvení do stávajícího základu bude
150 mm pomocí chemické kotvy.
Pod p í ky se do podkladního betonu vloží kari sí 100x100 mm v ší ce
300 mm.

1.7.
Vliv objektu a jeho užívání na životní prost edí a ešení p ípadných
negativních ú ink

P i realizaci rekonstrukce nedojde k negativním vliv m na okolní
pozemky, ani stavby.
Stavba svým charakterem objektu ob anské vybavenosti nebude po op tném
uvedení do provozu negativn p sobit na životní prost edí.
Vliv emisních látek z vytáp ní na okolí stavby je velmi malý, nebo hlavní zdroj
tepla bude zajiš ovat napojení na teplovodní potrubí. Množství emisí v pr b hu roku
bude zanedbatelné.
Deš ové vody i splaškové vody jsou svád ny do stávající ve ejné jednotné
kanalizace.

1.7.1 Likvidace odpad

V tomto odstavci jsou uvedeny odpady vzniklé jednak p i realizaci stavebních
úprav a dále p i provozu vlastního objektu, zat íd né dle vyhl. . 381/2001 Sb.
P i stavebních úpravách vznikne odpad p i bouracích pracích:
17 01 – beton, cihly, keramika.
17 02 – d evo, sklo, plasty
17 04 05 – železo
Ten bude soust e ován v kontejnerech umíst ných ve dvo e. Odvoz a likvidace
bude smluvn zajišt na s p íslušným odvozcem odpad .
P i vlastním provozu objektu vzniká komunální odpad
20 03 01 – Sm sný komunální odpad (sklen né, plastové a plechové obaly).
Odvoz a likvidace bude smluvn zajišt na s p íslušným odvozcem odpad .

1.8.

Dopravní ešení

Na pozemek p. . 166 a 165/3 je p ístup stávajícím vjezdem
z ve ejné komunikace v ulici Kostelní.

1.9.
Ochrana objektu
protiradonová opat ení

p ed

škodlivými

vlivy

vn jšího

prost edí,

Stavba je umíst na v lokalit staveb všeobecn obytných a nebude
ohrožována negativními vlivy okolního prost edí.
V objektu v interiéru nebylo prokázáno zvýšené množství radonu.
Objekt se nenachází v t sné blízkosti rušné silni ní komunikace. Proto nejsou
kladeny speciální nároky na index zvukové nepr zvu nosti výplní otvor .

1.10. Dodržení obecných požadavk na výstavbu

Projektová dokumentace pro stavební ízení je vypracovaná v souladu
s vyhláškou .137/1998 Sb., . 369/2001 Sb. Ve zn ní novelizované vyhlášky .
492/2006 Sb.

2.

STAVEBN KONSTRUK NÍ

ÁST

2.1.
Popis navrženého konstruk ního systému stavby, výsledek
pr zkumu stávajícího stavu nosného systému stavby p i návrhu její zm ny

Vzhledem k tomu že se jedná o stavební úpravy stávajícího objektu, byl proveden
základní pr zkum nosných konstrukcí svislých i vodorovných v etn krov .
Konstrukce obvodového nosného zdiva ani konstrukce nosných ocelových prvk
nejsou staticky narušeny. Konstrukce krovu je narušena vlivem zatékání srážkové
vody do skladby st echy.
V objektu jsou navržena opat ení proti vzlínající vlhkosti (pod ezání zdiva) a provede
se odstran ní omítky na cihelném zdivu a provedení nových sana ních omítek
Baumit Sanova.
Stávající obvodové i vnit ní st ny jsou zd né z plných cihel v tl 450 mm. Nové
svislé konstrukce jsou navrženy z blok Porotherm tl. 250 mm, p í kovky Porotherm
90 mm a sendvi ové zdivo složené z p í kovek tl. 115 mm.
V objektu jsou stávající ocelové nosné konstrukce, které jsou nosnou ástí
st ešní konstrukce. Budou odstran ny p vodní poškozené krokve, které budou
nahrazeny prvky pr ezu 160x200 mm z lepených lamel. Nad prostorem t locvi ny je
navržena nová st ešní konstrukce ze sbíjených vazník GANG-NAIL. Tyto vazníky
budou uloženy na nový železobetonový v nec. Nadpraží vybouraných otvor bude z
ocelových U nosník . P eklady nad novými dve ními otvory budou od Porothermu.

2.2.

Navržené výrobky, materiály a hlavní konstruk ní prvky

Nov navržené konstrukce budou založeny na betonových základových
pasech.

Statický výpo et založení p ístavby bude podrobn zpracován v dalším stupni
projektové dokumentace.
Nové konstrukce budou z tvárnic Porotherm 44 P+D, Porotherm 24 P+D, Porotherm
25 AKU MK, Porotherm 8 P+D a 2x Porotherm 11,5 AKU.
Stávající tvar ploché st echy je sedlový. Sklon st echy je vytvo en d ev nými
krokvemi, které jsou podep eny ocelovými I nosníky. Krytina je tvo ena souvrstvím
modifikovaných asfaltových pás . Ocelové vaznice jsou podpírány ocelovými sloupy.
P vodní obvodové zdivo je cihelné. Obvodová konstrukce bude zateplena
kontaktním zateplovacím systémem ETICS z minerální vaty.
Nová vn jší okna jsou p edepsána ze systému hliníkových profil s tepeln
izola ním zasklením.
Zp sob otevírání jednotlivých výplní je kombinací otevíravých a výklopných.
Vchodové dve e jsou také navrženy ze systému hliníkových profil s tepeln
izola ním zasklením.
Vnit ní dve e budou d ev né, do ocelových nebo obložkových zárubní a jsou
navrženy p evážn plné.

2.3.
Hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných p i
návrhu nosné konstrukce

P i návrhu vodorovných a svislých nosných konstrukcí po ítáno
s užitným zatížením pro spole enské a administrativní plochy dle SN P ENV 19912-1 Zásady navrhování a zatížení konstrukcí dle kategorie B (kancelá ské plochy) a
C (spole enské plochy), obecn qk = 3 kN/m2.
Dimenzování st echy je provedeno a vychází z normového zatížení
sn hem dle SN EN1991-1-3 sn hová oblast IV., kde charakteristická hodnota
zatížení sn hem na st echách sk=2,0 kPa a dále sání v trem.

2.4.
Návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, konstruk ních detail ,
technologických postup
Neobvyklé konstrukce, detaily a technologické postupy není pot eba
ešit.

2.5.
Technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit
stabilitu vlastní konstrukce, p ípadn sousední stavby

Zajišt ní stability výkop je popsáno v posudku geologa.
Ve stavb jsou navrženy monolitické konstrukce (základové pasy a ztužující v nce) u
kterých musí být dodrženy termíny pro vyzrání betonu a získání dostate né pevnosti.
Sousední stavby nejsou z hlediska stability ovlivn ny.

2.6.
Zásady pro provád ní bouracích a podchycovacích prací a
zpev ovacích konstrukcí i postup

Rekonstrukce bude obnášet vybourání n kterých otvor v obvodových i
vnit ních nosných st nách. Bude provedena demontáž stávající st ešní konstrukce a
demontáž stávajících vnit ních zdí. Bude proto nutné postupovat s maximální
opatrností bouracích a podchycovacích prací. Práce budou provád ny odbornou
firmou s proškolenými pracovníky.

2.7.

Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí

B hem realizace bude pr b žn kontrolováno provedení zakrývaných
konstrukcí. Jedná se p edevším o kontrolu správného provedení výztuže
monolitických konstrukcí dle dokumentace, p ed betonáží. Dále bude kontrolována
správnost provedení jednotlivých vrstev skladeb podlah, st echy apod.

2.8.
Seznam použitých podklad ,
literatury, software

SN, technických p edpis , odborné

Pro vypracování dokumentace byly použity tyto podklady:
-

kopie katastrální mapy
zákresy stávajících inženýrských sítí
studie návrhu a úpravy objektu
v cné požadavky a p ipomínky investora
Pro vypracování dokumentace byly použity tyto normy:

-

SN 73 0540-2
Tepeln technické vlastnosti stavebních konstrukcí a
budov
SN 73 0802
Požární bezpe nost staveb
SN 734130
Schodišt
410/2005 Sb.
Vyhláška o hygienických požadavcích na prostory a
provoz za ízení a provozoven pro výchovu a vzd lávání d tí a mladistvých
SN P ENV 1991-2-1 Zásady navrhování a zatížení konstrukcí

2.9.
Specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro
provád ní stavby, p ípadn dokumentace zajiš ované jejím zhotovitelem

V sou asné dob stavebník nemá žádné specifické požadavky na
dokumentaci pro provád ní stavby
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SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJ
Jako hlavní materiálové podklady pro návrh:
http:// http://www.wienerberger.cz/
http://www.aluprof-system.cz/mb-70-vyssi-izolace.html
http://pruvodce.rockwool.cz/produkty/stavebni-izolace/fasrock-l.aspx
http://www.isover-konstrukce.cz/
http://www.baumit.cz/front_content.php?idcat=1343
http://voda.tzb-info.cz/t.py?t=16&i=88&h=6&pl=37
http://www.rigips.cz/udalosti/
http://www.ecophon.com/cz/Products/Super-G/
http://dektrade.cz/produkty/?id=66

Dále bylo nahlíženo:
http://www.mmr.cz/getdoc/d6b1bd4f-9cc7-492a-82e2-376c841ce565/Stavebni-rad--vyhlasky-c--5262006-Sb---c--498-20
http://www.tzb-info.cz/t.py?t=16&i=68

Normy a vyhlášky:
SN 734301 – obytné budovy
VYHLÁŠKA 268Sb. ze dne 12. srpna 2009 o technických požadavcích na stavby
VYHLÁŠKA 398/2009 Sb. ze dne 5. listopadu 2009 o obecných technických požadavcích
zabezpe ujících bezbariérové užívání staveb
SN 730527 – Akustika – Projektování v oboru prostorové akustiky – Prostory pro kulturní
ú ely – Prostory ve školách – Prostory pro ve ejné ú ely
- zákon . 183/2006 Sb. – stavební zákon
73 0810:06/2005 – Požární bezpe nost staveb – Spole ná ustanovení
73 0821:02/1973 – Požární bezpe nost staveb – Požární odolnost stavebních konstrukcí
Zk . 274/2001 Sb o vodovodech a kanalizacích
vyhl. . 428/2001 Sb o vodovodech a kanalizacích
a další…
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