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Abstrakt 

     Základem bakalářské práce je architektonická studie zpracovaná v letním semestru 3. 

ročníku bakalářského studia na téma rekonstrukce a obnova zámku ve Zlíně. Úkolem studie 

bylo najít vhodné využití zámku nacházejícího se v centru města Zlín. Donedávna objekt 

sloužil jako restaurace a Muzeum jihovýchodní Moravy. Nová využití zámku jsou obnovení 

restaurace s vlastní malou kuchyní, kavárna, vinný sklep, výukové centrum pro všechny 

věkové kategorie, kanceláře pro začínající a drobné podnikatele, dále je zde menší knihovna 

s dětským koutkem a především podkrovní galerie s vyhlídkovými věžemi.  

    Rekonstrukce nemá výrazově rušit ráz zámku a stávajících konstrukcí, proto je použito 

mírných barev a jednoduchých materiálů jako je sklo, beton, kov a dřevo.  

    Z nových konstrukcí jsou nejvýraznější nárožní věže, dále nový výtah v betonovém tubusu 

a zastřešení atria prosklenou střechou s vazníky. 

 

Klíčová slova 

     Zlín, zámek, rekonstrukce, památka, obnova, nové využití, sklo, beton, kov, věž. 

  

  

Abstract 

    The base of Bachelor Thesis is the architectural study wich was done in summer semester 

of the third year of the bachelor´s studies. The topic of this study was rocontruction and new 

use of chateau in town of Zlín. Until recently, the build was just restaurant and Museum of 

Southeastern Moravia. Now the Zlín chateau offers new restaurant with own small kitchen, 

cafe, wine cellar, learning centre for people of all ages, offices for beginning and small 

businessman, there is also small library with playroom for children and especially gallery in 

attic space  with observation towers. 

    Reconstruction does not alter the historic character of the chateau, therefore I want to use 

here just mild colours and simple materials like glass, concrete, metal and wood.  

    From the new constructions we have got here the most outstanding ones, like four corner 

observation towers, new elevator in concrete tube and glass roof above courtyard. 

  

Keywords 

    Zlín, chateau, reconstruction, monument, plan, new uses, glass, concrete, metal, tower. 
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Úvod 

    Bakalářská práce se zabývá obnovou a novým využitím zámku ve Zlíně. Obec Zlín se nachází na 

severovýchodě Moravy ve Zlínském kraji. Řešený objekt leží v centru města v sadech Svobody. V okolí 

zámku se nachází náměstí Míru, bývalý Baťův areál a silniční komunikace Gahurova a třída Tomáše Bati. 

    Objekt donedávna sloužil jako restaurace a Muzeum jihovýchodní Moravy. Objeví se zde nové využití, 

které bude vyhovovat všem věkovým kategoriím obyvatelstva.  

    Podrobněji v této práci řeším celé patro prvního a čtvrtého nadzemního podlaží, jelikož jsou zde největší 

stavební zásahy. V ostatním patrech se pouze doplňují hygienická zázemí. 



dokumentace pro stavební povolení 

dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů 

 

 

 

 

 

 

  

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZÁMEK VE ZLÍNĚ 

Vypracovala: Mariana Bujačková 
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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

 

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

 

A.1.1 Údaje o stavbě:  

a. Název stavby:                     Zámek Zlín 

b. Místo stavby:                     Zlínský kraj, Okres Zlín, Katastrální území Zlín, obec Zlín,  

                                                 Parcelní číslo pozemku: 3 

 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

    V rámci bakalářské práce není stavebník známý. 

 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

a. Autor bakalářské práce:                  Mariana Bujačková 

                                                               Nádražní 1800/42 

                                                               785 01, Šternberk 

 

b. Vedoucí bakalářské práce:            Ing. Arch. Lea Vojtová, Ph.D. 

                                                             Ing. Lubor Kalousek, Ph.D. 

 

A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

 

a. Základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla stavba povolena 

    Okolnosti spojené se stavebním povolením nebyly předmětem bakalářské práce. 

 

b. Základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž základě byla 

zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby 

    Výkresy zaměření stávajícího stavu 

    Katastrální mapa 

    Územní plán obce Zlín 

 

c. Ostatní podklady 

   V rámci předprojektové přípravy byl proveden vizuální průzkum pozemku a objektu zámku, kterého se 

rekonstrukce přímo týká a byla pořízena fotodokumentace stávajícího stavu. 

 

A. 3 ÚDAJE O ÚZEMÍ 

 

a. Rozsah řešeného území 

    Řešená stavba je na parcele číslo 3 a nachází se v centru města Zlína. 

    Stavba je nepravidelného tvaru o rozloze 1 668 m
2
. 

    Na dané parcele se nachází objekt zámku, který je předmětem rekonstrukce, obklopuje jej sad Svobody. 

    Na jižní straně pozemek sousedí s třídou Tomáše Bati a na straně západní s ulicí Gahurova. Na pozemku 

se většinou nachází parková zeleň, dále jsou zde chodníky a cesty pro pěší a motorová vozidla. 

 

 

 

 



b. Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 

    Pozemek se nachází v menším chráněném území, budova i pozemek se nachází v památkové zóně, 

budova zámku je nemovitá kulturní památka.  

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

    Stavba nezasahuje do chráněných území z hlediska 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, na kterém se objekt zámku nachází, spadá pod povodí řeky Dřevnice nacházející se asi  

250 m od řešené stavby. Dle povodňové mapy se stavba nenachází na záplavovém území.  

    Pozemek se nenachází v oblasti chráněného ložiskového území ani poddolovaného území. 

    Do zámku bude připojena nová jednotná kanalizace.  

 

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 platnou územně plánovací dokumentací obce Zlín. 

  

e. Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí 

nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém 

nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby 

údaje o jejím souladu s územně plánovací dokumentací 

    Navrhovaná rekonstrukce je v souladu s územním plánem a vydaným územním rozhodnutím. 

 

f. Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

    Rekonstrukce vyhovuje požadavkům na využití území. Rekonstrukce nemění původní půdorys. 

 

g. Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

    Dokumentace je v souladu s požadavky dotčených orgánů. 

 

h. Seznam výjimek a úlevových řešení 

    Není předmětem dokumentace. 

 

i. Seznam souvisejících a podmiňujících investic 

    Není předmětem dokumentace. 

 

j. Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí) 

    Katastrální území obec Zlín (635561). 

    Seznam dotčených pozemků: 

Parcelní číslo Výměra (m
2
) Druh pozemku Způsob ochrany, BPEJ Vlastník  

200/1 36 759 Ostatní plocha Památková zóna – 

budova, pozemek 

v památkové zóně 

Menší chráněné území 

Nemovitá kulturní 

památka 

Statutární město Zlín 

náměstí Míru 12 

760 01 Zlín 

 

 

 



    Seznam sousedících pozemků: 

Parcelní číslo Výměra (m
2
) Druh pozemku Způsob ochrany, BPEJ Vlastník  

200/1 36 759 Ostatní plocha Památková zóna – 

budova, pozemek 

v památkové zóně 

Menší chráněné území 

Nemovitá kulturní 

památka 

Statutární město Zlín 

náměstí Míru 12 

760 01 Zlín 

 

 

A.4 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

 

a. Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

    Rekonstrukce zámku ve Zlíně 

 

b. Účel užívání stavby 

    Stavba byla doposud používána jako muzeum města Zlína, depozitáře, restaurace a vinný sklípek.      

    Nové využití zámku se až na depozitáře příliš nezmění, spíše se doplní o novou restauraci s vlastní 

kuchyní v prvním patře, ke které náleží i kavárna, stávající kuchyň v 1. PP s vinným sklípkem, ve druhém 

podlaží se nachází učebny a kabinety učitelů, třetí podlaží je využíváno jako menší knihovna a 

pronajímatelné kanceláře a podlaží čtvrté slouží výstavám. 

 

c. Trvalá nebo dočasná stavba 

    Jedná se o stavbu s trvalým charakterem. 

 

d. Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 

    Pozemek se nachází v menším chráněném území, budova i pozemek se nachází v památkové zóně, 

budova zámku je nemovitá kulturní památka.  

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

    Stavba nezasahuje do chráněných území z hlediska 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 stavby 

    Při návrhu stavebních změn byly dodrženy základná požadavky na stavby. Objekt je řešen bezbariérově a 

je přístupný osobám s omezenou schopností pohybu. V sadu Svobody západně od zámku se nachází nově 

zvětšené parkoviště se stáním pro motorová vozidla s jedním místem vyhrazeným pro osoby s omezenou 

schopností pohybu. V každém patře jsou toalety pro imobilní návštěvníky. 

 

f. Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů 

    Dokumentace je v souladu s požadavky dotčených orgánů státní správy. 

 

g. Seznam výjimek a úlevových řešení 

    Není předmětem dokumentace. 

 

 



h. Navrhování kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních 

jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů/pracovníků, apod.) 

    Zastavěná plocha: 1668 m
2
 

   Celkem užitná plocha: 5472 m
2
 

   Obestavěný prostor: 35 151,6 m
3 

 

i. Základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové 

produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov, apod.) 

    Zámek je napojen na stávající inženýrské sítě města Zlín. Nová přípojka je potřebná jen v případě 

jednotné kanalizace.  

 

j. Základní předpoklady výstavby 

    Odhadovaná doba rekonstrukce je 16 měsíců. Pravděpodobná doba zahájení stavby není řešena v rámci 

bakalářské práce. 

 

k. Orientační náklady na stavbu 

    26 000 000,- Kč 

 

A.5 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ 

ZAŘÍZENÍ 

 

    Jelikož se jedná o rekonstrukci jednoho objektu, není stavba členěna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Brně dne 5. 2. 2016                                                                                                    Mariana Bujačková      
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B – SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

 

a. Charakteristika stavebního pozemku 

    Stavební pozemek, kde se nachází objekt rekonstrukce, se nachází ve Zlíně, v Katastrálním území Zlín 

(635561). Tento pozemek je situován v centru města uprostřed Sadu Svobody. Terén je téměř rovný, 

směrem na sever se svažuje. Pozemek je přístupný z místních komunikací, které vedou napříč městem, a to 

ulice Gahurova a třída Tomáše Bati. Na východ od pozemku najdeme náměstí Míru s radnicí. Řešená stavba 

je na parcele číslo 3. Na této parcele se nachází zámek obklopený parcelou 200/1 - sadem Svobody. 

 

b. Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů  

    V rámci bakalářské práce byl proveden pouze vizuální průzkum objektu zámku a pozemku sadu Svobody. 

Poskytnut byl pouze velmi stručný technický popis některých částí stavby. Jelikož není zakládána žádná 

novostavba, nebyl nutný inženýrsko-geologický, hydro-geologický ani radonový průzkum. 

 

c. Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

    Rekonstrukce objektu nenaruší žádná ochranná ani bezpečnostní pásma. 

 

d. Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území, atd. 

    Pozemek, na kterém se objekt zámku nachází, spadá pod povodí řeky Dřevnice nacházející se asi  

250 m od řešené stavby. Dle povodňové mapy se stavba nenachází na záplavovém území.  

    Pozemek se nenachází v oblasti chráněného ložiskového území ani poddolovaného území. 

 

e. Vliv stavby na okolní pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území 

    Rekonstrukcí nedojde k negativnímu vlivu na okolní stavby a pozemky. Odtokové poměry v území 

nebudou ovlivněny – dešťové vody z celé plochy pozemku střech jsou odváděny pomocí kanalizace. 

Dešťové vody ze zpevněného povrchu se zčásti vsáknou a zčásti odtečou do kanalizace. 

 

f. Požadavky na sanace, demolice, kácení dřevin 

    Na pozemku se nachází stávající objekt zámku, který je předmětem rekonstrukce. Bourání konstrukcí se 

bude odehrávat převážně uvnitř zámku, další větší změny se týkají střechy a krovu.  

    Jelikož se rekonstrukce nevztahuje na okolí zámku – sad Svobody, nebudou kácené žádné dřeviny. 

 

g. Požadavky na maximální zábory ZPF nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé) 

    Dotčená parcela 3 KÚ Zlín není zahrnuta do zemědělského půdního fondu. Parcela je označena jako 

zastavěná plocha a nádvoří, budova zámku jako plocha smíšená v centrální zóně – městské centrum podle 

současného platného územního plánu obce Zlína. 

 

 

h. Územně technické podmínky (možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu) 

    Objekt zámku je již napojen na stávající inženýrské sítě města Zlína. Nutné je pouze připojení k jednotné 

kanalizaci. Pozemek je přístupný z hlavních komunikací, především z ulice Gahurova, odkud se dá k zámku 

přijet motorovým vozidlem.  

 



 

 

 

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

    Realizace rekonstrukce není vázána na žádné další investice ani stavby. 

 

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

 

B.2.1 Účel užívání stavby , základní kapacity funkčních jednotek 

           Po rekonstrukci by měl objekt zámku více využití. V 1. PP se zachová kuchyň i vinný sklípek. Tyto 

prostory budou sloužit pro širokou veřejnost k výuce vaření a k občasným společenským akcím. 

    V prvním patře se nachází menší restaurace, kde by se podávala pouze jednodušší jídla a minutky  

a kavárna, která navazuje na restauraci. Dále se zde nachází prostory pro administrativu zámku, recepce a 

nádvoří s podloubím. 

    Druhé patro slouží pro výuku dětí, dospělých i seniorů. Jde zde zvláště o hodiny výtvarného umění, 

hudebního umění, ať už jde o zpěv nebo hru na nástroje, a výuku cizích jazyků. Na patře jsou také kabinety 

učitelů, hygienické zázemí a přednáškové sály. 

   Poschodí výše slouží pro začínající podnikatele, kteří si zde mohou pronajmout kanceláře a pracovat 

v příjemném prostředí. Třetí poschodí nabízí také menší knihovnu pro všechny věkové kategorie a pro ty 

nejmenší i s hracím koutem. Také je zde možnost připojit se k internetu a pracovat na počítačích a to 

v počítačové místnosti. 

   Čtvrté poschodí projde největšími změnami. Odstraní se zde prostory po depozitářích a vznikne zde volný 

prostor pro jakékoliv výstavy, od obrazů, až po sochy, či architektonické modely. Je zde spousta místa, takže 

se do prostoru dají umístit např. panely na obrazy. Hlavní jsou v tomto poschodí nárožní věže, které se na 

zámku v dřívějších letech již nacházely. Nabízí výhled do parku či na Baťův areál nacházející se hned 

naproti zámku. Také se provedlo zastřešení nádvoří pomocí vazných trámů nesoucích tabule skla. 

 

Zastavěná plocha: 1668 m
2
 

Celkem užitná plocha: 5472 m
2
 

Obestavěný prostor: 35 151,6 m
3
 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení  

a. Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení  

    V prostoru územní zóny nejsou dány regulativy pro umístění objektů. V tomto případě jedná pouze  

o rekonstrukci zámku a nepřistavuje se žádná samostatná novostavba. 

 

b. Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

    Z hlediska hmoty se zde můžeme zabývat pouze novými nárožními věžemi. Nárožní věže se na zámku 

minulé století již vyskytovaly a tyto věže nové je mají připomínat. Půdorysně jsou nepravidelné 

čtyřúhelníky, jelikož půdorys zámku neumožní všechny úhly pravé. Jedná se o čtyři kvádry doplněné o 

stanovou střechu. Použitý materiál je především sklo, a to na dvou ze čtyř obvodových stěn věží, kvůli 

výhledu do okolí. Dále je přistavěno zastřešení uzavřeného nádvoří pomocí vazníků s horním pasem  

a skleněných tabulí vkládaných do lišt. V nádvoří je také nový výtah ukrytý v tubusu z pohledového betonu. 

Tvar tubusu má zakulacenou zadní část, což napodobuje protilehlý tubus, ve kterém je točité schodiště. 

Výtahová šachta tak nebude rušit ráz nádvoří dalšími ostrými tvary. 

    Materiálové řešení je velmi jednoduché, inspirace plyne z olomouckého Arcidiecézního muzea, kde bylo 

při rekonstrukci požito tří materiálů – beton, sklo a kov. I zde se setkáme s těmito materiály. Skleněná 

střecha a zasklení věží, betonový tubus i nové schodiště, vše doplněno kovovými prvky. 



 

    Barevnost nových prvků respektuje jednoduché barvy stávajícího objektu zámku. Nová sanační omítka je 

čistě bílé hladké barvy. 

 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby  

    Zámek ve Zlíně slouží jako kulturní stavba určena k setkávání, vzdělání, zábavě i práci. V přednáškových 

sálech se dají pořádat různé přednášky pro veřejnost, podkrovní prostory jsou také pronajímatelné a mohou 

sloužit k jakýmkoli výstavám či vernisážím. Každé patro má své vlastní hygienické zázemí.  

    Všechna podlaží zámku jsou propojena jak schodišti, tak výtahem, není proto žádný problém s pohybem 

po objektu.  

    Návštěvníky může především zaujmout kuchyň v 1. PP, kde se bude provozovat výuka vaření. Přilehlý 

vinný sklípek je součástí a je otevřený veřejnosti. První patro je odpočinkové s kavárnou a malou restaurací. 

Druhé patro je zaměřeno na vzdělávání, jsou zde učebny i kabinety. Třetí patro obsahuje pronajímatelné 

kanceláře pro začínající podnikatele. Dále je tu knihovna a počítačová učebna. 4. NP přeje zábavě a umění, 

prostory jsou jako dělané na výstavy. 

 

B.2.4 Bezbariérové užívaní stavby 

    Řešeno dle Vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 398/2009 Sb. o obecných a technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

    Bezbariérové přístupný je celý zámek a to díky výtahu vedoucímu z prvního podzemního podlaží až do 

podkrovních prostor.  

 

B.2.5 Bezpečnost užívání stavby 

    Splněna v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. 

    Při výstavbě budou dodržena pravidla bezpečnosti práce s proškolením zaměstnanců. 

 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a. Stavební řešení 

    Stavební práce se většinou týkají interiéru zámku. Jedná se především o dostavbu nebo přestavbu 

hygienických zázemí, vybourání starých příček a přistavěných schodišť či nákladních výtahů.  

    V severní části zámku je vybudováno nové betonové schodiště s elegantním skleněným zábradlím 

ukotveným pomocí bočním ocelových držáků. Schodiště vede z 1. NP do 4. NP. Další novou konstrukcí jsou 

již zmíněné nárožní věže. Stěny přiléhající ke střeše jsou z izolačních panelů, stěny směřující do okolí 

zámku jsou prosklené. Konstrukci doplňují sloupy a střecha s dřevěných příhradových vaznic, které vytváří 

stanovou stříšku. Prostor nádvoří je doplněn o nový výtah skrývající se v betonovém tubusu a o nové 

skleněné zastřešení sestavené z vaznic, táhel a skleněných tabulí.  

    Svislé konstrukce jsou z tvarovek POROTHERM 14 nebo 30. Překlady nad otvory jsou buď keramické, 

taktéž POROTHERM, nebo vytvořeny I profily v nosných stávajících zdech zámku.  

 

b. Konstrukční a materiálové řešení 

Zemní práce 

    V rámci rekonstrukce bude proveden výkop po obvodu objektu zámku, který bude sloužit pro provedení 

obvodové drenáže kvůli zvýšené vlhkosti v 1. PP. Spodní líc výkopu bude v hloubce -1, 220 m. Vykopaná 

zemina bude zpětně použita k zasypání výkopů. 

 

 

 

 



 

Základové konstrukce 

 Původní stav –  

   Základové konstrukce nebyly předmětem zaměření, tudíž jsou řešeny pouze odhadem a jejich opravdový 

stav by se musel zjistit následným měřením. 

 

Navrhovaný stav- 

    Nová základová deska vznikne pouze pod nově přistavenou výtahovou šachtou, která vede z přízemí až 

do prostorů čtvrtého patra. Deska má tloušťku je v hloubce – 4, 525 až – 5, 225 m. 

    Do stěn v podzemním podlaží bude provedena sanace vlhkosti metodou HW-SYSTEM, což je zarážení 

(zatloukání) nerezových vlnitých izolačních desek (plechů) z tvrzené ušlechtilé nerezové oceli ANTIKORO 

do zdiva. Při této metodě nedochází k výřezu zdiva a tím je zaručeno zachování statiky objektu, nedochází 

tedy k nežádoucímu sedání zdiva. Sousedící plechy se překrývají vždy minimálně o 50 – 80 mm. Takto se 

vytvoří nepropustný a nerezavějící uzávěr proti nežádoucímu vzlínání zemní vlhkosti. 

    Obvodové zdivo, které není přístupné z výkopů kolem zámku, bude opatřeno sanací injektážní. 

 

Svislé nosné konstrukce 

Původní stav –  

    Svislé nosné konstrukce jsou převážně z cihelného zdiva – cihly plné pálené, nebo ze smíšeného zdiva. 

Zdivo v přízemí zámku je provedeno z kamenného zdiva a monolitického betonu. 

    Vnitřní příčky jsou také provedeny z cihel plných pálených nebo jako lehké dřevěné. 

 

Navrhovaný stav –  

    V několika místech dojde k vybourání zdiva, ať už jde o příčky přistavené ve 20. století, především  

ve 4. NP, nebo půjde o přestavbu hygienického zázemí, které bylo nevyhovující z hlediska ČSN 73 4108 

Hygienická zařízení a šatny, či pouze o vybourání otvorů pro dveře. Nové svislé konstrukce budou stavěny 

z tvárnic POROTHERM 30 PROFI a POROTHERM 14 PROFI. 

    Svislé konstrukce přicházející do styku s vodou, jako jsou hygienická zázemí nebo menší kuchyně 

v 1.NP, jsou chráněny keramickým obkladem. 

 

    Překlady nad otvory v nosných stěnách jsou řešeny I profily, nad otvory v nenosných stěnách a příčkách 

jsou řešeny keramickými překlady POROTHERM 7. 

 

Vodorovné konstrukce 

Původní stav: 

    V 1. PP nad prostory vinného sklepu jsou provedeny cihelné klenby, nad prostorem kuchyně, která se 

nachází pod nádvořím, je monolitický betonový strop se skleněným světlíkem, který poskytuje přísun 

denního světla. 

    Nad prostory prvního parta jsou provedeny klenbové stropy s podlahami položenými na dřevěných 

polštářích v násypu. 

    Stropní konstrukce nad místnostmi 2. a 3. nadzemního podlaží jsou provedeny jako dřevěné trámové 

s rákosníky, podlaha je uložena na polštářích v násypu. 

    Konstrukce stropu nad podkrovním podlažím zámku je provedena jako dřevěná se zbytky minerální 

izolace. 

    Podlahy jednotlivých podlaží jsou převážně dřevěné – desky, parkety, které jsou uložené na polštářích 

v násypu. V některých místech se nachází cementové potěry, dlažba, koberce, PVC, teraco nebo cihelná 

dlažba. 

 



 

 

Navrhovaný stav: 

    Jelikož jsou stropy nad 1. až 3. podlažím v dobrém stavu, není důvod do nich nijak zasahovat. Jediným 

zásahem do těchto konstrukcí jsou nové instalační šachty pro svod odpadů, kvůli kterým je nutno do stropů 

udělat prostup. Tyto prostupy ovšem nijak nezasahují do trámů ani rákosníků.  

    Strop nad vinným sklepem bude opatřen sanačním nátěrem proti vlhkosti.  

V podkroví bude řešena nová podlaha, která se umístí nad vazné trámy a to po celé ploše patra, aby 

nevznikaly rozdíly mezi úrovněmi. Nášlapnou vrstvou dubová podlaha Parador classic 1040. 

 

Konstrukce vertikálních komunikací – schodiště a výtahy 

Původní stav: 

   Všechna podlaží zámku jsou vzájemně propojena schodišti. V objektu se nachází celkem šest schodišť  

– jedno hlavní na severní straně budovy a pět vedlejších.  

    Hlavní schodiště vede z prvního do posledního podlaží, je betonové dvouramenné s povrchovou úpravou 

teraco, z 3. NP do 4. NP je nášlapná vrstva řešena z PVC. 

    Vedlejší schodiště vedoucí z 1. NP do 1. PP, které se nachází také na severní straně objektu vedle 

hygienického zázemí, je betonové a dvouramenné, nášlapná vrstva je z keramické dlažby.  

    Schodiště vedoucí z nádvoří do vinného sklepa je betonové jednoramenné, na schodišti je osazena plošina 

pro osoby s omezenou schopností pohybu.  

    Schodiště nacházející se u vstupu do zámku vede pouze z prvního do druhého podlaží. Je betonové 

tříramenné s kamenným obložením. 

    Schodiště vedoucí ze sálu ve druhém nadzemním podlaží stoupá jen na galerii nad tímto sálem do podlaží 

třetího. Je dřevěné kruhové. 

    Z prostoru již zmíněné galerie ve 3. NP stoupá do podkrovních prostor ocelové točité schodiště. 

    V prostoru podkroví se nachází několik schodišť vyrovnávajících úrovně podlah mezi chodbou a 

depozitáři.  

     

    V zámku je umístěn nákladní výtah vedoucí z 1. NP do prostor podkroví. Dále jsou zde umístěny dva 

jídelní výtahy a jeden zásobovací, které vedou z kuchyně v 1. PP do restaurace a pro obsluhu vinného 

sklepa. 

 

 Navrhovaný stav: 

    Hlavní schodiště na severní straně zámku bude zbourané a nahrazené schodištěm novým, které bude 

vyhovovat jak normám, tak požárním požadavkům. Nové schodiště je betonové s výztuhami a opatřené 

pouze betonovou mazaninou. Schodiště má skleněné zábradlí uchycené na stupních z boku pomocí 

ocelových držáků. Zábradlí je doplněno kovovým madlem. Toto schodiště je uzavřeno a slouží jako hlavní 

únikové. 

    Schodiště, které se nachází po levici od vstupu do zámku, bude prodlouženo novými schodišti až do 

prostor podkroví. Toto schodiště vyústí ve věži na jihozápadním rohu objektu. Schodiště má kovové 

schodnice s dřevěnými schodišťovými stupni z dubového dřeva. Tloušťka stupňů je 40 mm. Schodiště je 

ukotveno na stávajících vodorovných konstrukcích přišroubováním.  

    Kovové točité schodiště z galerie 3. NP je zrušeno, jelikož ho není potřeba a je rušivé. 

    Schody v podkroví vyrovnávající výškové úrovně jsou také zrušeny, neboť se neponechávají ani místnosti 

depozitářů. 

 

    Stávající nákladní i jídelní výtahy se ruší, postaven je výtah nový, který je v prostoru nádvoří a propojuje 

všechna patra. Výtah prochází skleněným zastřešením, kde je provedena výměna vazníků. Výtah je bez 



 

strojovny a atypického tvaru. Kabina je umístěna v betonovém tubusu se zakulacenou zadní stranou, aby se 

nerušil ráz nádvoří. Výtahová kabina má světlé rozměry 1600 x 1800 mm a slouží tedy i k přepravě osob 

s omezenou schopností pohybu. Dojezdová výška je 3350 mm, výška prohlubně 1200 mm. Dodavatelem je 

firma VMC s.r.o., která se zabývá výtahy atypických tvarů a výrobou na zakázku. Zastřešení výtahové 

šachty je řešeno betonovou deskou o tloušťce 250 mm, lehčeným betonem, který vytvoří spád směrem na 

stávající zastřešení, kam bude stékat dešťová voda. Následuje vrstva oplechování z titanzinku. 

 

Střešní konstrukce a komínová tělesa 

Původní stav: 

    Zámek je zastřešen šikmou mansardovou střechou, spád je směrem k nadřímsovým okapům. 

    Konstrukce střechy je tvořena dřevěnou konstrukcí krovu – systém vazných trámů, vaznic, vzpěr, sloupků 

a krokví. Krytina je z měděných plechových šablon a měděného falcovaného plechu. 

    Nad rovinu střechy vystupují komínová tělesa, která se již nepoužívají.  

    V některých místech kvůli netěsnostem ve střešní konstrukci dochází k zatékání. 

 

Navrhovaný stav: 

    Krov je v celkem dobrém stavu, je potřeba opravit netěsnosti kvůli zatékání a také se opatří novou 

tepelnou izolací, aby prostor splňoval požadavky na prostup tepla konstrukcemi. Ke změně dojde na 

nárožích budovy, kde se kvůli novým nárožním věžím odstraní krokve do první možné plné vazby. 

Přistaveny budou nové krokve s plnými vazbami, které budou navazovat na stávající střechu a přiléhat na 

obvodové zdi věží.  

    Půdorysný rozměr věží je přibližně 5600 x 5600 mm, půdorys není pravoúhlý. Zdi sestávají  

ze sendvičových panelů PS-SYSTEM PS 150 H/H o tloušťce 150 mm, které jsou podepírány nosníky. Dále 

konstrukci věží utváří sloupy ze svařených I profilů. Sloupy v rozích věží měří 200 x 200 mm, dále se zde 

nacházejí sloupy menší o rozměrech 100 x 100 mm, jsou nápomocné a plní i úkol estetický. Zasklení je  

z bezrámového izolačního trojskla. Střecha je tvořena příhradovými vazníky, které jsou na drážku. Jako 

krytina je použito měděné oplechování.  

    Také se v podkroví objeví nová střešní okna firmy Fakro typ FTT U6. Tato okna se dodávají společně 

s prvky oplechování, které se nachází mezi okny. Střešní okna jsou na třech střechách směřujících do dvora.   

    Z důvodu výstavby nových střešních oken, zdí a věží se zbourají některá komínová tělesa, která se však 

již nepoužívají a nejsou nijak historicky cenná. 

 

     Nad nádvořím se také nachází nové skleněné zastřešení. Toto zastřešení sestává z vazníků s horním 

pasem a vzpěrkami z trubek. Vazníky jsou vypnuty táhly DETAN, jejichž koncovky s čepy umožňují 

délkovou rektifikaci a také působí elegantně. Skleněné tabule jsou uloženy na lišky. Pro upevnění těchto lišt 

slouží kozlíky navařené na horní pasy vazníků těsně vedle vzpěrek. Hřeben zastřešení je ve výšce 13 485 

mm. Z důvodu tvarově nepravidelného půdorysu nádvoří je každý vazník jinak dlouhý. Podélné ztužení je 

pouze jedno a to v rovině hřebene skleněné střechy, opět táhlem DETAN 

    Vazníky jsou přišroubovány k ocelovým konzolám kotveným do obvodových zdí. Ocelové konzoly 

sestávají ze šikmé vzpěry a tuhého táhla, nesou také obslužnou lávku šířky 600 mm z pozinkovaných roštů. 

Obslužná lávka se nachází na západní dvorní obvodové zdi a to z toho důvodu, že je nejstabilnější a jako 

jediná neobsahuje velké okenní otvory. Podepření vazníků i žlaby pro odvod dešťové vody ze skleněného 

zastřešení jsou na obou stranách zakryty obkladem. 

 

 

Příčky a dělící konstrukce 

    Příčky jsou v celém objektu navrženy v rámci zdícího systému POROTHERM 140 mm. 



 

Povrchové úpravy 

Původní stav: 

 

    Stávající vnější omítka zámku je hladká s výzdobou štukováním opatřena fasádním nátěrem. 

    Vnitřní omítky jsou převážně vápenné. V místnostech s hygienickým zařízením jsou stěny opatřeny 

keramickými obklady. 

 

Navrhovaný stav: 

 

    Na vnější fasádu zámku se použije sanační omítka WEBER SAN SUPER, barva bílá hladká. Štuková 

výzdoba se ponechá bez povrchové úpravy.  

 

    V prostorách s hygienickým zázemím se nově položí keramická dlažba. Keramická dlažba také přijde  

na podlahu nádvoří místo předchozí dlažby kamenné. V 4. NP se odstraní PVC a bude zde podlaha nová 

dřevěná z dubového dřeva. Podlaha bude zateplená tepelnou izolací v tloušťce 350 mm a zvedne se tím  

i výška tohoto podlaží na + 13, 420 m.  

    V mnoha místnostech na zámku se odstraní staré koberce a odkryjí se tím původní parkety. Parkety se 

obrousí, nalakují ochrannými nátěry a zůstanou jako nášlapná vrstva.  

 

    Místnosti s hygienickým zázemím a prostor menší kuchyně, spolu se sklady v 1. NP, se opatří novými 

keramickými obklady. 

 

Výplně otvorů 

Původní stav: 

    Okna na zámku jsou zdvojená nebo dvojitá – kastlová. V průběhu předchozích let došlo k výměně výplní 

okenních otvorů.  

    Vchodové dveře a vrata jsou dřevěná (plná nebo prosklená). Vnitřní dřevěné dveře původní jsou osazeny 

do truhlářských zárubní, některé dveře mají zárubně ocelové a nejsou na zámku původní. 

 

Navrhovaný stav: 

    Jelikož byla většina okenních výplní vyměněna, není nutné tyto výplně měnit. Nová okna se objeví pouze 

v místnostech s hygienickým zázemím, aby byl prostor světlý a lépe odvětrávaný, a v prostorách podkroví. 

     

    V prostorách hygienického zázemí v 1., 2. a 3. NP se objeví okna dřevěná jednoduchá, která budou 

sklápěcí. Rozměr oken 800 x 1000 mm. V podkroví jsou střešní okna firmy Fakro typ FTT U6 

nízkoenergetická z borovice – rám vrstevně klížený a vakuově impregnovaný. Vnější povrch je ošetřen 

akrylátovým lakem ve dvou vrstvách v barvě černé. Vnitřní povrch je ošetřen akrylátovým lakem 

transparentním. Okna jsou zasklená laminovaným bezpečnostním sklem třídy P2A, trojsklo. 

 

   Dále v objektu zámku přibydou i otvory dveřní a to především kvůli novým hygienickým zázemím. 

Většina dveří je osazena v ocelových zárubních, ale jsou použity i zárubně dřevěné. Nové dveře jsou 

bezfalcové dřevěné s povrchovou úpravou v bílé barvě – lak RAL 9002. Ve 4. NP na nárožních věžích se 

nachází interiérové dveře s izolační výplní z tvrdé PUR pěny, které jsou zavěšené do speciálních 

jednostranných rámů z pozinkované oceli. Křídlo dveří je pozinkovaný lakovaný plech s polyesterovou 

úpravou – lak RAL 9002 barva bílá.  

 



 

    Hygienická zázemí v každém patře jsou opatřena sanitárními příčkami Comfort, dveře mají rozměry 

700/1900. Celková výška systému je 2000 mm, jelikož kovový nosný systém stojí na samostatných nožkách 

z nerezové oceli třídy AISI 316L a jsou vysoké 100 mm. Křídlo dveří i dělící příčky jsou z vysokotlakého 

laminátu. 

 

Zámečnické práce 

Navrhovaný stav: 

       Kovová madla různých délek o průměru 50 mm nacházející se na novém severním schodišti, dále 

kovové zábradlí na jihovýchodním novém schodišti. Rám je svařen z profilů 10 x 50 mm a výplní zábradlí 

jsou nerezová lanka o průměru 5 mm. Výška horní hrany obou zábradlí je 900 mm.  

 

Klempířská práce 

Původní stav: 

     

    Oplechování komínů, úžlabí, oken, nadřímsové dešťové žlaby a jiné zámečnické práce jsou v budově 

provedeny z měděného plechu. 

 

Navrhovaný stav: 

    Oplechování parapetu nových oken na dvorní západní fasádě z měděného ohýbaného plechu. Dále je 

potřeba oplechování parapetu u nárožních věží z titanzinku bez povrchové úpravy. Oplechování se nachází i 

na novém zastřešení výtahové šachty a z měděného plechu DEKMETAL na zastřešení nárožních věží. 

 

c. Mechanická odolnost a stabilita 

    Stavebně-technický průzkum proveden pouze hypoteticky. Stavba je navržena z materiálů vhodných pro 

provoz a účel stavby. 

    Statickým výpočtem, který není předmětem bakalářské práce, je doloženo, že nové navrhované 

konstrukce jsou navrženy tak, aby zatížení na ně působící v průběhu stavby a její užívání nemělo za 

následek: zřícení těchto nových konstrukcí, větší stupeň přetvoření, poškození jiných částí stavby nebo 

technických zařízení anebo instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce, 

poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný příčině. 

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a. Technické řešení 

    Není předmětem bakalářské práce. 

 

b. Výčet technických a technologických zařízení 

    V rámci 4. NP se nachází technická místnost, ze které probíhá rozvod vzduchotechniky na úpravu 

vzduchu. Druhé technické zařízení je hydraulický výtah bez strojovny nacházející se na nádvoří. 

 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

    Není předmětem bakalářské práce. 

 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

a. Kritéria tepelně technického řešení 

    Není předmětem bakalářské práce. 

 

 



 

b. Posouzení využití alternativních zdrojů energií 

    Pro danou stavbu se neuvažuje. 

 

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

    Stavba bude splňovat veškeré hygienické požadavky na stavby. Hygienické zázemí ve všech patrech 

objektu je navrhováno podle příslušných norem. Nepředpokládá se zaplnění celého zámku, výuka je pouze 

volnočasová a využívání prostor knihovny či pronajímatelných kanceláří je kapacitně omezené. 

    V objektu zámku jsou instalovány nové zařizovací předměty. Hygienické zázemí bude odvětráváno 

pomocí potrubních ventilátorů. 

 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a. Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

    V rámci bakalářské práce nebyly poskytnuty potřebné informace ohledně provedení radonového 

průzkumu. 

 

b. Ochrana před bludnými proudy 

    Není předmětem bakalářské práce. 

 

c. Ochrana před technickou seizmicitou 

    není předmětem bakalářské práce. 

 

d. Ochrana před hlukem 

    Splněna v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. 

    Provoz stavby nebude mít z hlediska hluku vliv na okolí ani opačně. 

 

e. Protipovodňová opatření 

    Není předmětem bakalářské práce 

 

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

 

a. Napojovací místa technické infrastruktury 

    Napojení na jednotnou kanalizaci je v severní části pozemku. Objekt zámku je napojen na stávající 

veřejné inženýrské sítě – plynovod, pitná voda, NTL, sdělovací vedení. 

 

b. Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

    V rámci bakalářské práce není vypracována dokumentace TZB. 

 

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

 

a. Popis dopravního řešení 

    Zámek se nachází přímo uprostřed parku a je obklopen spíše zelení a chodníky. K objektu se motorovým 

vozidlem dostaneme z ulice Gahurova a před zámkem na západní straně je zvětšeno původní menší 

parkoviště, kde se nachází parkovací stání pro 9 automobilů a jedno parkovací stání pro osoby s omezenou 

schopností pohybu. 

 

b. Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

    Objekt zámku je přístupný z ulice Gahurova, která je vlastnictvím Zlínského kraje. 



 

 

c. Doprava v klidu 

    Parkovací stání jsou navržena před zámkem na západní straně pozemku. Výpočet potřebných parkovacích 

míst byl proveden dle ČSN 73 6110. 

Celkový počet stání: navrženo je 9 stání + 1 stání pro osoby s omezenou možností pohybu 

 

d. Pěší a cyklistické stezky 

    Není předmětem bakalářské práce. 

 

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

 

a. Terénní úpravy 

    Terénní úpravy se týkají pouze odkopu zeminy přiléhající k obvodovým zdem objektu za účelem 

vybudování obvodové drenáže. Tato zemina bude navrácena zpět na místo výkopu po provedení práce.  

 

b. Použité vegetační prvky 

    Není předmětem bakalářské práce. 

 

c. Biotechnická opatření 

    Není předmětem bakalářské práce. 

 

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 

 

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

    Stavba svým charakterem využití nebude mít negativní vliv na životní prostředí – není zdrojem 

škodlivých látek pevného, kapalného ani plynného původu, není zdrojem nadměrného hluku. Stavba je 

odkanalizována do veřejné kanalizace, obalové materiály a komunální odpad bude likvidován v rámci vozu 

TS. Splaškové vody budou odváděny do veřejného řadu ukončeného v ČOV. 

 

b. Vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, památných stromů, živočichů, atd), zachování 

ekologických funkcí a vazeb v krajině 

    Stavba nemá vliv na ochranu přírody. 

 

c. Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

    Stavba svým užíváním nemá vliv na tato území. 

 

d. Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 

    Není předmětem bakalářské práce. 

 

e. Navrhovaná ochranná bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných 

právních předpisů 

    Není předmětem bakalářské práce. 

 

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 

 

    Objekt nebude mít negativní vliv na obyvatelstvo. 

    Obyvatelstvo bydlící v nejbližším okolí stavby není jejím provozem ohroženo. 



 

 

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

 

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

    Zhotovitel stavby v rámci nabídky a dodávky stavby navrhne a zajistí skládku vytěžené zeminy, která je 

k dalšímu použití na stavbě nevhodná, vybourané suti nevhodné k druhotnému použití. Zhotovitel také 

zajistí odvoz materiálů vhodných k recyklaci. 

    Potřebné energie pro stavbu se zajistí ze staveništních přípojek ukončených na hranici pozemku investora. 

 

b. Odvodnění staveniště 

    Předpokládá se, že dle geologického průzkumu se spodní vody v místě stanoviště nevyskytují. V případě 

výskytu spodní vody bude zrealizována soustava čerpacích jímek ze studnových skruží a voda se odčerpá do 

kanalizace. 

 

c. Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

    příjezd na staveniště je zajištěn stávající komunikací z ulice Gahurova.  

 

d. Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

    Prováděním stavby nedojde k negativnímu vlivu na okolní stavby a pozemky. Dojde pouze k dočasnému 

zhoršení prostředí vlivem hluku. Negativní vliv stavby bude minimalizován použitím mechanismů s malou 

hlučností, dodržováním nočního klidu, kropením při bouracích pracích, atd. Při výjezdu vozidel ze 

staveniště na veřejnou obslužnou komunikaci je povinna firma provádějící stavbu zajistit její čistotu a 

včasný úklid. Staveniště bude oploceno a zabezpečeno před vstupem nepovolaných osob. 

 

e. Ochrana okolí staveniště a požadavky související asanace, demolice, kácení dřevin 

    Staveniště bude řádně oploceno a vstupní brány zabezpečeny proti vniknutí cizích osob. Na oplocení 

budou osazeny výstražné tabulky ,,Zákaz vstupu cizích osob na staveniště“ a ,,Nebezpečí úrazu“. 

 

f. Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 

     Není předmětem bakalářské práce. 

 

g. Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

    V rámci rekonstrukce zámku budou vznikat běžné odpady a jejich likvidace bude zajištěna vývozem do 

nejbližšího sběrného dvora. Prováděním stavby nedojde k negativnímu vlivu na okolní stavby a pozemky, 

dojde pouze k dočasnému zhoršení prostředí vlivem hluku. Negativní vliv stavby bude minimalizován 

použitím mechanismů s malou hlučností, dodržováním nočního klidu, kropením při bouracích pracích, atd. 

Při výjezdu vozidel ze staveniště na veřejnou obslužnou komunikaci je povinna firma provádějící stavbu 

zajistit její čistotu a včasný úklid. Staveniště bude oploceno a zabezpečeno před vstupem nepovolaných 

osob. Nejvíce odpadů vznikne při demolici konstrukcí. Vybouraný materiál a stavební suť budou 

skladovány na povoleném místě v rámci řešeného území. Stavební odpad bude přednostně nabídnutý 

k recyklaci a pro využití, jako další stavební materiál. 

 

h. Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

    Vytěžená zemina při výkopech po obvodu zámku kvůli zhotovení obvodové drenáže bude uložena na 

deponii v rámci parcely a poté bude zpětně použita k zasypání výkopu. 

 

 



 

i. Ochrana životního prostředí při výstavbě 

    Během rekonstrukce je nutno dodržet limity hlučnosti a prašnosti požadované hygienickými předpisy.  

A budou dodrženy předpisy –  

- č. 17/1992 Sb. o životním prostředí (obecně): 

   - zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší, zejména z hlediska § 31 Označování obalů a výrobků 

s regulovanými látkami a další povinnosti, 

   - zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zejména § 7 a §8 o ochraně kácení dřevin, 

  - nařízení vlády č. 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emise 

hluku (např. u stavebních strojů) 

 

Odpadní vody ze stavby musí být před případným vypuštěním do kanalizace patřičně naředěny a nesmí 

obsahovat zdraví škodlivé látky. 

 

j. Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných pracovních předpisů 

    Při provádění stavby je dodavatel povinen dodržovat platná bezpečnostní opatření a předpisy: 

- zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce 

- nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích 

- zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  

- vyhlášku č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby  

- nařízení vlády č. 68/2010 Sb. o podmínkách ochrany zdraví při práci 

- nařízení vlády č. 523/2002 Sb. 

 

    Při provádění stavby je dále nutné zaměřit se na předpisy týkající se výkopových praví, lešení, práce 

ve výškách, ochranu před nebezpečím dotykovým napětím, ČSN 73 6005 – prostorová uspořádání sítí 

technického vybavení a ČSN 33 3301. Do vzdáleností 1, 50 m od stávajících sítí se nesmí při zemních 

pracích používat těžké mechanismy. 

    Dodavatel stavby je povinen prokazatelně seznámit pracovníky s bezpečnostními předpisy  

a kontrolovat jejich dodržování.  

 

k. Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

    Není předmětem bakalářské práce. 

 

l. Zásady pro dopravně inženýrská opatření 

    Není předmětem bakalářské práce. 

 

m. Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění za provozu, opatření proti 

účinkům vnějšího prostředí, atd.) 

    Vzhledem k rozsahu, charakteru a lokalizaci stavby a druhu stavebních úprav nejsou stanoveny žádné 

speciální podmínky pro provádění stavby. Rekonstrukce zámku se nebude provádět za provozu objektu, 

opatření proti účinkům vlivu vnějšího prostředí se budou provádět při betonáži monolitických ŽB konstrukcí 

– zakrývaní, vlhčení. 

 

 

 

 



 

n. Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

    Výstavba začne vybouráním stávajících konstrukcí určených k demolici, vyčištění těchto prostorů a 

následně se bude provádět výstavba nových svislých konstrukcí, poté se provede úprava podlah v těchto 

místech, většinou vybudování nové keramické dlažby. Dalším krokem bude úprava střechy a podkrovních 

částí, odstranění určených krokví a dřevěného krovu a přístavba věží. Posledním krokem bude strhnutí 

schodišť určených k demolici a výstavba schodišť nových s následným položením nové dlažby na nádvoří. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Brně dne 5.2 2016                                                                                              Mariana Bujačková 

 

 

 

 

 

 

 



Závěr 

 
    Bakalářskou práci jsem zpracovala na základě svých dosavadních znalostí a zkušeností s navrhováním 

pozemních staveb. Nápomocny k této práci byly potřebné normy, vyhlášky, předpisy, technické listy a 

pokyny od výrobců. 

    V objektu zámku šlo pouze o rekonstrukci a nepřistavovala se žádná samostatně stojící konstrukce. 

Proběhlo zde spoustu menších změn jako nové příčky, nová hygienická zázemí, ale také jsou zde změny 

velké, například nárožní věže, které jsou připomínkou věží, které zde před několika desítkami let stály. Dále 

zastřešení prostoru nádvoří pomocí vazných trámů a skleněných tabulí. V prostoru nádvoří je také nový 

výtah, který je uschován v betonovém tubusu. Tento tubus má zakulacenou zadní část směřující do nádvoří, 

aby zde nevznikaly další ostré hrany. Nové je také hlavní schodiště na severní straně zámku, použit byl 

beton doplněn skleněným zábradlím. 

    Dbala jsem na mírnou barevnost a použila jsem jen základní materiály jako sklo, beton, kov a dřevo. 

    Závěrem bych chtěla dodat, že pro mě byla tato práce velkým přínosem. Během navrhování změn, 

konzultací a řešení problémů jak architektonických, tak technických, jsem se mnohé naučila, získala jsem 

užitečné a zajímavé zkušenosti, které budu moct v budoucnu uplatnit ve své pracovní činnosti. 
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