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Anotácia 

 

 Jančo, R.: Konverzia zámku, Arboretum Nový Dvůr u Opavy: Bakalárska práca. 

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

2014, s. 51. Vedúci práce: Zelinka, J. 

 

 Predmetom mojej bakalárskej práce je vypracovanie dokumentácie na prestavbu 

zámku v areáli Arboreta Novú Dvůr neďaleko Opavy. Tejto dokumentácii predchádzala 

urbanistická štúdia (ATT III.),  architektonická štúdia (ATT IV.) a dokumentácia pre 

stavebné povolenie (ATT Va.), ktoré sa stali podkladom k vypracovaniu tejto bakalárskej 

práce. 

Objekt je situovaný v areáli Arboreta Nový Dvůr, kde sa nachádza v časti 

historického anglického parku vybudovaného zakladateľom arboréta. Potreba 

rekonštrukcie vychádzala zo zmeny využitia objektu, ktorá podmienila zmenu 

dispozičného riešenia. Túto potrebu zapríčinil urbanistický koncept, ktorý stanovil 

komunikačnú a pohľadovú os prechádzajúcu zámkom a tým pre návštevníkov jeho 

zatraktívnenie v rámci areálu. 

Základná koncepcia, spolu s podporením prechádzajúcej komunikačnej osy a tak 

vytvorením „priechodného zámku“, vychádza z vertikálneho rozdelenia zámku do troch 

úrovní informácií, ktoré návštevník dostane. 
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The subject of my thesis is to create documentation for rebuilding the mansion in 

complex Arboretum The Nový Dvůr in Opava. This documentation preceding urban study 

( ATT III . ) , architectural study ( ATT IV . ) and documentation for building construction 

permit ( ATT Va . ), which became the basis for creating of this work . 

The building is situated in complex of the Arboretum Nový Dvůr , which is located in 

the historical english garden, which was built by the founder of the arboretum. The need 

for reconstruction was based on the change in use of the building , which conditioned in 

the change of layout. This need was caused by urban concept , which determined 

communicational and visual axis passing through a mansion and that’s why it make more 

attractive for visitors in complex. 

The basic concept , along with supporting communicational passing through axis and 

so on creating a "walkthrought mansion" , based on the vertical partition of the mansion 

into three levels of information that the visitor will get. 
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ZOZNAM POUŽITÉHO ZNAČENIA 

 
apod.  a podobne 

ATT  Ateliérová tvorba 

BOZP  bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 

BP  bakalárska práca 

BpV  Baltský po vyrovnaní – výškový systém 

C 20/25 trieda pevnosti betónu 

CUZK  Český úřad zeměměřický a katastrální 

č.   číslo 

ČSN  Česká státni norma 

hr.  hrúbka 

IPE  označenie typu oceľového profilu 

Kč  Koruna česká (mena) 

kg  kilogram (jednotka váhy) 

km  kilometer (jednotka dĺžky) 

ks  kusy 

k.ú.  Katastrálne územie 

m  meter (jednotka dĺžky) 

m2  meter štvorcový (plošná jednotka) 

m3  meter kubický (objemová jednotka) 

mm  milimeter (jednotka dĺžky) 

m.n.m.  metrov nad morom 

NN  nízke napätie 

NTL  nízkotlaký 

PT  pôvodný terén 

RAL  stupnica farebných odtieňov 

Sb.  Zbierka zákonov 

SO  stavebný objekt 

U  súčiniteľ prestupu tepla 

UPE  označenie oceľového profilu 

UT  upravený terén 

viď.  odvolávka    
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ÚVOD 
 

Predmetom mojej bakalárskej práce je vypracovanie realizačnej dokumentácie                      

na prestavbu zámku v areáli Arboreta Novú Dvůr neďaleko Opavy. 

 

História Arboreta Nový Dvůr sa začína v roku 1958, kedy bolo založené na mieste 

dendrologicky najcennejších parkových objektov v Slezsku. Dnes tento expozičný areál  

patrí pod správu Slezského zemského muzea, ktoré spravuje viacero budov a expozičných 

areálov po celom Moravskoslezskom kraji. 

So vznikom arboréta je spojený majiteľ novodobého panstva dendrológ Quido Riedel, 

ktorý počas svojej existencie v obci Nový Dvůr vytvoril na ploche 1,8ha prírodno-

krajinársky park. Jeho súčasťou bolo okolo 500 druhov a kultivarov domácich 

a cudzokrajných drevín. Táto časť je dneska súčasťou historického anglického parku, 

v ktorom sa nachádza aj zámok, riešený v tejto bakalárskej práci. Neskôr sa arborétum 

rozrástlo na plochu 23 ha, kde vznikli nové skleníkové expozície tropických 

a subtropických rastlín a dendrologickú expozíciu „Dreviny piatich svetadielov“. 

Po odchode zakladateľa Quido Riedel -a architektonická koncepcia parku značne 

utrpela, prípadný ďalší rozvoj parku stagnuje.  

 

História nového zámku, ktorý je riešený v tejto bakalárskej práci, sa začína niekedy 

v druhej polovici 19. storočia, keď barón Antonín Luft získal novodvorské panstvo. Zámok 

je postavený v pseudorenesančnom slohu, má charakter  dvojpodlažnej budovy, ktorá je 

rozdelená troma nárožnými rizalitmi.  

Následne v zámku žil spomínaný Quido Riedel, ktorý ho prenechal svojej dcére 

a zaťovi. V roku 1945 bol zámok zabavený štátom, kedy začal slúžiť na rôzne účely. 

Sídlila tam Charita z Ostravy, bol využívaný ako stojná traktorová stanica, neskôr to bolo 

sídlo MNV až kým sa nestala správnou budovou arboréta. To všetko sa podpísalo na 

vzhľade zámku nevhodnými prístavbami, ktoré narúšajú jeho hodnotu a charakter. 
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A.  SPRIEVODNÁ SPRÁVA 
 

A.1  Identifikačné údaje 

  

A.1.1 Údaje o stavbe 

 

a)  Názov stavby:     Zámok Arboretum Nový Dvůr 

b)  Miesto stavby:     Nový Dvůr, 746 01 Opava 

       Kraj: Moravskoslezský 

Katastrálne územie:     Nový Dvůr u Opavy 707309 

popisné číslo:      29  

parcelné číslo pozemku:     169 

 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

 

Stavebník:     Slezské zemské muzeum 

Adresa sídla:      Nádražní okruh 31 

746 46 Opava 

 

A.1.3 Údaje o spracovateľovi dokumentácie 

 

Projektant:      Roman Jančo 

Adresa:       026 01 Dolný Kubín 

 

A.2  Zoznam vstupných podkladov 

Základné informácie o dokumentácii alebo projektovej dokumentácii, na základe 

ktorej bola spracovaná projektová dokumentácia pre realizáciu stavby 

  

- Katastrálna mapa obce Nový Dvůr 

- Dokumentácia súčasného stavu 

- Fotodokumentácia súčasného stavu 
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- Príslušné právne predpisy a normy 

A.3 Údaje o území 

 

a) Rozsah riešeného územia 

Zámok sa nachádza v areáli Arboreta Nový Dvůr v časti historického anglického 

parku, kde sa okrem tohto objektu nachádzajú aj Výstavný pavilón, Ledovna, Čierny 

Altán, Chata nad skalou, ktoré ale nie sú predmetom spracovania tejto dokumentácie. 

Nachádza sa na parcele číslo 169 a má priradené popisné číslo 29. 

 

b) Údaje o ochrane územia podľa iných právnych predpisov. 

Objekt sa nenachádza v chránenom území, ale počíta sa s tým, že po dokončení tejto 

dokumentácie bude podaný návrh o zaradenie objektu do pamiatkovej ochrany. 

 

c) Údaje o odtokových pomeroch 

Nakoľko sa objekt nachádza v svažitom teréne, je odtok povrchových vôd 

zabezpečený prirodzeným spôsobom. Dažďová voda zo strechy, bude zvedená do 

dažďovej kanalizácie a následne po prefiltrovaní, akumulovaná v akumulačnej nádrži.  

 

d) Údaje o súlade s územne plánovacou dokumentáciou 

Vzhľadom na to, že objekt je súčasťou aktuálnej územne plánovacej dokumentácie 

a projekt neuvažuje so zásahmi mimo riešeného objektu, nie je v rozpore 

s územnoplánovacou dokumentáciou. 

 

e) Údaje o súlade s územným rozhodnutím 

Návrh je v súlade s územným rozhodnutím. 

 

f) Údaje o dodržaní obecných požiadaviek na využitie územia 

Návrh korešponduje s požiadavkami na využitie územia. 

 

g) Údaje o splnení požiadaviek dotknutých orgánov 

Výhrady dotknutých orgánov neboli uplatnené. 
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h) Zoznam výnimiek a úľavových riešení 

Predpokladá sa návrh na zapísanie objektu do zoznamu kultúrnych pamiatok. Inak 

projekt neobsahuje ďalšie zásahy vyžadujúce výnimku alebo úľavové riešenie.  

 

i) Zoznam súvisiacich a podmieňujúcich investícií 

Bude potrebné vykonať revíziu stávajúcich prípojok a inžinierskych sietí a zhodnotiť 

kapacitné a prevádzkové možnosti týchto zariadení. Ďalej bude treba spraviť technický 

audit. 

 

j) Zoznam pozemkov a stavieb dotknutých realizáciou stavby 

parcely č.: 169, 175  

stavba: popisné číslo 29 

 

A.4 Údaje o stavbe 

 

a) Nová stavba alebo zmena dokončenej stavby 

Jedná sa o zmenu dokončenej stavby. 

 

b) Účel užívania stavby 

Hlavný účel užívania je vytvorenie expozičných priestorov, s možnosťou konania 

odborných konferencií, worshopov a pod.. Ďalej sa bude v objekte nachádzať 

prevádzka malej kaviarne. 

 

c) Trvalá alebo dočasná stavba 

Trvalá stavba. 

 

d) Údaje o ochrane stavby podľa iných právnych predpisov 

Stavba nepodlieha ochrane podľa právnych predpisov, ale predpokladá sa návrh na 

zapísanie objektu do zoznamu kultúrnych pamiatok.  
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e) Údaje o dodržaná technických požiadaviek na stavby a obecných požiadaviek 

zabezpečujúcich bezbariérové užívanie stavieb 

Splňuje požiadavky Vyhlášky č.398/2001 Sb. o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

f) Údaje o splnení požiadaviek dotknutých orgánov a požiadaviek vyplývajúcich 

z iných právnych predpisov 

Požiadavky dotknutých orgánov stavba splňuje. 

 

g) Zoznam výnimiek a úľavových riešení 

Predpokladá sa návrh na zapísanie objektu do zoznamu kultúrnych pamiatok. Inak 

projekt neobsahuje ďalšie zásahy vyžadujúce výnimku alebo úľavové riešenie.  

 

h) Navrhované kapacity stavby 

zastavená plocha zámku:  355 m2 

zastavaná plocha spevnených plôch: 750 m2 

obstavaný priestor: 3550 m3 

 

kapacita prednáškovej miestnosti:  50 stoličiek 

kapacita kaviarne  25 stoličiek 

 

i) Základné bilancie stavby 

spotreba vody: 110 m3/rok 

      spotreba plynu: 639 000 m3/rok 

 

j) Základné predpoklady výstavby 

1.7.2014 – 31.3.2015 

 

k) Orientačné náklady stavby  

Orientačné náklady sa predpokladajú na 11 mil. Kč. 
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A.5 Členenie stavby na objekty a technické a technologické zariadenia 

 

SO 01 zámok (riešený objekt) 

SO 02 terasy s vodnou plochou 

SO 03 plynová prípojka 

SO 04 dažďová kanalizácia 

SO 05 terasy
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B.  SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA 
 

B.1 Popis územia stavby 

 

a) Charakteristika stavebného pozemku 

Zámok sa nachádza v areáli Arboreta Nový Dvůr v časti historického anglického 

parku, kde sa okrem tohto objektu nachádzajú aj Výstavný pavilón, Ledovna, Čierny 

Altán, Chata nad skalou, ktoré ale nie sú predmetom spracovania tejto dokumentácie.  

Pozemok má svažitý terén.  

Prístup na pozemok bude zabezpečený po stávajúcich spevnených plochách 

z juhovýchodnej strany. 

 

b) Výčet a závery realizovaných prieskumov a rozborov (geologický prieskum, 

hydrogeologický prieskum) 

Geologický prieskum: Objekt stojaci od druhej polovice 19. storočia, predpokladá sa, 

že podložie je stabilizované, preto geologický prieskum nie je potrebný. Z geologickej 

mapy vyplýva, že sa objekt nachádza na sústave Českého masívu, ktorý je tvorený 

pieskovo-hlinitými až hlinito-pieskovými horninami.  

Hydrogeologický prieskum: Objekt sa nachádza mimo záplavového územia potoka, 

ktorý sa nachádza blízkosti areálu. Voči podzemným vodám bude objekt chránený 

oddrenážovaním objektu. 

 

c) Stávajúce  ochranné a bezpečnostné pásma 

Objekt sa nenachádza v žiadnom ochrannom pásme. 

 

d) Poloha vzhľadom na záplavové územie a územie zasiahnuté banskou činnosťou 

Objekt sa nenachádza v záplavovou území ani v území, ktoré bolo zasiahnuté banskou 

činnosťou. 
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e) Vplyv stavby na okolité stavby a pozemky, ochrana okolia, vplyv stavby na 

odtokové pomery v území 

Objekt nemá ani nebude mať negatívny vplyv na okolité stavby a pozemky, pôsobenie 

na životné prostredie a odtok povrchových vôd zabezpečený prirodzeným spôsobom. 

Dažďová voda zo strechy, bude zvedená do dažďovej kanalizácie a následne po 

prefiltrovaní, akumulovaná v akumulačnej nádrži 

 

f) Požiadavky na asanáciu, demoláciu a výrub drevín 

Pri realizácii nedochádza k asanácii, demolácii ani výrubu drevín.   

 

g) Požiadavky na maximálne zábory poľnohospodárskeho pôdneho fondu alebo 

pozemkov určených k plneniu funkcie lesa (dočasné/trvalé) 

Nie sú dotknuté pozemky poľnohospodárskeho pôdneho fondu. 

 

h) Územne technické podmienky (hlavne možnosť napojenia na stávajúcu 

dopravnú a technickú infraštruktúru) 

Komunikácie v rámci Arboreta sú napojené na komunikáciu III. triedy 4609, ktorá 

vedia  z Opavy do Horního Benešova. 

Tak isto sa u objektu počíta s využitím stávajúcich prípojok a inžinierskych sietí, 

pričom je nutná ich revízia a zhodnotenie kapacitných a prevádzkových možností 

týchto zariadení. Bude však potrebné vybudovať novú prípojku plynu a dažďovú 

kanalizáciu vrátane revíznych šácht. 

 

B.2 Celkový popis stavby 

 

B.2.1 Účel užívania stavby, základné kapacity funkčných jednotiek 

 

V objekte sa počíta so zmenou užívania z kancelárskych priestorov na vytvorenie 

expozičných priestorov, s možnosťou konania odborných konferencií, worshopov 

a pod.. Kapacita prednáškovej miestnosti je 50 miest. Ďalej sa bude v objekte 

nachádzať prevádzka malej kaviarne s kapacitou 25 stoličiek. 
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B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické riešenie 

 

a) Urbanizmus 

Objekt sa nachádza v exponovanej časti historického anglického parku, ktorý 

vybudoval zakľadateľ Arboreta Quido Riedel. Nachádza sa tiež blízko vstupu do 

areálu a terénne podmienky podmieňujú dominanciu zámku v rámci okolia po vstupe 

do areálu Arboreta. Vďaka tomu, si návštevníci môžu vychutnať z terasy výhľad na 

časť mestskej krajiny, nachádzajúcej sa pod zámkom. Naopak pri vstupovaní časti 

mestskej krajiny na terasu ich víta socha zakladateľa, okolo ktorej je umiestnená 

vodná plocha.  

Zámok leží na hlavnej komunikačnej a pohľadovej ose spolu s objektom expozičných 

skleníkov, ktoré sa nachádzajú v zadnej – severozápadnej časti. Význam tejto osy, je 

pritiahnuť návštevníkov do odľahlejšej časti areálu. Preto sa zámok stal 

„priechodným“ – - nástup z juhovýchodnej strany cez severozápadnú stranu výstup. 

 

b) Architektúra 

Podobne ako pri urbanistickom riešení časti historického anglického parku, tak aj 

pri zásahoch do architektonického výrazu zámku je pristupované s ohľadom na jeho 

historickú hodnotu. Preto bolo potrebné v prvom rade odstrániť dobové prístavby, 

ktoré narúšali kompozíciu. 

V dôsledku rešpektovania historickej hodnoty zámku, nie je v rámci dokumentácie 

počítané so zateplením fasády z vonkajšej strany, pretože by došlo k výraznému 

narušeniu jeho historickej hodnoty. V rámci toho je nariadený technický audit 

a predpokladá sa návrh o zapísanie objektu do zoznamu kultúrnych pamiatok.   

V dôsledku zlého technického stavu krovu a stropu nad 2.NP sa muselo pristúpiť         

k odstráneniu krovu a navrhnutiu nového, ktorého konštrukčné riešenie vychádza 

z dispozičných požiadaviek využívaného podkrovia. Tvar strechy zostal pôvodný.  

Základná koncepcia, spolu s podporením prechádzajúcej komunikačnej osy a tak 

vytvorením „priechodného zámku“, vychádza z vertikálneho rozdelenia zámku do 

troch úrovní informácií, ktoré návštevník dostane. 1.NP podáva len základné 

informácie, pri posedení v kaviarni, teda je skôr oddychové. V 2.NP sú umiestnené 

expozičné priestory, ktoré návštevníkovi dostatočné množstvo informácii o živote 

zakladateľa Quido Riedel –ovi, histórii a súčasnosti samotného areálu a všeobecne 

o dendrológii ako takej. Podkrovie je určené pre odbornú aj neodbornú verejnosť, kde 
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sa budú konať rôzne odborné konferencie, semináre, workshopy zamerané na 

dendrológiu. 

Výraznejšie zmeny sa udiali v dispozičnom riešení, v dôsledku zmeny využívania, 

pričom sa aj v novom dispozičnom riešení uplatňujú prvky vyskytujúce sa 

v pôvodnom riešení napr.: dvere/otvory umiestnené zaradom v jednej osy. Ďalej sú tu 

uplatnené nové prvky rešpektujúce dobu a jej požiadavky ako nové schodisko a výťah. 

B.2.3 Celkové prevádzkové riešenie, technológia výroby 

 

 Prevádzka kaviarne bude zabezpečená externým prevádzkovateľom. Veľkosť 

prevádzky nevyžaduje špeciálne technológie. Prevádzka je určená k menšiemu 

občerstveniu, podávanie teplých alebo studených nápojov, prípadne cukrárenských 

výrobkov od dodávateľa. 

Prevádzka expozičných priestorov bude vychádzať z prevádzkových riešení celého 

areálu. 

 

B.2.4 Bezbariérové užívanie stavby 

 

Bezbariérové užívanie stavby je zabezpečené pomocou rámp a výťahu, tak isto sa 

počíta s bezbariérovým hygienickým zariadením, všetko je navrhnuté v súlade s: 

vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požiadavkách 

zabezpečujúcich bezbariérové užívanie stavieb. 

 

B.2.5 Bezpečnosť pri užívaní stavby 

 

 Stavba je navrhnutá v súlade s požiadavkami príslušných platných právnych noriem 

a predpisov tak, aby zaisťovala bezpečnosť pri užívaní stavby. 
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B.2.6 Základná charakteristika objektov  

 

a) Stavebné riešenie 

Návrh stavebne – konštrukčného riešenia vychádza z predpokladu, že realizácia stavby 

bude zabezpečená odbornou stavebnou firmou za pomoci bežne dostupných 

mechanizačných prostriedkov. 

 

b) Konštrukčné a materiálové riešenie 

 

Demolácie 

Pred samotným zahájením realizácie stavebných úprav, budú demolované všetky 

konštrukcie v nevyhovujúcom technickom stave a konštrukcie nevyhovujúce 

navrhovanému dispozičnému riešeniu v objekte. 

Popis jednotlivých búracích prác: 

B1 Odstránenie pôvodnej oceľovej konštrukcie, ktorá tvorí podlahu v úrovni 

0,000. Táto miestnosť bola v minulosti využívaná k skladovaniu uhlia, preto je úroveň 

podlahy na -1,650. Búracie práce zahŕňajú demontáž oceľovej konštrukcie schodiska, 

zábradlia, podlahy a nosnej konštrukcie – stĺpov a trámov. 

B2 Odstránenie pôvodnej prístavby, ktorá slúžila ako práčovňa. Búracie práce 

zahŕňajú demontáž strešnej krytiny, konštrukcie strechy, stropu, následne zvislých 

konštrukcií vrátane výplne otvorov,  nakoniec podlahu a základy (stačí pod úroveň 

terénu a potom stačí zasypať). 

B3 Odstránenie pôvodného schodiska v plnom rozsahu vrátane podesty. 

B4 Odstránenie pôvodnej prístavby schodiska, kde bol vybudovaný zadný vstup 

do hygienických zariadení. Búracie práce zahŕňajú demontáž zábradlia, odstránenie 

oporných múrov a následne zasypať. 

B5 Odstránenie pôvodnej terasy/balkónu. Búracie práce zahŕňajú demontáž 

zábradlia, podlahy a nosnej konštrukcie - stĺpov a trámov. 

B6 Odstránenie vonkajšieho schodiska. Búracie práce zahŕňajú demontáž 

zábradlia a schodiska v plnom rozsahu. 

B7 Odstránenie stropu nad 1.NP v dôsledku umiestnenia novej konštrukcie 

schodiska. Búracie práce zahŕňajú odstránenie podlahy, nosnej konštrukcie stropu 

a podhľadu. 
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B8 Odstránenie podlahy v dôsledku umiestnenia základovej konštrukcie pod 

výťah. Búracie práce zahŕňajú odstránenie podlahy, hydroizolácie ako aj 

podkladového betónu, ďalej je nutné vykopať predpísanú hĺbku základu (viď výkres 

základov). 

B9 Odstránenie podlahy spolu s konštrukciou stropu nad 1.NP. Búracie práce 

zahŕňajú odstránenie podlahy,  je nutnosť zachytiť zostávajúcu časť konštrukcie 

stropu, pomocou oceľových U profilov bez podoprenia dočasnou konštrukciou (viď 

výkres búracích prác 2.NP). Následne po dôkladnom zabezpečení konštrukcie 

môžeme prejsť k odstráneniu nosnej konštrukcie stropu. 

B10 Odstránenie pôvodnej prístavby, ktorá slúžila ako sklad. Búracie práce 

zahŕňajú demontáž strešnej krytiny, konštrukcie strechy, stropu, následne zvislých 

konštrukcií vrátane výplne otvorov,  nakoniec podlahu a základy. 

 

Búranie otvorov 

V prípade ak je na búranej stene položený strop, je nutné tento strop počas vybúrania 

otvoru podchytiť. Prú búraní otvoru, budú najprv vybúrané úzke otvory v mieste 

ostenia, kde sa v hornej časti vytvoria vankúše z cementovej malty, ktoré slúžia na 

uloženie oceľových nosníkov. Postupne sa vysekávajú drážky (najprv z jednej strany, 

potom z druhej), do ktorých sa vkladá nosník, až dosiahneme požadovaného poštu 

nosníkov, ktorý je uvedený vo výkrese búracích prác príslušného pôdorysu. Medzera 

medzi nosníkom a murivom sa použije klinovanie pomocou drevených klinov 

a následne sa definitívne prevedie nadmurovka. 

V prípade búrania otvoru na severozápadnej stene sa otvor vybúra v celej výške 

a následne sa osadí nový keramický preklad Porotherm KP 7. 

 

Búracie práce strechy 

V dôsledku zlého technického stavu, je nutné odstránenie krytiny a následné 

odstránenie konštrukcie krovu. V dôsledku toho je treba pristúpiť aj k búraniu celého 

stropu nad 2.NP a múrov presahujúcim podlahu podkrovia, čím dôjde aj k odstráneniu 

ríms pod strechou, ktoré budú v plnom rozsahu nahradené monolitickými 

prefabrikátmi, ktoré budú imitáciou pôvodných. 

 

V celom objekte dôjde k odstráneniu podláh, vonkajších a vnútorných omietok. 
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Likvidácia odpadu 

Na objekte nebol zistený výskyt nebezpečných materiálov, ktoré by museli byť 

likvidované špeciálnym spôsobom. 

Odvoz stavebného odpadu zabezpečí zhotoviteľ stavby, na základe zmluvného vzťahu 

s firmou likvidujúcou daný druh odpadu. 

 

 

Príprava a zemné práce 

V prvom rade sa navrhuje odkopanie základov, vloženie drenáže, drenážnej fólie – 

nopovej fólie a následne zasypať drveným kamenivom  

fr. 32/64. Obvodové múry pod úrovňou terénu bude potrebné zatepliť pomocou 

tepelnej izolácie z extrudovaného polystyrénu XPS  hr. 150 mm. 

Zemné práce budú realizované podľa potreby buď ručne alebo strojne.  Vykopaná 

zemina bude použitá na terénne úpravy a zvyšok bude odvezený na skládku. Výkopy 

budú zaistené pádu pracovníkov na stavbe a proti zosuvu pôdy. 

 

Základové konštrukcie 

Dokumentácia nepočíta so zásahmi do stávajúcih základových konštrukcií. Nové 

základové konštrukcie budú z betónu C20/25 s výstužou ø 4,0/150-4,0/150, pod 

ktorými bude násyp z drveného kameniva fr. 32/64. Sú tam použité aj betónové 

debniace tvárnice DT 150 a DT 300 (viď. výkres základov). 

 

Zvislé nosné konštrukcie 

Pôvodné zvislé konštrukcie objektu sú murované z tehly plnej pálenej. Na nové zvislé 

konštrukcie budú použité novodobé materiáli. Je potrebné použiť murivo Porotherm 

príslušnej veľkosti, ktorý je vlastnosťami podobný pôvodnému murivu, aby sa predišlo  

poruchám na danej konštrukcii. Na spájanie muriva bude použitá tepelnoizolačná 

malta Porotherm TM. 

 

Zvislé nenosné konštrukcie 

V 1.NP a 2.NP bude na nenosné steny použité murivo Porotherm príslušnej veľkosti, 

spájaným pomocou vápennocementovej murovacej malty Porotherm MM 50. 

V podkroví budú použité ľahké sadrokartónové priečky na  nosnej oceľovej 

konštrukcii, vyplnenej tepelnou izoláciou. 
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Vodorovné nosné konštrukcie 

Stropná konštrukcia nad 1.NP zostáva pôvodná. Stropná konštrukcia nad 2.NP bude 

realizovaná nanovo, pomocou spraženej oceľbetónovej konštrukcie. Konštrukcia sa 

bude skladať z trapézového plechu TR 150/280, hr. 1,5 mm, oceľových trnov 

a betónovej výplne C20/25 s výstužou – zváraná sieť ø4,0/150-4,0/150. Vo 

vyznačených miestach budú vložené do konštrukcie predpísané oceľové nosníky 

I profilu, ktoré budú slúžiť k preneseniu stĺpov, ktoré podopierajú konštrukciu krovu.  

 

Komín 

Uvažuje sa s využitím pôvodného komínu, ktorý je vymurovaný. Je potrebná jeho 

revízia. 

 

Konštrukcia strechy 

Konštrukcia strechy vychádza z dispozičného riešenia podkrovia. Preto bolo nutné 

použitie krokiev z lepených lamelových nosníkov o šírke 120 mm a výške 300 mm. Je 

tu použitá klieštinová sústava, ktorej klieštiny použité v časti s najväčším rozpätím sú 

obité doskami z hornej aj spodnej strany, čím bol dosiahnutý prvok hambálku a tak 

klieštiny odolávajú vzperu. Tepelná izolácia z minerálnych vlákien  Isover bude 

umiestnená medzi krokvami. Krokvy budú mať zo spodnej strany podhľad. Pričom 

klieštiny budú mať podhľad položený na sebe, tým pádom budú priznané v priestore. 

Strešná krytina bude prírodná pálená škridla Tondach Bobrovka čiernej farby. Strecha 

má zložitejší tvar, na ktorom prevláda sklon 35°. 

 

Tepelná izolácia 

Obvodové múry pod úrovňou terénu bude potrebné zatepliť z vonkajšej strany 

pomocou tepelnej izolácie z extrudovaného polystyrénu XPS  hr. 150 mm. Strecha 

bude zateplená pomocou tepelnej izolácie z minerálnych vlákien Isover. 

 

Podhľady 

Podhľady sú navrhnuté ako systémové zo sadrokartónu na typovom oceľovom 

nosnom rošte a zavesený firmy Rigips. V miestnostiach so zvýšenou vlhkosťou budú 

použité impregnované sadrokartónové dosky. 
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Podlahy 

Pôvodná podlaha bude nahradená v plnom rozsahu v celom objekte. Pričom podlaha 

v 1.NP bude dodatočne zateplená pomocou expandovaného polystyrénu EPS 

Petimeter hr. 150 mm, na ktorej bude betónová mazanina a na nej dlažba 

veľkoformátová z pohľadového betónu.  

Podlaha v 2.NP bude riešená pomocou OSB dosiek, ktoré budú pribité položené na 

pôvodné drevené trámy, na tom bude suchý zásyp Creaton, na ktorom bude na fólii 

položená keramická dlažba FA-BRICK. 

Podlaha v podkroví bude riešená, že na novom oceľbetónovom strope bude položená 

tepelná izolácie – systémová doska UNIFA, na nej teplovodivý plech, fólia a na nej 

keramická dlažba FA-BRICK. 

Podlaha novej terasy bude tvorená oceľovým nosným roštom, položenom na oceľovej 

konštrukcii terasy, na ktorom je sklenená podlaha s protišmykovou úpravou. 

Podlaha schodiska je tvorená oceľovou nosnou konštrukciou. 

 

Úpravy vnútorných povrchov 

Na stenových a stropných konštrukciách sa bude nachádzať hladká omietka s nízkym 

difúznym odporom, ktorá bude vymaľovaná. Steny pri novom schodisku budú bez 

povrchovej úpravy. Podľa povahy a účelu užívania miestnosti budú miestnosti 

opatrené keramickým obkladom stien na celú svetlú výšku (ak nie je vo výkrese 

uvedené inak). 

 

Úpravy vonkajších povrchov 

Konštrukcie nachádzajúce sa nad úrovňou terénu budú omietnuté vrátane 

profilovaných fasádnych prvkov omietkou hladkou s nízkym difúznym odporom 

a následne vymaľované. 

 

Výplne otvorov – vnútorné 

D01* zostávajú pôvodné s ich prípadnou nutnosťou ich zreštaurovania. D01 budú ich 

presné kópie. Pričom ostatné vnútorné dvere sú uvažované drevené hladké, dýhované, 

plné prípadne presklené (podľa účelu) s použitím drevených prípadne oceľových 

zárubní. 
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Výplne otvorov – vonkajšie 

Všetky vonkajšie výplne otvorov – okná a dvere na terasu 2.NP budú drevené, pričom 

ro budú kópie pôvodných výplní otvorov s výplňou z izolačného dvojskla s fóliou 

Heat Mirror. 

Vstupné dvere v 1.NP a presklená stena na severozápadnej stene bude z hliníkového 

rámu – Schüco. 

 

Oplechovanie 

Všetky klampiarske prvky budú zhotovené z titanzinku TiZn. Farebná úprava viď. 

výpis prvkov. 

 

Zámočnícke konštrukcie 

Všetky zámočnícke konštrukcie sú navrhnuté z ocele viď. výpis prvkov. 

 

c) Mechanická odolnosť a stabilita 

Všetky nosné konštrukcie a spoje sú navrhnuté a posúdené statikom s autorizáciou. Sú 

použité materiály, splňujúce všetky testy týkajúce sa daného využitia a sú použité pre 

dané zaťaženie a namáhanie. 

Pôvodná časť stavby aj nové konštrukcie sú navrhnuté tak, aby zvládali prenášanie 

pôsobiaceho zaťaženia, aby sa predišlo ich zrúteniu. Stavba musí byť zabezpečená 

proti nadmerným deformáciám a pretvoreniam po celú jej životnosť. 

 

B.2.7 Základná charakteristika technických a technologických zariadení 

 

a) Technické riešenie 

Výťah – jedná sa o výťah s nízkym dojazdom, aby neboli narušené pôvodné základové  

konštrukcie budovaním hlbokého základu pod klasickým výťahom. Jedná sa 

o hydraulický výťah, ktorého strojovňa bude umiestnená v miestnosti 1.05 (označenie 

podľa výkresu búracích prác 1.NP), aby sa využila znížená úroveň podlahy v tejto 

miestnosti, bez nutnosti ju zasypávať. Konštrukcia výťahu bude priznaná, vďaka 

sklenenému oplášteniu upevnenému na nosnej oceľovej konštrukcii. 
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b) Výpis technických a technologických zariadení 

V objekte sa nachádza výťah, zdroj na vykurovanie a technológia vzduchotechniky. 

 

B.2.8 Požiarne bezpečnostné riešenie 

 

Všetky konštrukcie, ktoré sú nosné prípadne dochádza k ich ohrozeniu v prípade 

vzniku požiaru, sú zrealizované tak, aby bola zachovaná ich odolnosť voči požiaru pre 

dobu potrebnú k úniku.  

 

a) Rozdelenie stavby a objektov do požiarnych úsekov 

Nie je predmetom spracovania tejto bakalárskej práce. 

 

b) Výpočet požiarneho rizika a stanovenie stupňa požiarnej bezpečnosti 

Nie je predmetom spracovania tejto bakalárskej práce. 

 

c) zhodnotenie navrhnutých stavebných konštrukcií a stavebných výrobkov spolu 

s požiadavkami na zvýšenie požiarnej odolnosti stavebných konštrukcií 

Nie je predmetom spracovania tejto bakalárskej práce. 

 

d) zhodnotenie evakuácie osôb spolu s vyhodnotením únikových ciest 

Nie je predmetom spracovania tejto bakalárskej práce. 

 

e) zhodnotenie odstupových vzdialeností a vymedzení požiarne nebezpečného 

priestoru 

Keďže sa v okolí objektu nenachádza žiadna stavba, objekt túto náležitosť splňuje. 

 

f) zaistenie potrebného množstva požiarnej vody, prípadne iného hasiva, spolu 

s rozmiestnením vnútorných a vonkajších odberných miest 

V objekte sa nachádza dostatočné množstvo hasiacich prístrojov na prístupných 

miestach. Charakter objektu neumožňuje umiestnenie odberných miest a ich rozvodov. 
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g) zhodnotenie možnosti realizovania požiarneho zásahu (prístupové 

komunikácie, zásahové cesty) 

Priestor pre prístup požiarnych jednotiek je možný po prístupových komunikáciách, 

ktoré vedú k objektu. 

 

h) zhodnotenie technických a technologických zariadení stavby (rozvodné 

potrubia, vzduchotechnické zariadenie) 

Nie je predmetom spracovania tejto bakalárskej práce. 

 

i) posúdenie požiadaviek na zabezpečenie stavby požiarne bezpečnostnými 

zairiadeniami 

Nie je predmetom spracovania tejto bakalárskej práce. 

 

j) rozsah a spôsob rozmiestnenia výstražných a bezpečnostných značiek 

a tabuliek Nie je predmetom spracovania tejto bakalárskej práce. 

 

B.2.9 Zásady hospodárenia s energiami 

 

Nie je predmetom spracovania tejto bakalárskej práce. 

 

B.2.10 Hygienické požiadavky na stavby, požiadavky na pracovné a komunálne 

prostredie 

Stavba je navrhnutá a bude realizovaná v súlade s príslušnými platnými právnymi 

predpismi. 

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochrane prírody a krajiny 

Zákon č. 254/2001Sb., o vodách 

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadoch 

Zákon č. 86/2006 Sb., o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami 

 

Stavba nenarušuje životné prostredie a všetky vzniknuté odpadné materiály, ktoré by 

mohli vzniknúť počas výstavby, budú riadne zlikvidované v rámci predpisov. 
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Konštrukcie sú navrhnuté tak, aby bolo zabránené šíreniu hluku do okolitých časti 

objektu. Návrh konštrukcii je v súlade s požiadavkami podľa príslušnej normy            

ČSN 73 0532 – Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posudzovanie 

akustických vlastností stavebných výrobkov. 

 

B.2.11 Ochrana stavby pred negatívnymi účinkami vonkajšieho prostredia 

 

Stavba sa nenachádza v záplavovej oblasti, podkopanom území, kde by v minulosti 

prebiehala ťažba, tak isto neboli v minulosti zaznamenané žiadne zosuvy pôdy, 

seizmická aktivita ani pôsobenie radónu. 

 

B.3 Pripojenie na technickú infraštruktúru 

 

a) Napájacie miesta technickej infraštruktúry 

Pri objekte počíta s využitím stávajúcich prípojok a inžinierskych sietí – elektrická 

energua, kanalizácia, vodovodné a plynové potrubie. Bude však potrebné vybudovať 

novú prípojku plynu a dažďovú kanalizáciu vrátane revíznych šácht. 

 

b) Pripájacie rozmery, výkonové kapacity 

U pôvodných inžinierskych sietí bude nutné vykonať revíziu a zhodnotiť kapacitné 

a prevádzkové možnosti týchto zariadení. 

 

B.4 Dopravné riešenie 

a) Popis dopravného riešenia 

Komunikácie v rámci Arboreta sú napojené na komunikáciu III. triedy 4609, ktorá 

vedia  z Opavy do Horního Benešova. 

b) Napojenie územia na stávajúcu dopravnú infraštruktúru 

Komunikácie v rámci Arboreta sú napojené na komunikáciu III. triedy 4609, ktorá 

vedia  z Opavy do Horního Benešova. 
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c) doprava v klidu 

Areálu prislúcha parkovisko s kapacitami 48 parkovacích miest, ktoré sú nedostatočné, 

ale počíta s vybudovaním nového vstupného objektu, ktorú má kapacitu 150 

parkovacích miest v podzemnej garáži. 

d) chodníky pre peších a cyklistické trasy 

V areáli sa nachádza veľké množstvo spevnených aj nespevnených chodníkov pre 

peších návštevníkov.  

Cyklistické trasy prechádzajú cez obec Nový Dvůr popri areáli arboreta. 

 

B.5 Riešenie vegetácie a súvisiacich terénnych úprav 

 

a) Terénne úpravy 

Keďže sa jedná o stávajúci objekt, terénne úpravy budú len v malej miere a to 

konkrétne na severozápadnej stene, kde sa nachádza vstup z podesty schodiska, dôjde 

k miernemu zníženiu terénu. 

 

b) Použité vegetačné prvky 

Keďže stavba je súčasťou historického anglického parku, nájdeme tu viacero druhov 

vegetačných prvkov ako napríklad: Rododendron, Slivoň Sargentova, Slivoň jedovská, 

Lykovec jedovatý, Šacholán hviezdnatý, Šacholán Soulangeov, Jírovec maďal, 

Stredrenec odvislý a pod. 

 

c) Biotechnické opatrenie 

Nie je predmetom spracovania tejto bakalárskej práce. 

 

B.6 Popis vplyvov na životné prostredia a jeho ochrana 

 

a) Vplyv stavby na životné prostredie – ovzdušie, hluk, voda odpady a pôda 

Vplyv na ovzdušie bude mať len vykurovací systém, s ktorý sa do budúcnosti uvažuje 

zameniť za tepelné čerpadlo. 

Splašková voda bude odvádzaná do kanalizácie. 
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Dažďová voda bude odvádzaná, filtrovaná a bude akumulovaná v rybníku, ktorý slúži 

ako zdroj úžitkovej vody pre celý areál. 

 

b) Vplyv stavby na prírodu a krajinu (ochrana drevín, ochrana pamiatkových 

stromov, ochrana rastlín a živočíchov a pod.), zachovanie ekologických funkcií 

a väzieb v krajine 

Stavba nebude a ani nemá negatívny vplyv na krajinu. 

 

 

c) vplyv stavby na sústavu chránených území Natura 2000 

Stavba nie je umiestnená v žiadnom z chránených území patriacich do Natura 2000. 

 

d) Návrh zohľadnenia podmienok zo záveru zisťovania konania a stanoviska EIA 

Nie je predmetom spracovania bakalárskej práce. 

 

e) Navrhované ochranné a bezpečnostné pásma, rozsah obmedzení a podmienky 

ochrany podľa iných právnych predpisov 

Nie je predmetom spracovania bakalárskej práce. 

 

B.7 Ochrana obyvateľstva 

 

Stavba splňuje požiadavky pre ochranu obyvateľstva.  

 

B.8 Zásady organizácie výstavby 

 

a) Potreby a spotreby rozhodujúcich médií a hmôt, ich zaistenie 

Nie je predmetom spracovania tejto bakalárskej práce. 

 

b) odvodnenie staveniska 

Odtok povrchových vôd zabezpečený prirodzeným spôsobom.  
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c) napojenie staveniska na stávajúcu dopravnú a technickú infraštruktúru 

Komunikácie v rámci Arboreta sú napojené na komunikáciu III. triedy 4609, ktorá 

vedia  z Opavy do Horního Benešova. 

 

d) vplyv realizácie stavby na okolité stavby a pozemky 

Objekt nemá ani nebude mať negatívny vplyv na okolité stavby a pozemky.  

 

e) ochrana okolia staveniska a požiadavky na súvisiace asanácie, demolácie, 

výrub drevín 

Pri realizácii nedochádza k asanácii, demolácii ani výrubu drevín.   

 

f) maximálne zábory pre stavenisko (dočasné/trvalé) 

Nie sú dotknuté pozemky poľnohospodárskeho pôdneho fondu. 

 

g) maximálne produkované množstvo a druhy odpadov, emisií pri výstavbe, ich 

likvidácia 

Likvidácia odpadu: Na objekte nebol zistený výskyt nebezpečných materiálov, ktoré 

by museli byť likvidované špeciálnym spôsobom. 

Odvoz stavebného odpadu zabezpečí zhotoviteľ stavby, na základe zmluvného vzťahu 

s firmou likvidujúcou daný druh odpadu. 

 

h) bilancia zemných prác, požiadavky na prísun alebo depónie zemín 

Zemné práce budú realizované podľa potreby buď ručne alebo strojne.  Vykopaná 

zemina bude použitá na terénne úpravy a zvyšok bude odvezený na skládku. Výkopy 

budú zaistené pádu pracovníkov na stavbe a proti zosuvu pôdy. 

 

i) ochrana životného prostredia pri výstavbe 

Objekt nemá ani nebude mať negatívny vplyv na pôsobenie na životné prostredie 

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku, posúdenie 

potreby koordinátora BOZP podľa iných právnych predpisov 

Pri realizácii stavby je nutné dodržiavať predpisy č. 362/2005 o bližších požiadavkách 

na BOZP na pracoviskách s nebezpečím pádu a č. 591/2006 o bližších požiadavkách 

na BOZP na stavenisku. Ďalej je potrebné zabezpečiť výkopy voči zosuvu pôdy a proti 

nebezpečenstvu pádu osoby. 
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k) úpravy bezbariérového užívania výstavbou dotknutých stavieb 

Pri výstavbe nie sú potrebné úpravy bezbariérového užívania dotknutých stavieb. 

 

l) zásady pre dopravne inžinierske opatrenie 

Nie je predmetom spracovania tejto bakalárskej práce. 

 

m) stanovanie špeciálnych podmienok pre realizáciu stavby (realizácia stavby za 

prevádzky, opatrenie proti účinkom vonkajšieho prostredia pri výstavbe a pod.) 

Pri výstavbe nie je potrebné stanovenie špeciálnych podmienok pre realizáciu stavby, 

pretože počas výstavby sa nepočíta s prevádzkou objektu, ani nie je nutné zabezpečiť 

opatrenia proti účinkom vonkajšieho prostredia. 

 

n) postup výstavby, rozhodujúce termíny 

Nie je predmetom spracovania tejto bakalárskej práce. 
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C. SITUAČNÉ VÝKRESY 
 

Situácie stavby sú obsahom prílohy:   C01 Architektonická situácia 

      C02 Koordinačná situácia  
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D. DOKUMENTÁCIA OBJEKTOV, TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH 
ZARIADENÍ 
 

D.1 Dokumentácia stavebného alebo inžinierskeho objektu 
 

D.1.1 Architektonicko-stavebná časť 
 

a) Technická správa 

 

Účel objektu 

Objekt bude slúžiť k muzeálnym účelom, so zodpovedajúcim príslušenstvom. 

 

Funkčná náplň 

V objekte sa počíta so zmenou užívania z kancelárskych priestorov na vytvorenie 

expozičných priestorov, s možnosťou konania odborných konferencií, worshopov 

a pod.. 

 

Kapacitné údaje 

zastavená plocha zámku:  355 m2 

zastavaná plocha spevnených plôch: 750 m2 

obstavaný priestor: 3550 m3 

 

kapacita prednáškovej miestnosti:  50 stoličiek 

kapacita kaviarne  25 stoličiek 

 

Architektonické, výtvarné, materiálové a dispozičné riešenie, bezbariérové 

užívanie stavby 

 

Architektonické riešenie 

Podobne ako pri urbanistickom riešení časti historického anglického parku, tak aj 

pri zásahoch do architektonického výrazu zámku je pristupované s ohľadom na jeho 

historickú hodnotu. Preto bolo potrebné v prvom rade odstrániť dobové prístavby, 

ktoré narúšali kompozíciu. 
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V dôsledku rešpektovania historickej hodnoty zámku, nie je v rámci dokumentácie 

počítané so zateplením fasády z vonkajšej strany, pretože by došlo k výraznému 

narušeniu jeho historickej hodnoty. V rámci toho je nariadený technický audit 

a predpokladá sa návrh o zapísanie objektu do zoznamu kultúrnych pamiatok.   

V dôsledku zlého technického stavu krovu a stropu nad 2.NP sa muselo pristúpiť 

odstráneniu krovu a navrhnutiu nového, ktorého konštrukčné riešenie vychádza 

z dispozičných požiadaviek využívaného podkrovia. Tvar strechy zostal pôvodný.  

Základná koncepcia, spolu s podporením prechádzajúcej komunikačnej osy a tak 

vytvorením „priechodného zámku“, vychádza z vertikálneho rozdelenia zámku do 

troch úrovní informácií, ktoré návštevník dostane. 1.NP podáva len základné 

informácie, pri posedení v kaviarni, teda je skôr oddychové. V 2.NP sú umiestnené 

expozičné priestory, ktoré návštevníkovi dostatočné množstvo informácii o živote 

zakladateľa Quido Riedel –ovi, histórii a súčasnosti samotného areálu a všeobecne 

o dendrológii ako takej. Podkrovie je určené pre odbornú aj neodbornú verejnosť, kde 

sa budú konať rôzne odborné konferencie, semináre, workshopy zamerané na 

dendrológiu. 

Výraznejšie zmeny sa udiali v dispozičnom riešení, v dôsledku zmeny využívania, 

pričom sa aj v novom dispozičnom riešení uplatňujú prvky vyskytujúce sa 

v pôvodnom riešení napr.: dvere/otvory umiestnené zaradom v jednej osy. Ďalej sú tu 

uplatnené nové prvky rešpektujúce dobu a jej požiadavky ako nové schodisko a výťah. 

 

Výtvarné riešenie 

Na objekte neboli uplatnené z výtvarné diela. Uplatňuje sa tu pseudorenesančný 

sloh. Objekt má charakter  dvojpodlažnej budovy, ktorá je rozdelená troma nárožnými 

rizalitmi. 

 

Materiálové riešenie 

Jedná sa o murovaný objekt z tehiel PP. Nové konštrukcie budú rešpektovať 

pôvodné, preto bude zvolený materiál s podobnými vlastnosťami – tehly Porotherm 

príslušnej veľkosti. Pri podlahách bude uplatnená veľkoformátová dlažba z pohľadového 

betónu alebo keramická dlažba FA-BRICK. Konštrukcia krovu bude drevená z lepeného 

lamelového dreva. Ako strešná krytina bude použitá pálená krytina Tondach, Bobrovka 

čiernej farby. Ďalšie nové konštrukcia ako konštrukcia schodiska, výťahu, terasy bude 

oceľová. 
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Dispozičné riešenie 

Nové dispozičné riešenie vychádza z nových potrieb, pre ktoré je zámok určený. 

1.NP je určené pre oddych, kde sa návštevník môže dozvedieť len základné informácie 

o arboréte. Nachádza sa tu kaviareň, ktorej prislúcha zázemie pre zamestnancov. Potom sa 

tu nachádza hygienické vybavenie pre návštevníkov, infocentrum a technické zázemie pre 

celý objekt. 

V 2.NP sú umiestnené expozičné priestory, ktoré návštevníkovi dostatočné 

množstvo informácii o živote zakladateľa Quido Riedel –ovi, histórii a súčasnosti 

samotného areálu a všeobecne o dendrológii ako takej. Nachádza sa tu tiež kancelária pre 

personál, ktorý bude mať objekt na starosti s príslušným zázemím – hygienickým 

vybavenie a kuchynkou. 

Podkrovie je určené pre odbornú aj neodbornú verejnosť, kde sa budú konať rôzne 

odborné konferencie, semináre, workshopy zamerané na dendrológiu. Nachádza sa tu tiež  

hygienické vybavenie spolu s otvoreným priestorom, ktorý bude určení pre občerstvenie 

počas konania konferencií a pod.. 

 

Bezbariérové užívanie 

Bezbariérové užívanie stavby je zabezpečené pomocou rámp a výťahu, tak isto sa 

počíta s bezbariérovým hygienickým zariadením, všetko je navrhnuté v súlade s: 

vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požiadavkách 

 zabezpečujúcich bezbariérové užívanie stavieb. 

 

Celkové prevádzkové riešenie, technológia výroby 

Prevádzka kaviarne bude zabezpečená externým prevádzkovateľom. Veľkosť 

prevádzky nevyžaduje špeciálne technológie. Prevádzka je určená k menšiemu 

občerstveniu, podávanie teplých alebo studených nápojov, prípadne cukrárenských 

výrobkov od dodávateľa. 

Prevádzka expozičných priestorov bude vychádzať z prevádzkových riešení celého 

areálu. 
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Konštrukčné a stavebne technické riešenie a technické vlastnosti budovy 

Stavebné technické riešenie 

Návrh stavebne – konštrukčného riešenia vychádza z predpokladu, že realizácia 

stavby bude zabezpečená odbornou stavebnou firmou za pomoci bežne dostupných 

mechanizačných prostriedkov. 

 

Konštrukčné riešenie 

Demolácie 

Pred samotným zahájením realizácie stavebných úprav, budú demolované všetky 

konštrukcie v nevyhovujúcom technickom stave a konštrukcie nevyhovujúce 

navrhovanému dispozičnému riešeniu v objekte. 

Popis jednotlivých búracích prác: 

B1 Odstránenie pôvodnej oceľovej konštrukcie, ktorá tvorí podlahu v úrovni 

0,000. Táto miestnosť bola v minulosti využívaná k skladovaniu uhlia, preto je úroveň 

podlahy na -1,650. Búracie práce zahŕňajú demontáž oceľovej konštrukcie schodiska, 

zábradlia, podlahy a nosnej konštrukcie – stĺpov a trámov. 

B2 Odstránenie pôvodnej prístavby, ktorá slúžila ako práčovňa. Búracie práce 

zahŕňajú demontáž strešnej krytiny, konštrukcie strechy, stropu, následne zvislých 

konštrukcií vrátane výplne otvorov,  nakoniec podlahu a základy (stačí pod úroveň 

terénu a potom stačí zasypať). 

B3 Odstránenie pôvodného schodiska v plnom rozsahu vrátane podesty. 

B4 Odstránenie pôvodnej prístavby schodiska, kde bol vybudovaný zadný vstup 

do hygienických zariadení. Búracie práce zahŕňajú demontáž zábradlia, odstránenie 

oporných múrov a následne zasypať. 

B5 Odstránenie pôvodnej terasy/balkónu. Búracie práce zahŕňajú demontáž 

zábradlia, podlahy a nosnej konštrukcie - stĺpov a trámov. 

B6 Odstránenie vonkajšieho schodiska. Búracie práce zahŕňajú demontáž 

zábradlia a schodiska v plnom rozsahu. 

B7 Odstránenie stropu nad 1.NP v dôsledku umiestnenia novej konštrukcie 

schodiska. Búracie práce zahŕňajú odstránenie podlahy, nosnej konštrukcie stropu 

a podhľadu. 

B8 Odstránenie podlahy v dôsledku umiestnenia základovej konštrukcie pod 

výťah. Búracie práce zahŕňajú odstránenie podlahy, hydroizolácie ako aj 
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podkladového betónu, ďalej je nutné vykopať predpísanú hĺbku základu (viď výkres 

základov). 

B9 Odstránenie podlahy spolu s konštrukciou stropu nad 1.NP. Búracie práce 

zahŕňajú odstránenie podlahy,  je nutnosť zachytiť zostávajúcu časť konštrukcie 

stropu, pomocou oceľových U profilov bez podoprenia dočasnou konštrukciou (viď 

výkres búracích prác 2.NP). Následne po dôkladnom zabezpečení konštrukcie 

môžeme prejsť k odstráneniu nosnej konštrukcie stropu. 

B10 Odstránenie pôvodnej prístavby, ktorá slúžila ako sklad. Búracie práce 

zahŕňajú demontáž strešnej krytiny, konštrukcie strechy, stropu, následne zvislých 

konštrukcií vrátane výplne otvorov,  nakoniec podlahu a základy. 

 

Búranie otvorov 

V prípade ak je na búranej stene položený strop, je nutné tento strop počas vybúrania 

otvoru podchytiť. Prú búraní otvoru, budú najprv vybúrané úzke otvory v mieste 

ostenia, kde sa v hornej časti vytvoria vankúše z cementovej malty, ktoré slúžia na 

uloženie oceľových nosníkov. Postupne sa vysekávajú drážky (najprv z jednej strany, 

potom z druhej), do ktorých sa vkladá nosník, až dosiahneme požadovaného poštu 

nosníkov, ktorý je uvedený vo výkrese búracích prác príslušného pôdorysu. Medzera 

medzi nosníkom a murivom sa použije klinovanie pomocou drevených klinov 

a následne sa definitívne prevedie nadmurovka. 

V prípade búrania otvoru na severozápadnej stene sa otvor vybúra v celej výške 

a následne sa osadí nový keramický preklad Porotherm KP 7. 

 

Búracie práce strechy 

V dôsledku zlého technického stavu, je nutné odstránenie krytiny a následné 

odstránenie konštrukcie krovu. V dôsledku toho je treba pristúpiť aj k búraniu celého 

stropu nad 2.NP a múrov presahujúcim podlahu podkrovia, čím dôjde aj k odstráneniu 

ríms pod strechou, ktoré budú v plnom rozsahu nahradené monolitickými 

prefabrikátmi, ktoré budú imitáciou pôvodných. 

 

V celom objekte dôjde k odstráneniu podláh, vonkajších a vnútorných omietok. 
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Likvidácia odpadu 

Na objekte nebol zistený výskyt nebezpečných materiálov, ktoré by museli byť 

likvidované špeciálnym spôsobom. 

Odvoz stavebného odpadu zabezpečí zhotoviteľ stavby, na základe zmluvného vzťahu 

s firmou likvidujúcou daný druh odpadu. 

 

Príprava a zemné práce 

V prvom rade sa navrhuje odkopanie základov, vloženie drenáže, drenážnej fólie – 

nopovej fólie a následne zasypať drveným kamenivom  

fr. 32/64. Obvodové múry pod úrovňou terénu bude potrebné zatepliť pomocou 

tepelnej izolácie z extrudovaného polystyrénu XPS  hr. 150 mm. 

Zemné práce budú realizované podľa potreby buď ručne alebo strojne.  Vykopaná 

zemina bude použitá na terénne úpravy a zvyšok bude odvezený na skládku. Výkopy 

budú zaistené pádu pracovníkov na stavbe a proti zosuvu pôdy. 

 

Základové konštrukcie 

Dokumentácia nepočíta so zásahmi do stávajúcih základových konštrukcií. Nové 

základové konštrukcie budú z betónu C20/25 s výstužou ø 4,0/150-4,0/150, pod 

ktorými bude násyp z drveného kameniva fr. 32/64. Sú tam použité aj betónové 

debniace tvárnice DT 150 a DT 300 (viď. výkres základov). 

 

Zvislé nosné konštrukcie 

Pôvodné zvislé konštrukcie objektu sú murované z tehly plnej pálenej. Na nové zvislé 

konštrukcie budú použité novodobé materiáli. Je potrebné použiť murivo Porotherm 

príslušnej veľkosti, ktorý je vlastnosťami podobný pôvodnému murivu, aby sa predišlo  

poruchám na danej konštrukcii. Na spájanie muriva bude použitá tepelnoizolačná 

malta Porotherm TM. 

 

Zvislé nenosné konštrukcie 

V 1.NP a 2.NP bude na nenosné steny použité murivo Porotherm príslušnej veľkosti, 

spájaným pomocou vápennocementovej murovacej malty Porotherm MM 50. 

V podkroví budú použité ľahké sadrokartónové priečky na  nosnej oceľovej 

konštrukcii, vyplnenej tepelnou izoláciou. 
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Vodorovné nosné konštrukcie 

Stropná konštrukcia nad 1.NP zostáva pôvodná. Stropná konštrukcia nad 2.NP bude 

realizovaná nanovo, pomocou spraženej oceľbetónovej konštrukcie. Konštrukcia sa 

bude skladať z trapézového plechu TR 150/280, hr. 1,5 mm, oceľových trnov 

a betónovej výplne C20/25 s výstužou – zváraná sieť ø4,0/150-4,0/150. Vo 

vyznačených miestach budú vložené do konštrukcie predpísané oceľové nosníky 

I profilu, ktoré budú slúžiť k preneseniu stĺpov, ktoré podopierajú konštrukciu krovu.  

 

Komín 

Uvažuje sa s využitím pôvodného komínu, ktorý je vymurovaný. Je potrebná jeho 

revízia. 

 

Konštrukcia strechy 

Konštrukcia strechy vychádza z dispozičného riešenia podkrovia. Preto bolo nutné 

použitie krokiev z lepených lamelových nosníkov o šírke 120 mm a výške 300 mm. Je 

tu použitá klieštinová sústava, ktorej klieštiny použité v časti s najväčším rozpätím sú 

obité doskami z hornej aj spodnej strany, čím bol dosiahnutý prvok hambálku a tak 

klieštiny odolávajú vzperu. Tepelná izolácia z minerálnych vlákien  Isover bude 

umiestnená medzi krokvami. Krokvy budú mať zo spodnej strany podhľad. Pričom 

klieštiny budú mať podhľad položený na sebe, tým pádom budú priznané v priestore. 

Strešná krytina bude prírodná pálená škridla Tondach Bobrovka čiernej farby. Strecha 

má zložitejší tvar, na ktorom prevláda sklon 35°. 

 

Tepelná izolácia 

Obvodové múry pod úrovňou terénu bude potrebné zatepliť z vonkajšej strany 

pomocou tepelnej izolácie z extrudovaného polystyrénu XPS  hr. 150 mm. Strecha 

bude zateplená pomocou tepelnej izolácie z minerálnych vlákien Isover. 

 

Podhľady 

Podhľady sú navrhnuté ako systémové zo sadrokartónu na typovom oceľovom 

nosnom rošte a zavesený firmy Rigips. V miestnostiach so zvýšenou vlhkosťou budú 

použité impregnované sadrokartónové dosky. 
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Podlahy 

Pôvodná podlaha bude nahradená v plnom rozsahu v celom objekte. Pričom podlaha 

v 1.NP bude dodatočne zateplená pomocou expandovaného polystyrénu EPS 

Petimeter hr. 150 mm, na ktorej bude betónová mazanina a na nej dlažba 

veľkoformátová z pohľadového betónu.  

Podlaha v 2.NP bude riešená pomocou OSB dosiek, ktoré budú pribité položené na 

pôvodné drevené trámy, na tom bude suchý zásyp Creaton, na ktorom bude na fólii 

položená keramická dlažba FA-BRICK. 

Podlaha v podkroví bude riešená, že na novom oceľbetónovom strope bude položená 

tepelná izolácie – systémová doska UNIFA, na nej teplovodivý plech, fólia a na nej 

keramická dlažba FA-BRICK. 

Podlaha novej terasy bude tvorená oceľovým nosným roštom, položenom na oceľovej 

konštrukcii terasy, na ktorom je sklenená podlaha s protišmykovou úpravou. 

Podlaha schodiska je tvorená oceľovou nosnou konštrukciou. 

 

Úpravy vnútorných povrchov 

Na stenových a stropných konštrukciách sa bude nachádzať hladká omietka s nízkym 

difúznym odporom, ktorá bude vymaľovaná. Steny pri novom schodisku budú bez 

povrchovej úpravy. Podľa povahy a účelu užívania miestnosti budú miestnosti 

opatrené keramickým obkladom stien na celú svetlú výšku (ak nie je vo výkrese 

uvedené inak). 

  

Úpravy vonkajších povrchov 

Konštrukcie nachádzajúce sa nad úrovňou terénu budú omietnuté vrátane 

profilovaných fasádnych prvkov omietkou hladkou s nízkym difúznym odporom 

a následne vymaľované. 

 

Výplne otvorov – vnútorné 

D01* zostávajú pôvodné s ich prípadnou nutnosťou ich zreštaurovania. D01 budú ich 

presné kópie. Pričom ostatné vnútorné dvere sú uvažované drevené hladké, dýhované, 

plné prípadne presklené (podľa účelu) s použitím drevených prípadne oceľových 

zárubní. 
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Výplne otvorov – vonkajšie 

Všetky vonkajšie výplne otvorov – okná a dvere na terasu 2.NP budú drevené, pričom 

ro budú kópie pôvodných výplní otvorov s výplňou z izolačného dvojskla s fóliou 

Heat Mirror. 

Vstupné dvere v 1.NP a presklená stena na severozápadnej stene bude z hliníkového 

rámu – Schüco. 

 

Oplechovanie 

Všetky klampiarske prvky budú zhotovené z titanzinku TiZn. Farebná úprava viď. 

výpis prvkov. 

 

Zámočnícke konštrukcie 

Všetky zámočnícke konštrukcie sú navrhnuté z ocele viď. výpis prvkov. 

 

Bezpečnosť pri užívaní stavby, ochrana zdravia a pracovné prostredie 

Stavba je navrhnutá v súlade s požiadavkami príslušných platných právnych noriem 

a predpisov tak, aby zaisťovala bezpečnosť pri užívaní stavby. 

 

Ochrana stavby pred negatívnymi účinkami vonkajšieho prostredia 

Stavba sa nenachádza v záplavovej oblasti, podkopanom území, kde by v minulosti 

prebiehala ťažba, tak isto neboli v minulosti zaznamenané žiadne zosuvy pôdy, 

seizmická aktivita ani pôsobenie radónu. 

 

Požiadavky na požiarnu ochranu konštrukcií 

Všetky konštrukcie, ktoré sú nosné prípadne dochádza k ich ohrozeniu v prípade 

vzniku požiaru, sú zrealizované tak, aby bola zachovaná ich odolnosť voči požiaru pre 

dobu potrebnú k úniku. V objekte sa nachádza dostatočné množstvo hasiacich 

prístrojov na prístupných miestach. Charakter objektu neumožňuje umiestnenie 

odberných miest a ich rozvodov. Priestor pre prístup požiarnych jednotiek je možný 

po prístupových komunikáciách, ktoré vedú k objektu. 
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b) Výkresová časť 

 

 

Číslo výkresu Názov výkresu Mierka Formát 

D03 Základy 1:50 9xA4 

D04 Búracie práce, pôdorys 1.NP 1:50 9xA4 

D05 Búracie práce, pôdorys 2.NP 1:50 9xA4 

D06 Navrhovaný stav, pôdorys 2.NP 1:50 9xA4 

D07 Priečny rez A-A 1:50 8xA4 

D08 Konštrukcia stropu nad 2.NP 1:50 8xA4 

D09 Konštrukcia krovu 1:50 12xA4 

D10 Pôdorys strechy 1:50 8xA4 

D11 Pohľady 1:100 8xA4 

D12 Výpis prvkov - A4 

D13 Vizualizácie - 4xA4 

D14 Architektonický detail 1:10 9xA4 

D15 Riešenie interiéru - 4xA4 

 

 

D.1.2 Stavebne konštrukčné riešenie 
 

Nie je predmetom spracovania tejto bakalárskej práce. 

 

D.1.3 Požiarne bezpečnostné riešenie 
 

Nie je predmetom spracovania tejto bakalárskej práce. 

 

D.1.4 Technika prostredia stavieb 
 

Nie je predmetom spracovania tejto bakalárskej práce. 
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D.2 Dokumentácia technických a technologických zariadení 
 

Nie je predmetom spracovania tejto bakalárskej práce. 
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E. DOKLADOVÁ ČASŤ 
  

E.1 Vytyčovacie výkresy jednotlivých objektov spracované podľa iných právnych 
predpisov 

 

Nie je predmetom spracovania tejto bakalárskej práce. 

 

E.2 Projekt spracovaný banským projektantom 
 

Nie je predmetom spracovania tejto bakalárskej práce. 
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ZÁVER 
 

Predmetom tejto bakalárskej práce s názvom „Konverzia zámku, Arboretum Nový 

Dvůr“ bolo spracovanie realizačnej dokumentácie na prestavbu zámku v areáli arboréta 

a na základe mnou zvoleného odboru špecializácie – architektúra, som spracoval 

architektonický detail schodiska a pôdorys obstavateľnosti rozhodujúcich priestorov, kde 

bolo mojou úlohou navrhnúť interiér kaviarne, ktorá sa nachádza v objekte. 

 

Pri spracovaní tejto bakalárskej práce som vychádzal z podkladov vypracovaných 

v rámci školských semestrálnych prác v ATT: urbanistická štúdia (ATT III.), 

architektonická štúdia (ATT IV.) a dokumentácia pre stavebné povolenie (ATT Va.). 

 

Vzhľadom  na nevhodné využívanie objektu v minulosti a na charakter objektu ako 

prirodzenej súčasti arboréta je jeho zachovanie v tomto prostredí prejavom úcty a rešpektu 

k zakladateľovi areálu.  

 

V priebehu spracovania, počínajúc urbanistickou štúdiou až po túto bakalársku prácu, 

som nadobudol mnoho nových poznatkov či už legislatívneho, technického alebo 

architektonického zamerania. Tieto poznatky sú veľkým prínosom a vďaka tomu, ich 

budem môcť využiť pri ďalšom štúdiu a budúcej praxi. 
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ZOZNAM VÝKRESOV 
 

Číslo výkresu Názov výkresu Mierka Formát 

C01 Architektonická situácia 1:200 4xA4 

C02 Koordinačná situácia 1:200 4xA4 

D03 Základy 1:50 9xA4 

D04 Búracie práce, pôdorys 1.NP 1:50 9xA4 

D05 Búracie práce, pôdorys 2.NP 1:50 9xA4 

D06 Navrhovaný stav, pôdorys 2.NP 1:50 9xA4 

D07 Priečny rez A-A 1:50 8xA4 

D08 Konštrukcia stropu nad 2.NP 1:50 8xA4 

D09 Konštrukcia krovu 1:50 12xA4 

D10 Pôdorys strechy 1:50 8xA4 

D11 Pohľady 1:100 8xA4 

D12 Výpis prvkov - A4 

D13 Vizualizácie - 4xA4 

D14 Architektonický detail 1:10 9xA4 

D15 Riešenie interiéru - 4xA4 
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