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Anotace 

Cílem práce je vytvořit investiční záměr přestavby areálu Junák v Bruntále. To zahrnuje 

předběžný výpočet nákladů spojených s rekonstrukcí a zhodnocení výhodnosti a nutnosti 

této investice. Součástí je i návrh vnitřní dispozice objektu, včetně bouracích prací, tak aby 

lépe vyhovoval současnému způsobu užívání stavby, včetně odůvodnění tohoto návrhu. 

Dále se práce zabývá výběrem vhodného zateplovacího systému pro obvodový plášť a 

střešní konstrukci. Celkové náklady na stavbu jsou odhadovány na 1 056 000 Kč. 

Návratnost investice je asi 13 let. Pro zvýšení příjmů je část objektu provozně oddělena a 

vyčleněna pro účely pronájmu například pro kancelářskou činnost.  

 

Počet stran: 42 

 

Klí čová slova: Vnitřní dispozice, Zateplovací systém, Náklady, Příjmy, Rozpočet, 
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Annotation 

The goal is to create an investment plan in the redevelopment area Scout Bruntál. It 

includes a preliminary calculation of costs associated with reconstruction and evaluation of 

benefits and the need for this investment. It also includes an internal layout of the building, 

including demolition works, so that better suit the current method of use of buildings, 

including the rationale behind the proposal. The thesis deals with the selection of a suitable 

thermal insulation system for the external cladding and roof construction. Total 

construction costs are estimated at 1.056 million CZK. The payback period is about 13 

years. To increase the revenue of the facility operationally separated and set aside for 

purposes such as rent for office work. 
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Seznam použitého značení 

 

apod. – a podobně 

atd. – a tak dále 

BPEJ - Biotní půdně ekologická jednotka 

cca. - přibližně 

CO2 –oxid uhličitý 

č. - číslo 

ČR – Česká Republika 
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mm - milimetr 

NP – nadzemní podlaží  

obr. - obrázek 

r. - rok 
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tzn. – to znamená 
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Úvod 

 

Historie města 

 

Bruntál jako město je poprvé zmiňován na tzv. Uničovské listině krále Přemysla Otakara I. 

Z roku 1223. Je tedy pravděpodobně nejstarším městem z hlediska institucionálního v celé 

ČR. Z této listiny je zřejmé, že město bylo založeno již roku 1213. Bruntál byl založen 

z důvodu snahy Přemyslovců o zajištění této, dosud neobydlené části Jeseníků a jejího 

nerostného bohatství. Bruntál byl založen tedy především jako hornické město, těžily se 

zde drahé kovy a později i železná ruda. To bylo také hlavním zdrojem prosperity města až 

do 17. Století. Bruntál měl v této době dokonce ve svém znaku horníka.  

 

Obr. č. 1 Znak města Bruntálu [5] 

 

Město také výrazně profitovalo i ze své geografické polohy, nacházelo se totiž na hlavní 

spojnici mezi Moravou a Slezskem. Byla tu z toho důvodu i zřízena mítná stanice a 

vybíralo se zde clo. V roce 1279 byla městu udělena řada výsad královnou Kunhutou a 

opavskými vévody Mikulášem I. A jeho synem Mikulášem II. Důležitou výsadou bylo 

například ustanovení o městské samosprávě. Díky tomu se Bruntál stal zázemím pro 

kolonizaci celé oblasti Jeseníků.  
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Počátkem 16. stol. však pozice Bruntálu oslabovala, začal přicházet o řadu svých privilegií.  

Nespokojenost měšťanů nakonec vyústila v roce 1556 ve vzpouru. Ta byla sice potlačena, 

ale město díky ní ztratilo většinu zbývajících výsad. I přes to se, ale toto období dá 

považovat za dobu rozkvětu. Výrazně se zde rozvíjela cechovní výroba –  byl zde založen 

tkalcovský, pekařský, krejčovský a řeznický cech. A z Bruntálu se tak stalo významné 

obchodní centrum. V této době se také výrazně změnila architektonická podoba města, 

bylo přebudováno v renesančním stylu a došlo k vybudování nových opevnění a 

vojenských bašt. Ve městě byly hojně zakládány stavby občanské vybavenosti, jako jsou 

lázně, nemocnice a školy. Nejstarší škola je doložena z roku 1560. V polovině 16. Století 

konvertovalo město k luteránské církvi.  

 

V roce 1621 byl Bruntál odebrán jeho původnímu majiteli Janu z Vrbna za účast 

v protihabsburském povstání, a byl předán Řádu německých rytířů. V této době došlo ve 

městě k výrazným změnám. Bylo to totiž období třicetileté války, kterou bylo město 

výrazně poznamenáno. Nastal úpadek. Během této války byl Bruntál několikrát dobyt 

nepřátelskými vojsky, například Janem Krnovským, Saským královstvím, Dány, několikrát 

byl dobyt švédskými vojsky generála Torstensona a poté ještě několikrát německými 

vojsky. Kromě těchto útoků a vypálení města, museli čelit obyvatelé morovým epidemiím 

a drancování. V této době zemřela téměř polovina jeho obyvatel. Navíc bylo pod vládou 

Německých rytířů město násilně rekatolizováno ze svého luteránského náboženství.  Po 

skončení války usilovala nová vrchnost o obnovu zpustošeného města, například v roce 

1630 upustil řád o vymáhání daní a v r. 1672 velmistr řádu vydal tzv. Velké privilegium, 

kterým poskytoval úlevy při těžbě z panských lesů, omezil počet robot a povinných 

poddaných.  I přes tato opatření se již nikdy Bruntálu nepodařilo dosáhnout svého 

púvodního postavení ani významu, který měl v předbělohorském období. Zašlou slávu 

nevrátilo bruntálu ani jeho vynětí z příslušnosti k Opavskému panství a jeho povýšení na 

stavovské panství. Dočasně bylo dokonce město povýšeno na knížectví, ale ani toto 

nepomohlo.  

 

V 18. Století úpadek dále pokračoval, město postihla řada katastrof. V roce 1714 

decimoval obyvatel orientální mor, který dodnes připomíná sloup nejsvětější trojice na 

náměstí. V roce 1739 přišla další morová rána a 9 let po ní velký požár, hned další rok 
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přišlo rozsáhlé krupobití. Poslední ránou už tak zničenému městu byl další požár v roce 

1764, při němž nevyhořeli pouze zámek a asi 30 domů. V tomto období také následovali 

další války – Slezská, sedmiletá a válka o bavorské dědictví. Město se také postupně 

přestavovalo do barokního slohu. [5] 

 

Obr č. 2 Bruntál v 18. Století [5] 

 

Začátkem 19. Století přišel další velký rozmach města s nástupem průmyslové revoluce. 

Vznikla řada továren s orientací především na textilní výroby v 19. Stoleti patřil Bruntál 

k nejdůležitějším střediskům lnářské výroby. 1872 bylo město napojeno na železniční síť 

Olomouc – Opava, a došlo také k modernizaci silniční sítě. Kromě průmyslového pokroku 

se město může v tomto období chlubit vznikem řady středních a odborných škol, 

orientovaných především na řemeslnou a zemědělskou činnost.  Význam města stále 

vzrůstal a s tím se zlepšovalo i jeho postavení. V polovině 19 století se stalo sídlem 

okresního úřadu a okresního soudu. Také se výrazně změnila architektonická tvář města, 

byly zbořeny městské brány a hradby a postavena řada továren a veřejných budov.  

 

Po první světové válce došlo k pokusu o připojení města k Rakousku, ale tento pokus byl 

neúspěšný. Následně vlivem špatných vztahu Bruntálských občanů s Československem 

došlo k řadě nepokojů, některé z nich si vyžádali i lidské oběti. Od 30. Let začalo město 

podléhat sílícímu nacionalismu reprezentovaného Sudetoněmeckou stranou. Po 
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Mnichovském diktátu byl Bruntál už zcela předán do rukou Německa. Po druhé světové 

válce došlo k vystěhování německých obyvatel a došlo k osídlení města českými občany. 

V 50. Letech došlo k úplné likvidaci textilního průmyslu a obyvatelům tak zmizel tradiční 

zdroj obživy. V důsledku toho začali být budovány nové průmyslové podniky 

specializující se především na strojnictví a hutnictví. Počátkem 90. došlo k rozvoji díky 

přísunu soukromých firem, zejména Osramu a Linasetu a podařilo se tak překonat dlouhé 

období stagnace. V r. 2004 zde byla otevřena první vysoká škola podnikání.  [5] 

 

Obr. č. 3 Bruntál v současnosti [5] 
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Historie Junáku 

Zrod světového skautingu je připisován Velké Británii, konkrétně je datován k roku 1907. 

Úspěch této myšlenky potvrdilo i rychlé pronikání skautingu do celé Evropy i světa. Do 

Čech se tato myšlenka dostala v roce 1911. O rok později získává svůj tradiční název 

Junák. Mezi významné osobnosti které prošly junáckými oddíly se řadí například Edvard 

Beneš, básník Jiří Wolker, nebo i strůjce atentátu na Heydricha Jan Kubiš.  

 

Obr. č 4 Benjamín Svojsík – zakladatel hnutí Junák v ČR [14] 

 

Za druhé světové války byla činnost Junáku nuceně přerušena, avšak mnozí členové hájili 

své myšlenky a názory v ilegálním odboji či za hranicemi protektorátu. 700 skautů 

zapojených do odboje za to zaplatilo životem.  

 

K velkému rozmachu došlo po druhé světové válce kdy organizace získala čtvrt milionu 

členů, ti se výrazným dílem podíleli na poválečné obnově . Avšak toto nemělo dlouhého 

trvání, už v roce 1948 se řada činovníků stala obětí politických procesů a strávila roky ve 

vězení. V roce 1950 byl Junák definitivně zrušen.  

 

Pokus o návrat k dřívější slávě přišel v roce 1968, zprvu se zdálo že se tato skautská 

organizace opět probudila k životu, ale už v roce 1970  byla její činnost opět ukončena a 

násilně nahrazena Pionýrskou organizací.  

 

Po sametové revoluci v roce 1989 obnovila organizace svou činnost a rychle se začlenila i 

do mezinárodních struktur. Po rozdělení Československa získala svůj dnešní název Junák – 

svaz skautů a skautek ČR. [14] 
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Cíl práce 

 

Cílem práce je zpracovat investiční záměr na areál junák v Bruntále. V práci jsou  

zohledněny požadavky vedení této pobočky Junáku. Hlavním požadavkem byla 

rekonstrukce objektů, tak aby lépe vyhovovala potřebám organizace. Stavba, v které má 

v současné době sídlo, byla původně navržena jako rodinný dům. Z toho plyne potřeba 

reorganizace dispozičního uspořádání jednotlivých místností. Jako největší překážka se 

jeví finanční stránka věci, Junák je nezisková organizace a její provoz závisí hlavně na 

dotacích od státu a města, další část příjmu tvoří členské poplatky, ale z důvodů 

dostupnosti široké veřejnosti jsou příliš nízké na pokrytí financování takového projektu. 

Z toho důvodu tu vznikla myšlenka pronajmout část prostor soukromému sektoru a 

vylepšit tak svůj rozpočet. Pro úsporu dalších financí je potřeba přikročit i k dalším 

opatřením, zateplení fasády a střechy se jeví jako dobrá investice, díky které lze 

v budoucnu ušetřit velkou část nákladů spojených s vytápěním.  

 

K práci je nutno přistupovat podle platného územního plánu obce a podle platných norem a 

zákonů. Investiční záměr jako takový nemá pevně stanovenou nebo předepsanou strukturu 

a obsah, proto je práce vypracována pouze podle doporučené struktury. 
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Rekapitulace teoretických východisek 

 

„Investiční proces není nic jiného než soubor znalostí o zásadách přípravy, realizace a 

využívání staveb a to od okamžiku vzniku první myšlenky o realizaci a po likvidaci stavby.“ 

[1]. Investice můžeme klasifikovat podle mnoha kritérií. Nejdůležitější je výše investičních 

nákladů, dalším hlediskem může být vzájemný podíl vlastních stavebních prací a 

technologických nákladů. Investice se může posuzovat i podle zdroje financování, státní 

nebo soukromá sféra, nebo podle hospodářského sektoru do kterého je investováno, a 

mnoho dalších.  Především je ale nutné si uvědomit že investiční cyklus je časově 

vymezený  proces směřující k realizaci a využití investice. Z toho důvodu se tento cyklus 

člení do jednotlivých fází, pro lepší přehlednost. Prví fáze je koncepční. Zde vzniká 

základní myšlenka a představy o budoucí investici. Druhá fáze se nazývá předprojektová. 

V této fázi dochází k ucelování a upřesňování představ investora. Ověřuje se celková 

reálnost představy, ekonomická, prostorová, technická, finanční ale i časová. Výsledkem 

této fáze je právě investiční záměr, jehož cílem je posodit míru výhodnosti investice. Na 

základě závěru z investičního záměru je často rozhodováno o samotné realizaci stavby a 

vytvoření dalších stupňů dokumentace. Ty už jsou zahrnuty ve třetí fázi investičního cyklu 

a to je fáze projektová. Zde dochází k vypracování nezbytných podkladů pro realizaci 

stavby. Zpravidla bývá ukončená předáním staveniště zhotoviteli. Tady začíná čtvrtá fáze – 

realizační, tedy samotná výstavba podle schválené projektové dokumentace. Stavba je 

připravena k užívání teprve po uzavření kolaudačního řízení. Fáze užívání je pátou 

v pořadí. Je to nejdelší úsek celého cyklu, jeho délka se obvykle kryje s délkou životnosti 

stavby. Po ukončení užívání stavby a dovršení její životnosti je na řadě fáze likvidační, 

dochází k demolici a vytvoření místa pro novou investici. 

 

Předprojektová fáze ve které vzniká investiční záměr, je často považována za tu 

nejdůležitější, a to z toho důvodu, že zásadním způsobem rozhoduje o výsledku, jek 

v měřítku ekonomickém tak i věcném.  V této fázi se investor na základě investičního 

záměru rozhoduje zda dále pokračovat v realizaci stavby a přistoupit ke zpracování 

dokumentace ke stavebnímu rozhodnutí, nebo jestli od svého záměru ustoupí. Finančně 

tato fáze představuje asi 5% vlastních nákladů na stavbu .  
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V procesu přípravy staveb si musíme položit několik zásadních otázek. Ty jsou: proč?, co? 

, kde? , jak?, kdy?, za kolik?. Je ale potřeba si položit i jinou otázku a to kde a jak zajistit 

peníze.  Špatné financování totiž může výrazně navýšit cenu celé investice.  Po rozhodnutí 

investor zdali v záměru pokračovat je potřeba si zvolit správný dodavatelský systém.  

 

Nejúčinnějším systémem který investorovi zajišťuje maximální přehled nad přípravou a 

realizací stavby je ten, kde si investor sám sjednává plnění inženýrské projektové i 

zhotovitelné činnosti. Méně vhodným modelem je sjednání inženýrské činnosti samostatně 

a projekční a zhotovitelskou činnost  dohromady, ale tento model stírá význam autorského 

dozoru generálního projektanta. Další kombinace sjednávání činností jsou ještě méně 

výhodné, spíše až nevhodné a závadné. Stanovit dodavatelský model je úkolem 

investičního záměru. 

 

Před zahájením další fáze je dobré pořídit ověřovací studii, která zhodnotí budoucí potřeby 

a oprávněnost stavby. Důležitou součástí je porovnání ekonomické stránky s jinýmy 

obdobnými projekty. Tato studie je vyžadována při jednání s finančními nebo vládními 

institucemi. Posuzuje technické a společenské riziko realizace a hodnotí zda je za daných 

okolností přijatelné. Je to také základ pro odbornou diskuzi a ovlivňování veřejnosti. [1] 
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1. Identifika ční údaje stavby 

 

1.1 Název Stavby 

Areál Junák v Bruntále 

 

1.2 Místo stavby 

ul. Pod Vrbami 936/24 

Bruntál 

 

1.3 Charakter staveb 

Na řešeném území se nachází zděná, dvoupatrová budova se sedlovou střechou 

vyžadující rekonstrukci. K této budově je v jižní části přibudována zchátralá 

jednopatrová dřevěná stavba sloužící jako sklad vybavení. 

 

1.4 Uživatel 

Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Bruntál 

IČO: 63730979 

Právní forma: 731 - Organizační jednotka sdružení 

Sídlo: Pod Vrbami 24 

           79201, Bruntál 

 

1.5 Použité podklady 

Katastrální mapa 

Územní plán obce Bruntál 

Plán Inženýrských sítí 

Fotodokumentace stávajícího stavu 

Koordinační výkres 

Výkres Širších vztahů 

Výkres vnitřní dispozice 
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2. Odůvodnění investičního záměru 

 

 

2.1  Zdůvodnění nutnosti stavby 

 

Budovy v areálu se nacházejí ve špatném stavu. Hlavní zděná stavba vyžaduje 

rozsáhlou rekonstrukci, zejména střešního pláště a obvodových konstrukcí. V objektu 

dochází k velkým tepelným ztrátám z důvodu nedostatečného zateplení obvodového 

pláště a střechy, a nekvalitním oknům, což se výrazně projevuje na nákladech za 

vytápění. Za současného stavu se v objektu za zimní sezónu protopí cca. 40000 Kč. Při 

vhodném řešení zateplení je možné na těchto nákladech ušetřit až 60%.  Dle požadavků 

zadavatele je nutné vytvořit v přízemí prostor k pronájmu, funkčně oddělený od zbytku 

budovy, která bude nadále využívána skautskými oddíly. 

 

 Dřevěná přístavba je v havarijním stavu a ohrožuje život a zdraví uživatelů. Ani její 

architektonický vzhled neodpovídá okolním budovám. V současné době je již 

postupně, svépomocí likvidována. Nepočítá se s jejím zachováním. Základy budovy 

sahají asi do její poloviny, zbytek objektu je vystaven na terénu. Tyto základy mohou 

být použity pro vybudování nové stavby sloužící jako skladovací prostory. 

 

 

2.2  Zdůvodnění technicko-ekonomické koncepce a údaje ekonomické 

efektivnosti  

 

Zateplení hlavní budovy je navrženo kontaktním zateplovacím systémem Baumit 

s probarvenou silikonovou omítkou, jako hlavní izolant je použit polystyren. Při 

zateplování budovy je také nutno brát v úvahu úniky tepla přes okenní otvory, které je 

také nutné minimalizovat. Z tohoto důvodu je zde také navržena výměna všech oken 

v hlavním objektu za plastová. Náklady na zateplení včetně oken jsou odhadovány asi 

na 250 000 Kč. Při úspoře 60% na vytápění je návratnost této investice cca. 10 let. 

 

Pro zvýšení příjmů z objektu a urychlení návratnosti je v spodním patře navržen 

prostor k pronájmu např. pro kanceláře apod. o výměře 40 m2, se samostatným 
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vchodem v bezbariérovém provedení. Při současných cenách pronájmů kancelářských 

prostor v Bruntále, což je 100 až 150 Kč. za m2 za měsíc je možné zvýšit příjem 

skautského oddílu o 50000 až 70000 Kč ročně. Se započítáním tohoto příjmu by byla 

návratnost investice do zateplení snížena na 2 až 3 roky. 

 

2.3  Zhodnocení souvisejících zejména vyvolaných investic 

 

Pro vytvoření prostor k pronájmu a jejich funkčnímu oddělení od zbytku objektu je 

nutná změna vnitřní dispozice místností a to velmi razantním způsobem. V návrhu je 

počítáno s rozsáhlými bouracími pracemi téměř všech nenosných zdí a příček. Ve 

spodním patře tak z původních 4 místností bude vytvořena pouze jedna větší zasedací a 

společenská místnost s komorou pro skladování drobných předmětů, popř. s malou 

kuchyňkou pro přípravu kávy, čaje a jiného drobného občerstvení. V přízemí je také 

navrženo oddělené WC pro muže a ženy. Dámské WC bude s bezbariérovou úpravou.  

 

Funkční části stavby jako kuchyň nebo kancelář jsou přesunuty do druhého podlaží. 

Zde je kromě těchto dvou uvedených místností navržena další velká společenská 

místnost, opět s komorou pro skladování často využívaných předmětů. Další pokoj je 

navržen jako místnost pro přespávání hostů z jiných skautských oddílů, což je jedním z 

dalších požadavků zadavatele. Tato místnost bude navržena podle doporučení 

upravující základní ukazatele pro poskytování ubytovacích služeb v rámci ubytování v 

soukromí, v kempech a chatových osadách a turistických ubytovnách, konkrétně jako 

ubytování v soukromí, tzn. minimálně 5m2 na jedno lůžko. Při výměře místnosti 20m2 

tedy maximálně 4 lůžka, vybavená nočním stolkem a lampičkou, místnost bude 

vybavena skříní na šaty a zavazadla. Naproti místnosti je navržena oddělená koupelna 

pro muže a pro ženy. Hosté mohou využívat k vaření a konzumaci potravin prostory 

kuchyně a společenské místnosti. 

 

Skladovací prostory budou přesunuty do současné garáže která bude rozšířena na 

celkovou podlahovou plochu 51,5m2 a přeměněna na hlavní sklad materiálů, jako jsou 

např. stany, spacáky, podsady ke stanům, hrnce a ešusy, tyče apod. k rozšíření garáže 

poslouží základy současného skladu který je určen k demolici.  
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Celková cena celé této rekonstrukce včetně zateplení a výměny střešní krytiny je 

odhadována asi na 1 100 000 Kč. Pokud budeme uvažovat příjmy za ušetřené teplo a 

pronájem prostor 80 000 Kč. je návratnost investice asi 13 let.  

 

2.4  Předpokládané provozní náklady 

 

Po rekonstrukci se neočekává zvýšení nákladů za vodu a elektřinu, dojde však 

k výraznému snížení spotřeby plynu díky tepelně-izolačním úpravám na obvodovém 

plášti. Aktuální náklady za plyn na vytápění činí cca 40 000 Kč ročně, dalších 10 000 

Kč za rok stojí elektřina a voda. Při zateplení objektu dojde ke snížení nákladů za plyn 

asi o 24 000 Kč. To odpovídá zhruba polovině aktuálních nákladů. Po zavedení výše 

uvedených opatření se tedy počítá s provozními náklady ve výši 26 000 za rok. 

 

Prostory k pronájmu budou mít vlastní elektroměr a vodoměr, náklady na vytápění 

v prostorách k pronájmu budou zohledněny v ceně nájmu. 

 

 
2.5  Rozhodující projektové parametry 

Plocha parcely:     939m2 

Zastavěná plocha: Hlavní budova 140m2 

   Garáž  22m2 

   Sklad   150m2 

   Zahrada  627m2 

Užitková plocha: 312 m2 

Počet nadzemních podlaží: 2 

Počet členů oddílu: 30 
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3. Základní  údaje o stavbě 

 

3.1  Stručný popis stávajícího řešení 

 

Území je mírně svažité směrem na jih. Na pozemku se nacházejí dvě budovy, hlavní 

klubovna a sklad materiálu. 

  

Hlavní budova je dvoupatrová zděná stavba, na okraji řadového domu, se sedlovou 

střechou s plechovou krytinou. Okna do ulice jsou situována na sever a na východ. Na 

jižní straně je proveden jednopatrový zděný přístavek. Napojení na elektrickou síť je 

zajištěno z nadzemního vedení, jehož sloup je uchycen na fasádě domu. Napojení na 

další inženýrské sítě je provedeno z ulice K.H Máchy – plynovod a veřejná kanalizace, 

a z ulice Pod vrbami – veřejný vodovod. Fasáda budovy není žádným způsobem 

zateplená, k dalším únikům tepla dochází přes okna. Střešní krytina na několik místech 

dokonale netěsní a dochází k zatékání do objektu, střecha taktéž není zateplená. 

 

V současné době již v budově probíhá částečná rekonstrukce interiéru, některé 

z místností tak slouží jako sklady stavebního materiálu a nejsou tedy využívány ke 

svému účelu. Budova původně sloužila jako rodinný dům a tomu i odpovídá vnitřní 

dispozice místností, která je pro současný způsob využívání nevhodná. 

 

Obr. č. 5 vnitřní dispozice, původní stav 
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Vedlejší budova má protáhlý obdélníkový tvar 7x22m. Je provedena jako dřevostavba. 

Její stav je zcela neuspokojivý (viz. obr. č. 3). Počítá se s její úplnou demolicí. 

V současné době je již vyklizena a připravena na likvidaci. Budova částečně stojí na 

základovém pásu, který je možné využít pro novou, náhradní stavbu. 

 

Nezastavěná část pozemku je převážně zatravněná, částečně využívaná jako zeleninová 

zahrada. Celkově špatně udržovaná s rozpadajícím se mobiliářem. Pozemek je oplocen 

kovovým plotem s pletivem a ostnatým drátem. Na východní straně je u plotu vysazen 

živý plot ze smrků. Na jižní straně je pozemek ohraničen vodním tokem v umělém 

korytě. Na rekonstrukci zahrady byla od zemědělského investičního fondu schválena 

dotace ve výši 280 000 Kč. Podmínkou je vystavění hřiště. Peníze budou použity 

především na nové oplocení a výstavbu již zmíněného hřiště. 

 

 

3.1.1 Fotodokumentace 

 

 

obr č. 6 Jižní pohled - hlavní budova 
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obr č. 7 Západní pohled - hlavní budova 

 

obr č. 8 Západní pohled - vedlejší budova 
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obr č. 9 Severovýchodní pohled - zahrada 

 

3.2  Stručný popis navrhovaného řešení i variantního řešení z hlediska 

účelové funkce, požadavků na urbanistické a architektonické 

řešení stavby, jeho vzhled a výtvarné řešení. 

 

Řešení návrhu je nutné přizpůsobit především ekonomickému hledisku. Organizace 

Junák je nezisková a veškeré jejich příjmy pramení z členských poplatků a dotací od 

města a státu. V současné době je roční příjem organizace asi 50 000 ročně, téměř celá 

částka je vynaložena na provoz budovy. Z tohoto důvodu je v přízemí objektu navržen 

prostor k pronajmutí o výměře 40m2. Díky tomuto řešení je možné zvýšit příjem oddílu 

o 50 000 až 70 000 Kč ročně, tedy navýšení rozpočtu více než na jeho současný 

dvojnásobek. Současně, ale zmenšený prostor využívaný skauty musí být dostatečně 

velký pro jejich potřeby. Návrh počítá s tím, že prostory k pronájmu budou sloužit jako 

kanceláře pro administrativní činnost, nicméně prostor je dostatečně velký a variabilní 

na případnou změnu využití např. ordinace lékaře, večerka apod.  
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Obr č. 10, návrh 1.NP 

 

 

V prvním podlaží je navržena velká zasedací místnost. Ta může v případě potřeby 

posloužit i jako místnost pro společenské  aktivity členů oddílu. Na místnost je 

napojena komora, kde budou uskladněny předměty a zařízení běžně využívané v této 

místnosti. Východní stěnou místností prochází komín, takže je možné zde v případě 

potřeby zřídit malou kuchyňku pro občerstvení. Vedle zasedací místnosti je umístěno 

WC zvláště pro muže a pro ženy. Dámské WC je navrženo bezbariérově. Přístup do 

druhého patra je zajištěno schodištěm, na které je přístup ze spojovací chodby. Na této 

chodbě je dostatek místa pro zbudování velké vestavěné skříně pro potřeby skladování 

věcí, jenž je nutné uchovávat ve vytopených prostorách.  

 

V druhém nadzemním podlaží je navržena velká kuchyň, přímo napojená na druhou 

společenskou místnost v objektu. V návrhu se počítá s tím že tato místnost bude 

v případě potřeby sloužit zároveň jako jídelna. Stejně jako u zasedací místnosti 

v prvním patře, má i společenská místnost ve druhém patře stavebně oddělenou 

komoru. Kancelář vedení, která v současném stavu slouží zároveň ji jako kuchyně, je 

v návrhu přesunuta také do druhého patra a je pro ni vyčleněna samostatná místnost. 

Druhou obytnou místností v horním patře je ložnice pro přespávání návštěv z jiných 

měst nebo oddílů. Vzhledem k omezené kapacitě objektu je místnost navržena 

s podlahovou plochou pouze 20 m2, to je dostatek  pro přespání 4 osob. Při realizaci 

této místnosti je potřeba dodržet doporučení upravující základní ukazatele pro 
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poskytování ubytovacích služeb v rámci ubytování v soukromí, v kempech a chatových 

osadách a turistických ubytovnách. Návrh počítá s tím, že tato místnost bude navržena 

podle tohoto doporučení jako ubytovací služba v soukromí. S tím je spojen požadavek 

na umístění hygienických zařízení pro potřeby hostů. Z tohoto důvodu je v horním 

patře také navržena oddělená koupelna pro muže a pro ženy. 

 

Obr č. 11, Návrh 2.NP 

 

K zateplení fasády budovy bude použit kontaktní zateplovací systém. V tomto systému 

slouží většinou jako hlavní izolant polystyren nebo minerální vlákna, který je doplněn 

tepelně izolační omítkou. Střecha je navrhována z plechové krytiny se zateplovacím 

systémem z minerálních vláken například Rockwool. Výhoda této krytiny spočívá 

především v její ceně, snadné montáži a nízké hmotnosti. Nevýhodou je její vzhled. Na 

severní straně jsou ve střeše navržena dvě střešní okna pro lepší osvětlení. Při návrhu 

rekonstrukce střešní krytiny se také počítá se sněhovými zábranami, aby nedošlo ke 

zranění lidí procházejících kolem budovy a době tání. Kromě obvodové konstrukce a 

střechy dochází obvykle k největším tepelným ztrátám v okenních výplních. Návrh 

tedy počítá s výměnou všech oken v objektu a jejich nahrazením za moderní plastová 

okna s izolačním dvojsklem. Celkem je nutné v objektu vyměnit 13 oken různých 

velikostí. Tato opatření zajistí dostatečnou tepelnou pohodu v objektu za podstatně 

nižší cenu než v současnosti.  
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U druhé dřevěné budovy je řešením její celková demolice a výstavba zcela nového 

objektu. K jeho výstavbě je možné použít stávající základy, na kterých v současné době 

stojí dřevěná budova a ušetřit tak nemalou částku za zemní práce. Tato budova bohužel 

nemá základy v celé své délce, asi polovina budovy je vystaveny přímo na terénu. 

Nová stavba nebude tedy stejně velká jako původní stavba. Podle vyjádření vedení 

junáku avšak taková kapacita skladu není potřeba, pro splnění jejich požadavků by 

měly stačit skladovací prostory o velikosti asi dva a půl násobku garáže. Ta v současné 

době ztratila svou funkci a je využívána jako sklad, v návrhu se počítá s tím že jako 

sklad bude využívány i nadále, pouze dojde k jejímu rozšíření cca. na trojnásobek, to 

z důvodu prostorové rezervy, ale především kvůli uskladnění tyčí od indiánského týpí, 

které jsou dlouhé 10 m. navrhovaný sklad bude mít délku 10,5 m. Požadavky na 

skladovací prostory budou tedy bez problémů splněny. 

 

Zahrada taktéž potřebuje razantní úpravu, je nutné odstranit nevzhledné a neudržované 

zakrslé smrky podél plotu a poškozený listnatý strom. Stejně tak je zapotřebí nahradit 

stávající oplocení areálu a zabezpečit přístup do koryta potoka kde hrozí nebezpečí 

úrazu (viz. obr. č. 8). Na úpravu zahrady již byla Junáku schválena dotace od 

zemědělského investičního fondu ve výši 280 000 kč. Peníze budou použity na 

výstavbu nového oplocení a vybudování hřiště, což je podmínka pro přidělení dotace. 

 

 

Obr č. 12 Umělé koryto potoka 
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3.3  Územně technické podmínky pro přípravu území, včetně napojení 

na rozvodné a komunikační sítě a kanalizaci. 

 

Vzhledem k tomu že se jedná o rekonstrukci již plně funkčního a využívaného objektu 

je možné využít stávající napojení na veškeré dostupné inženýrské sítě. V současné 

době se využívá napojení na středotlaký plynovod z ulice K. H. Máchy a veřejnou 

kanalizaci ze stejné ulice. Napojení na obecní vodovod je řešeno z ulice Pod Vrbami. 

Dodávka elektrického proudu je zajištěna nadzemním vedením z ulice Pod Vrbami.  

 

Příjezdová komunikace k pozemku je řešena z ulice K.H. Máchy. Území je oploceno 

takže je možné využít celý areál pro skádky materiálů. Stroje a nářadí budou umístěny 

uvnitř objektu. Staveniště bude v noci osvětleno a monitorováno kamerovým 

systémem.  Areál je dostatečně velký pro zřízení staveniště na vlastním pozemku, není 

tedy nutný zábor dalších pozemků. K uskladnění materiálu je možné použít dřevěný 

sklad určený k demolici v poslední fázi. 

 

 

3.4  Údaje o provozu, popis provozu, včetně základních technických 

parametrů, navrhovaných technologií a zařízení, základních 

technických parametrů navrhovaného řešení. 

 

Území se nachází v části obce určené pro bydlení, není tedy možné zřizovat zde 

hygienicky závadná zařízení a technologie, nebo hlučné provozy. Areál plní funkci  

výchovně vzdělávacího zařízení pro děti a mládež. Zařízení bude sloužit především pro 

společné setkávání a hry členů Junáku. U části objektu se počítá s jejím pronájmem pro 

kancelářskou činnost, v případě změny účelu užívání je potřeba posoudit zda 

neodporuje platnému územnímu plánu. Doporučuje se zde provádět činnost spojenou 

s občanskou vybaveností, která nebude rušit okolí hlukem a znečištěním. Může to být 

například obchod, ordinace lékaře apod. Přístup do pronajímatelných prostor je 

samostatný nezávisle na přístupu do části využívané Junákem, pouze z důvodu 

bezbariérového přístupu jsou tyto dvě části propojeny uzamykatelnými dveřmi. 

Vzhledem k outdoorovému sportovnímu zaměření junáku, je očekáváno, že využívání 

bezbariérového přístupu bude minimální. 
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3.4.1 Technické parametry materiálů použitých k zateplování 

 

Plastová okna                                       

Konstrukční hloubka: 76 mm  

Počet komor: 6  

Koeficient prostupu tepla : Uf = 1,1 W/m2K (u izolačního trojskla Uf = 0,6 W/m2K) 

Drážka skla:  25 mm  

Výztuž: pozinkovanou armaturou po celém obvodu rámu i křídla o síle 1,8-3 mm dle 

statických požadavků 

[12] 

Zateplovací materiály - příklady 

Polystyren   

Součinitel tepelné vodivosti λD =0,039 W.m-1.K-1 

Tepelný odpor při tloušťce desky 70mm  R= 1,79 m2 K/W 

[16] 

Rockwool Multirock            

Třída reakce na oheň: A1 

Součinitel tepelné vodivosti λD =0,039 W.m-1.K-1 

Faktor difuzního odporu µ = 1 

Měrná tepelná kapacita cp =840 J.kg-1.K-1 

[11] 

Termoizolační omítka Baumit                        

Zrnitost: 1,0 mm 

Hustota: cca 1,8 kg/dm3 

Součinitel tepelné vodivosti (λ): 0,70 W/mK 

Faktor difúzního odporu (µ): 25 – 40 

Rychlost pronikání vody kapalném stavu (w): < 0,20 kg/m2 . t0,5  

Ekvivalentní vzduchová tloušťka sd: 0,05 – 0,08 m (při tloušťce omítky 2 mm) 

Barevné odstíny: 200 barev 

Spotřeba materiálu: cca 2,0 kg/m2 

[10] 
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3.5  Nároky stavby na energie, napojení na dopravní infrastrukturu, 

likvidace odpadů a předpoklady napojení stavby na stávající 

technické vybavení území. 

 

Potřeby energií nebudou nijak výrazně přesahovat potřeby běžného rodinného domu. 

Hlavní spotřeba energie je tedy předpokládána za svícení a vytápění, popř. provoz 

dalších běžných elektrospotřebičů jako je např. počítač, televize, kuchyňské stroje 

apod.  

 

 Likvidace odpadů je zajištěna stejně jako u okolních objektů, tzn. svozem 

komunálního odpadu zajištěným obcí, jednou za týden. Nepředpokládá se produkce 

škodlivého nebo zdraví nebezpečného materiálu ani nadměrná produkce běžného 

domácího odpadu. Pro zmírnění ekologických dopadů je možné použít speciální 

kontejnery na recyklované odpady (papír, sklo, plasty). 

Napojení na technické vybavení a jeho potřeby již není potřeba řešit, jedná se o 

rekonstrukci a stavba je napojená na všechnu potřebnou vybavenost.  

 

Dostupnost stavby je jak městskou hromadnou dopravou tak i individuálně. 

V bezprostřední blízkosti se nachází parkoviště s dostatečnou kapacitou míst (viz obr. 

č. 9). 

 

Obr. č. 13 Parkovací stání před objektem 
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3.6  Charakteristika území, dotčená ochranná pásma nebo chráněné 

území, kulturní památky, kácení zeleně, zásah do zemědělského 

půdního fondu a lesního půdního fondu, rozsah záboru parcel, 

ozelenění nezastavěných ploch, provedené případně vyžadované 

průzkumy. 

 

Území je mírně svažité směrem k jihu. Nachází se v obytné části obce na rozhraní mezi 

individuálním a hromadným bydlením. Přístupnost areálu je přes ulici Pod Vrbami 

nebo sousední ul. K. H. Máchy, obě přístupové komunikace jsou napojeny na páteřní 

komunikaci města Bruntál – ulici Nádražní.  

 

Na jižní hranici, pozemek přímo sousedí s vodním tokem Černý potok. Vodní tok je 

uzavřen v hlubokém umělém korytě, avšak i přes to je jižní část řešeného pozemku 

uvažována jako záplavové území. 

 

Pozemek se nachází v BPEJ (Biotní půdně ekologická jednotka), podle ÚP zde nejsou 

plánovány žádné zábory půdy nebo vyvlastňování pozemku. Pozemek také neplní 

funkci lesa ani zemědělskou a neprochází jím významné koridory dopravní a technické 

infrastruktury. Nenachází se zde žádná kulturní památka ani významná zeleň. Území se 

nachází na geologicky stabilním podloží, není tedy potřeba geologický průzkum. 

Vzhledem k tomu že území se nachazí v BPEJ v čisté části obce , předpokládá se, že 

půda nebude obsahovat žádné toxické nebo jinak zdraví škodlivé látky. 

 

 

3.7  Vliv stavby na životní prostředí, včetně vlivu provozu nebo výroby 

na zdraví a životní prostředí, návrh odstranění nebo minimalizace 

negativních účinků. 

 

Stavba i pozemek budou sloužit pro účely výchovně vzdělávací a sportovní, 

nepředpokládá se negativní účinek na životní prostředí. Jedinou zátěží je produkce 

komunálního odpadu. Tyto dopady mohou být zmírněny například recyklací surovin 

jako je papír, plasty, kov, sklo. Pro svoz těchto materiálů slouží speciální, barevně 
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označené kontejnery. Svoz odpadů bude probíhat jednou týdně, bude zajištěn obcí. 

K dalšímu omezení vytváření škodlivin patří zateplení objektu, nejen že se výrazně 

sníží náklady na vytápění, ale dojde i k poklesu emisí škodlivých plynů do ovzduší, 

zejména CO2. 

 

Pronajímatelná část budovy bude využívána k takovým účelům, při kterých není 

způsobován nadměrný hluk, produkce odpadu, nebo škodlivých látek. Při hledání 

nájemníka je nutné brát zřetel na to, že objekt se nachází v obytné zóně města. 

 

 

3.8  Ochrana stavby před škodlivými vlivy a účinky, protikorozní 

ochrana apod. 

 

Stavba se nenachází v agresivním prostředí. Pro dostatečnou ochranu budou stačit 

klasická opatření a povrchové úpravy střechy a stěn. Střecha z nerezového 

pozinkovaného plechu, obvodový plášť zateplený kontaktní polystyrenovou 

termoizolací s voděodpudivou úpravou fasády. Pozemek je přirozeně svahován směrem 

ke korytu potoka, čímž je zajištěn odvod dešťové  vody z pozemku. 

 

 

3.9 Rozsah a uspořádání staveniště 

 

Vzhledem k malému rozsahu prací, bude pro potřeby staveniště dostačovat nezastavěná 

část pozemku, který bude sloužit především jako sklad materiálu, pozemek je již 

oplocen není tedy potřeba ho již dodatečně zajišťovat proti vstupu nepovolených osob. 

Vzhledem k výšce stavby bude nutné k budově přistavět lešení, z kterého se bude 

provádět montáž fasády a přístup na střechu, kvůli opravě střešní krytiny. Krytina a 

zateplovací materiály s omítkou budou umístěny na oddělených zastřešených 

skládkách. K tomuto účelu je možné dočasně využít druhou dřevěnou budovu, která 

bude vyklizena kvůli druhé fázi výstavby, a to je demolice právě zmíněné budovy.  

Následně bude provedena výstavba nové budovy. Staveniště bude v noci osvětleno a 

hlídáno kamerovým systémem. Stroje, pracovní pomůcky a nářadí budou uskladněny a 

zamčeny v hlavní budově.  
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3.10 Odolnost a zabezpečení stavby z hlediska požární ochrany a 

civilní obrany 

 

Veškeré použité materiály a pracovní postupy budou odpovídat požadavkům normy 

ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – nevýrobní objekty. Tato norma platí pro 

projektování požární bezpečnosti nových stavebních nevýrobních objektů a pro 

projektování změn staveb stávajících nevýrobních objektů a prostorů, pokud změny 

staveb vyžadují podle ČSN 73 0834 postup podle této normy. Při projektování změn 

staveb platí tato norma pro měněné části (popř. provozy) objektů, přičemž změnou 

stavby nesmí dojít ke snížení požární bezpečnosti celého objektu, zejména ke snížení 

bezpečnosti osob nebo ke ztížení zásahu požárních jednotek. 

 

 

3.11 Požadavky na pracovní prostředí a hygienu práce 

 

Pro stavební dělníky bude na stavbě zřízena unimobuňka sloužící pro účely šatny a 

jedno mobilní WC. Staveniště bude udržováno v čistotě a odpadový materiál bude 

skladován na jednom místě v kontejneru a následně odvážen na skládku. Počet dělníků 

na stavbě je odhadován na 5 osob + vedoucí. Tento počet se může změnit v závislosti 

na konkrétní domluvě s dodavatelskou firmou, v takovém případě je potřeba pracoviště 

přizpůsobit pro daný počet lidí. 
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4. Podmiňující předpoklady 

 

4.1  Rozsah a způsob přeložek inženýrských sítí 

 

Pozemek i budovy jsou již na inženýrské sítě napojeny, jeho napojení a rozsah jejich 

napojení zůstává v návrhu nezměněn. Nepočítá se ze zvýšením odběru elektřiny, vody 

nebo plynu. Pro prostor k pronájmu je navržen vlastní vodoměr a elektroměr. Vytápění 

bude zajišťovat společný kotel pro celou budovu, náklady na topení budou zohledněny 

v nájmu.  

 

4.2  Omezení stávajících provozů 

 

Výstavba bude probíhat ve třech fázích. V první fázi dojde k rekonstrukci Hlavní 

budovy. Druhá fáze se bude týkat demolicí stávajícího skladu a výstavby náhradní 

budovy za něj. Poslední třetí je zaměřena na zvelebení zahrady. Během rekonstrukce 

hlavní budovy bude veškerý provoz v místě přerušen.  

 

Nejprve budou provedeny bourací a zednické práce. Po dokončení bouracích prací a 

vystavění nových příček je možné přistoupit k osazování okenních rámů a zárubní. 

Současně mohou na objektu probíhat práce na zateplovacím systému obvodové 

konstrukce i střechy. N střeše je potřeba počítat i s položením nové krytiny a kontrolou 

stavu nosných prvků které mohou být poškozeny vlhkostí nebo namáháním. U střechy 

také dojde k montáži nových podokapních žlabů pro odtok dešťové vody a instalaci 

sněhových zábran. Dojde zde také k osazení dvou střešních oken kvůli prosvětlení 

mistností, která budou vyměněna za stávající menší okenní otvory.  

 

Po dokončení těchto prací je možné obnovit plný provoz budovy a soustředit se na 

demolici dřevěného skladu. Po skončení demolice dojde k rozšíření stávající garáže a 

vznikne tak nový skladovací objekt. V této fázi bude omezen pohyb v zahradě, 

k přístupu skautů do objektu bude používán výhradně přední vstup z ulice pod Vrbami. 

 

Poslední fází je rekonstrukce zahrady. Je navrženo vykácení nevzhledných dřevin, 

především živého plotu na hranici pozemku a jabloně. Dojde také k odstranění 
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stávajícího oplocení a jeho nahrazení za nové vzhledově příjemnější. Na zahradě také 

dojde k odstranění zeleninových políček. Místo vzniklé na zahradě po odstranění 

dřevěného skladu, zeleniny a  dřevin, může být v teplejších měsících využíváno ke 

společnému shromažďování a hrám. K tomuto účelu je potřeba jej vybavit příslušným 

mobiliářem. Může zde vzniknout například ohniště s lavičkami pro opékaní masa, nebo 

malé hřiště. 

 

 

4.3  Podmiňující vyvolané investice, předpoklady na jejich zabezpečení 

např. demolice, výkupy pozemků a objektů, apod. 

 

Vzhledem k umístění pozemku, který není možné rozšířit, budova se nachází na kraji 

řadové zástavby, z východní strany je tedy ohraničena jinou stavbou, ze severní a 

západní strany je sevřená mezi komunikacemi v ulicích pod Vrbami a K. H. Máchy, 

z jižní strany hraničí pozemek s černým potokem. Přístup k budově je také dobře 

zajištěn, vozovka i pěší komunikace byly nedávno rekonstruovány a jsou v dobrém 

stavu. V těsné blízkosti areálu je také parkoviště s dostatečnou kapacitou. 

Nepředpokládá se tedy zvýšení nákladů na žádné podmiňující vyvolané investice. 

 

Jediným problémem může být zvýšený hluk a emise škodlivých látek a prachu při 

výstavbě. V realizační fázi také dojde ke zvýšeným nárokům na dopravní obslužnost 

komunikací. Tyto dopady je potřeba projednat s příslušnými orgány obce. 

 

Vzhledem k uzavření objektu po dobu výstavby, což je předpokládáno na dva měsíce, 

bude činnost Junáku přerušena popřípadě dočasně přemístěna do jiného prostoru. 

Pronájem tohoto prostoru může zapříčinit další nepřímé náklady.  
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4.4  Počet pracovníků pro provoz a údržbu (vlastní, externí), 

požadavky na zvýšení počtu pracovníků po dokončení stavby a 

jejich stručné zdůvodnění. 

 

Pro zachování plné provozuschopnosti budovy je potřeba zajistit pouze úklidové práce. 

Vzhledem k tomu že objekt má velikost rodinného domu bude k zajištění úklidu stačit 

jeden pracovník, který bude úklid provádět v předem dohodnutých intervalech. Odvoz 

komunálního odpadu zajišťuje město. V pravidelných intervalech také bude 

kontrolován odborným pracovníkem plynový kotel a komínový průduch. Kontrolu 

stavu elektroměru, vodoměru a plynoměru bude provádět osoba pověřená správcem 

dané sítě. Na drobné udržovací práce jako např. vymalování stěn v interiéru bude 

sjednán odborný pracovník, dle individuálních potřeb. Údržbu nemovitosti a provádění 

pravidelných kontrol a revizí bude zajišťovat vlastník objektu. 
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5. Stavební část 

 

5.1  Rozdělení stavby na stavební objekty (SO) 

 

SO1 – Hlavní budova 

SO2 – Sklad 

SO3 - Zahrada 

 

5.2  Popis jednotlivých stavebních objektů 

 

5.2.1 SO1 – Hlavní budova 

 

Hlavní budova se nachází v severní části pozemku na křižovatce ulic pod Vrbami a K. 

H. Máchy. Vstup do objektu je z ulice pod Vrbami. Budova je zděná, dvoupatrová 

s plechovou sedlovou střechou. Stavba je napojena na potřebné inženýrské sítě ( 

vodovod, plynovod, kanalizace, elektřina). U této stavby je nutná rekonstrukce střešní 

krytiny a obvodového pláště, se zateplením fasády a výměnou oken. Je zde navržena 

oddělená část určená k pronájmu, ta bude mít svůj vodoměr a elektroměr. 

 

5.2.2 SO2 – Sklad 

 

Vedlejší budova přímo navazuje na hlavní budovu. Je postavena jako dřevostavba. 

V současné době je ve velmi špatném stavu. Proto je navržena její demolice. Také 

velikost budovy je vzhledem k jejímu účelu neadekvátní, zabírá zbytečně mnoho místa 

na pozemku, které by se dalo využít jinak. Navíc nyní jižní cíp budovy zasahuje do 

záplavového území. Budova je v současné době vyklizena a není nijak využívána. 

 

5.2.3 SO3 – Zahrada 

 

Zahrada je oplocena nevzhledným kovovým  plotem s ostnatým drátem. Kolem plotu 

jsou vysázeny zakrslé jehličnaté stromy, které nejeví žádné známky údržby. Na jižní 

části zahrady je zřízeno malé zeleninové políčko. Jsou zde také dva stromy, jeden 
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z nich je vzrostlý jehličnan, druhý je ovocný strom, špatně rozvětvený. Zahradě chybí 

mobiliář, celkově je velmi špatně udržována.  

 

 

5.3  Účel hlavních stavebních objektů 

 

5.3.1 SO1 – Hlavní budova 

 

Hlavní budova slouží jako klubovna pro společné hry a zájmové aktivity určené do 

interiéru. Také slouží jako hlavní kancelář vedoucích pro plánování dalších aktivit. 

Jsou zde také umístěna hygienická zařízení. 

 

Budova je dvoupatrová, v současné době v ní probíhá částečná rekonstrukce a některé 

místnosti v prvním podlaží jsou využívány pro účely skladování stavebního materiálu a 

neslouží tak svému původnímu účelu. Je zde tedy využívána pouze zasedací místnost a 

jedna menší společenská místnost. Kuchyně slouží zároveň jako kancelář vedoucího 

oddílu. Ve spodním patře je také umístěno jedno společné WC a koupelna se dvěma 

umyvadly. V návrhu se počítá s oddělením části podlaží pro účely pronájmu. Zbylý 

prostor dovolí vytvoření větší zasedací místnosti a odděleného WC pro muže a ženy, 

s bezbariérovou úpravou. Nevyužité části chodby mohou být použity pro zbudování 

vestavěné skříně nebo knihovny. Musí zde však být zachována minimální průchozí 

šířka. 

 

Ve druhém patře zatím rekonstrukce neprobíhá, ale rozmístění jednotlivých místností 

je zcela nevhodné, společenské místnosti patrně dříve sloužili jako ložnice, takže jejich 

velikost není adekvátní počtu členů. Velká část druhého podlaží není využívána vůbec. 

V těchto nevyužívaných prostorách je navržena oddělená koupena a komora, která je 

napojena na druhou společenskou místnost, ta může sloužit zároveň jako jídelna. 

Umístění kuchyně je navrženo v bezprostřední návaznosti na tuto místnost. Kancelář 

bude ze spodního patra přesunuta do druhého. Poslední místností ve druhém patře je 

obytná místnost pro přespávání návštěv. V hale bude zachován prostor pro zbudování 

další vestavěné skříně, podobně jako v přízemí. 
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Z druhého patra je umožněn přístup schodištěm do podkroví, které ovšem díky své 

malé konstrukční výšce neumožňuje jiné využití než pro skladování méně často 

používaných věcí. 

 

Poslední částí tohoto objektu je garáž, která ale slouží spíše jako sklad pro podsady od 

stanů. V návrhu je počítáno s jejím rozšířením. Měl by tak vzniknout hlavní skad 

především pro rozměrnější předměty. 

 

 

5.3.2 SO2 – Sklad  

 

Tato budova byla využívána především pro skladování materiálu, nářadí a pomůcek 

potřebných pro údržbu pozemku a budov a pro pořádání vlastních akcí jako výletů, 

táborů, her apod. V současné době je vyklizena a čeká na demolici. Budova stojí 

částečně na základech, které mohou být použity pro výstavbu nového skladu. 

 

 

5.3.3 SO3 - Zahrada 

 

Zahrada je minimálně využívaná chybí v ní mobiliář, nevykazuje ani známky 

pravidelné údržby. Je využívána zejména pro pěstování zeleniny a sklízení jablek. 

 

 

5.4  Stavebně technické řešení objektů (konstrukční systém, základní 

opláštění, kapacity, tepelně technické vlastnosti stavebních 

konstrukcí, vybavení, plochy, apod.) 

 

Hlavní budova je postavena klasicky s nosnou konstrukcí z pálených cihel a sedlovou 

střechou s dřevěným krovem. Zastavěná plocha je 140 m2, budova je dvoupatrová. 

Budova není nijak dodatečně zateplovaná, z toho pramení nutnost zabývat se při 

rekonstrukci i tímto hlediskem, kdy při správném provedení může dojít ke značné 

úspoře na provozních nákladech, především v zimním období. Je nutné myslet na to, že 



32 

 

pro fungující zateplovací systém je nutné zateplit obvodový plášť, ale i střešní 

konstrukci a vyměnit okna za nová, která splňují současné normy. 

 

Jako příklad pro zateplovací systém fasády může posloužit kontaktní systém Baumit 

open. Hlavním izolantem je zde polystyren o tloušťce 70mm. Tepelný odpor 

konstrukce bude ještě zlepšen použitím termoizolační omítky. 

 

obr č. 14 schéma zateplovacího systému [10] 
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Příkladem pro zateplení střechy je může být zateplovací systém společnosti Rockwool, 

konkrétně systémem Multirock. Jedná se o kontaktní zateplovací systém pro 

jednoplášťové střechy.  

 

 

Obr. č. 15 jednoplášťová střecha se separační hydroizolační vrstvou [11] 

 

 

Střecha a veškeré její vrstvy nebo části musí být navrženy tak aby odolaly zatížení 

větrem, tzn. tlaku a sání, nesmí propouštět vodní páry, srážkovou vodu, sníh nebo 

námrazu, musí také odolávat mechanickému a dynamickému namáhání. Pokud nelze 

vyloučit pronikání srážek musí být ve střeše navrženy pojistné hydroizolační vrstvy 

kombinované s větráním. Při konstrukci výrobce doporučuje omezit nebo nejlépe úplně 

vyloučit mokré procesy. Střecha musí splňovat tepelně technické požadavky na ztráty 

tepla, které udává norma ČSN 73 0540 – Tepelná ochrana budov.  

 

Vedlejší budova, bude pro svůj značně zchátralý stav stržena a nahrazena novou, 

obdobnou stavbou. Vzhledem k tomu že její využití bude především jako sklad nářadí a 

materiálu, není nutné tuto budovu zateplovat ani napojovat na inženýrské sítě, kromě 

elektřiny potřebné ke svícení. 

 

Pro konkrétní návrh je nutné vypracovat odborný posudek zateplovacího systému jehož 

výsledkem bude energetický průkaz a energetický štítek budovy. 
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5.5  Požadavky na dispoziční, architektonické a provozní řešení 

 

Architektonické řešení je navrženo, tak aby budova co nejlépe zapadala od okolní 

zástavby. A to jak počtem podlaží tzn. výškou budovy, tvarem střechy, barvou fasády 

ale i výplní otvorů. Z tohoto důvodu je vnější tvar budovy a střechy ponechán 

v původním stavu, který dobře koresponduje s okolím. I původní modrá barva dobře 

koresponduje s okolními stavbami. Tyto parametry tedy zůstávají v návrhu oproti 

původnímu stavu nezměněny.  

 

K radikálním změnám oproti původnímu stavu došlo u vnitřní dispozice objektu. 

Vznikl zde požadavek na vyčlenění části prostoru k pronájmu. Jako nejvhodnější 

prostor se pro tento účel  jeví severní část budovy v prvním podlaží. Je zde umožněn 

přístup přímo z ulice pod Vrbami, takže se dá prostor snadno provozně oddělit. Prostor 

k pronájmu bude z celkové podlažní plochy zabírat 40 m2. Což je dostatek pro umístění 

kanceláře, ordinace lékaře, menšího obchodu například s potravinami, nebo i s jiným 

zbožím.  

 

Pro účely provozu junáku je vyčleněn zbytek prostoru v prvním podlaží a cele druhé 

nadzemní podlaží přístupné po schodišti. V prvním podlaží je navržena velká 

společenská a zasedací místnost. Přístup k této místnosti je spojovací chodbou ze 

zadního vchodu, která bude využívaná výhradně členy junáku. V chodbě jsou umístěny 

hygienická zařízení – WC s umyvadlem oddělená zvlášť pro muže a pro ženy. WC pro 

ženy je navrženo s bezbariérovou úpravou. Dále v chodbě vznikl prostor pro místění 

velké vestavěné skříně.  

 

Návrh dispozice místností v druhém patře také zaznamenává určité změny. Vzhledem 

umístění prostoru k pronájmu v prvním patře jsou některé funkční části budovy 

přesunuty do druhého patra. Jedná se zejména o kuchyň a kancelář, které jsou 

v původním stavu v jedné společné místnosti. Při řešení návrhu byl těmto místnostem 

přidělen samostatný prostor právě ve druhém podlaží. V tomto patře je podle 

požadavků vedoucího oddílu navržena místnost pro přespávání občasných hostů 

z jiných skautských oddílů. Místnost má výměru pouze 20 m2 , takže je zde přípustné 

přespávání pozue 4 osob. Zbudování větší místnosti by omezilo provoz a využívání 
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budovy k jejímu původnímu účelu. Pro zajištění komfortu hostů je zde také navržena 

oddělená koupelna se sprchovým koutem. Nejvýznamnější místností v patře je velká 

společenská místnost na západní straně budovy. Pro osvětlení této místnosti je nutné 

v návrhu počítat se zvětšením původního střešního okna. Místnost je přímo napojena 

na kuchyň, proto se počítá s jejím využíváním i jako s jídelnou.  

 

Jak již vyplynulo z předchozích odstavců, budova bude mít dva provozní celky, jeden 

využívaný skauty a druhý pro využití nájemníka. V návrhu jsou tyto dva celky funkčně 

odděleny, nikoliv však stavebně. Pro zjednodušení přístupu fyzicky postižených osob 

jsou celky propojeny uzamykatelnými dveřmi. Prostor k pronájmu má vlastní sociální 

zařízení.  

 

5.6  Požadavky na technické vybavení objektu. 

 

Objekt má nároky především na zásobování energiemi. Neočekává se že by tyto nároky 

výrazně přesáhly požadavky běžného rodinného domu, není tedy potřeba inženýrské 

sítě posilovat většími dimenzemi vedení. Vytápění objektu bude pro oba provozní 

celky zajištěno společným plynovým kotlem s jedním plynoměrem. Náklady za 

vytápění budou zohledněny v nájmu. Napojení na elektrickou síť zůstane zachováno 

z nadzemního vedení, rozdíl oproti současnému stavu představuje druhý elektroměr 

určený pro nájemníka, tak aby mohla být spotřeba elektrického proudu řádně 

kontrolována a pravidelně fakturována. Stejným způsobem bude probíhat měření 

spotřeby teplé a studené vody. Pro ohřev vody bude opět fungovat společný plynový 

boiler.  

 

U budovy skladu, není potřeba vytápění ani zavádění vodovodního potrubí. Bude zde 

ale proveden rozvod elektřiny, aby bylo možné prostor osvětlit umělým světlem. 
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6. Provádění výstavby 

 

6.1 předpokládaný časový plán přípravy a realizace stavby 

 

Před zahájením rekonstrukce je nutné vyklidit rekonstruované části budovy. Vzhledem 

k poměrně velkému množství nábytku a jiných zařizovacích předmětů bude tato fáze 

časově poměrně náročná, odhadem cca. jeden týden. Vyklizené předměty je možné 

dočasně uložit do přilehlé dřevostavby na zahradě určené k demolici. Následně je 

možné začít s bouracími pracemi. Objem bouraných konstrukcí je asi 20 m3 , ale jedná 

se především o snadno zbouratelné příčky. Trvání těchto prací bude závislé především 

na počtu pracovníků. Předpokládaná doba prací je asi dva týdny. Po dokončení bourání 

je možné začít s výstavbou nových příček. Tyto práce mohou probíhat zároveň se 

zateplováním fasády a umisťováním oken. Zateplení fasády vzhledem ke konstrukčním 

přestávkám kvůli ztvrdnutí použitých hmot bude zřejmě časově nejnáročnější, 

předpoklad je asi tři týdny. V další fázi budou připravovány rozvody pro vodu, 

elektřinu, plyn a kanalizaci. Očekávaná doba trvání  těchto činností je odhadována na  

dva týdny. Po dokončení těchto prací je možné začít s pokládáním podlahy a vnitřními 

omítkami. I tato činnost si vyžádá nejméně dva týdny. Celková předpokládaná doba 

přípravy a realizace stavby je deset týdnů, tedy asi 2 měsíce.  

 

6.2  Zásady řešení zařízení staveniště, situování ploch ZS, možnost 

využití stávajících objektů, zdroje pro výstavbu a dopravní systém 

 

Vzhledem k dostatečnému prostoru v řešeném areálu, není nutné zpracovávat projekt 

zařízení staveniště. Stavební materiály, stroje a nářadí může být uskladněno v dřevěné 

budově určené k demolici ve druhé fázi stavby. Areál má výhodu, že je oplocen, takže 

není nutné jej dodatečně zabezpečovat proti vstupu nepovolených osob. V případě 

potřeby může být staveniště v noci osvětleno popřípadě monitorováno kamerovým 

systémem.  
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6.3 Předpokládaný dodavatelský systém 

 

Dodavatelský systém bude probíhat pomocí veřejných výběrových řízení pro jednotlivé 

konstrukční části stavby.  Doporučuje samostatné sjednání inženýrské činnosti. 

Projektovou a zhotovitelskou činnost může pro zjednodušení zajistit tatáž firma. Je ale 

nutné dbát zvýšené pozornosti kontrole při provádění, neboť tu bude s největší 

pravděpodobností vykonávat autorský dozor generálního projektanta, může dojít ke 

konfliktu zájmů. 
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7. Rekapitulace celkových nákladů stavby 

 

8. Tab. č. 1 Rekapitulace celkových nákladů stavby 

Hlav
a 

Náklady na Náklady zahrnované do ceny 
HIM 

Náklady 
hrazené z 

inv. 
Prostřed

ků 

Celkové 
náklady 
stavby     stavebn

í část 
technolog

. část 
CELKE

M 

a b c d e f g 
I. Projektové a 

průzkumné práce 50000   50000 50000 50000 

II. 
Provozní soubory 
celkem           

  v tom: dodávka           
                montáž           
                kompl. činnost           

III. 
Stavební objekty 
celkem 790 000   790 000 790 000 790 000 

  v tom: základní náklady 

  
              HZS a dopl. 
náklady           

  
              kompletační 
činnost 

IV. 
Stroje a zař. inv. 
Povahy           

V. Umělecká díla           

VI. 
Vedlejší náklady 
celkem           

  v tom: GZS           
                územní vlivy           
                provozní vlivy           

VII. Ostatní náklady           

  
z toho:        inženýrská 
činnost 40 000   40 000 40 000 40 000 

VIII. Rezerva           

IX. 
Jiné investice 
(odpisované)           

X. 
Nehmotný inv. 
Majetek           

XI. 
Náklady neninvestiční 
(prov.)           

CELKEM bez DPH 880 000 880 000 880 000 880 000 

DPH                                                 20% z částky  880 000 176 000 

CELKEM vč. DPH 1 056 000 
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Závěr 

 

Investice do objektu Junáku je vzhledem k jeho aktuálnímu stavu nezbytná. Hlavní 

budova není zateplena a dochází zde k velkým tepelným ztrátám. Kromě zateplení 

střechy a obvodového pláště musí dojít i k výměně oken za okna s koeficientem 

prostupu tepla max. 1,1 W/m2K. Díky tomu se dá ušetřit podstatná část provozních 

nákladů budovy. Další nezbytnou investicí je demolice stávající dřevěné budovy.  

 

Pro lepší návratnost investice, je v přízemí navržen prostor, vyčleněný k pronájmu. 

Vytvoření tohoto prostoru si však vynucuje radikální změnu ve vnitřní dispozici celého 

objektu, což celou investici výrazně prodraží. Při předpokladu pronájmu těchto prostor 

je očekávaný příjem z této činnosti 50 000 – 75 000 Kč ročně. Ušetřené peníze za 

provoz budovy díky zateplením se odhadují asi na 25 000 Kč. Roční rozpočet 

organizace by tak mohl být v ideálním případě navýšen o 75 000 – 100 000 Kč. Výše 

celé investice ční asi 1 100 000 návratnost je odhadována asi na 13 let. V případě že se 

investor bude chtít zabývat pouze zateplením objektu, bez změny disopzice očekává se 

návratnost do 10ti let. Náklady na zateplení jsou odhadovány cca na 250 000 Kč. 

 

Investorovi se doporučuje provést stavbu v celém rozsahu, tedy zateplení i změnu 

vnitřní dispozice, rozdíl v době návratnosti není nijak velký a do budoucna může 

organizaci přinést značné finanční prostředky navíc. Náklady a tím i dobu návratnosti 

lze snížit případnými dotacemi od města. státu, nebo EU.  
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