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1.  Úvod 
 

 

V dnešní době stále roste potřeba po prostorech slouţících volnočasovým aktivitám, které 

budou slouţit všem věkovým skupinám. Můţe se jednat o objekty, jako jsou hřiště, domy dětí 

a mládeţe nebo jiné objekty tomuto účelu určené. Snaha je rozšiřovat a zlepšovat úroveň 

zázemí pro volný čas. 

Většina lokalit se potýká s nedostatkem prostoru pro rozšiřování novou výstavbou, a 

proto je město v důsledku rozvoje nuceno vyhledávat stávající budovy, které jiţ nesplňují svůj 

účel  a zamýšlet se nad jejich novým vyuţitím. Ve městech a na vesnicích se většinou nachází 

četné mnoţství takovýchto objektů. Budovy se často nachází v blízkosti nebo v samém centru 

lokality, a nabízejí tak výbornou moţnost pro nové účelné vyuţití objektu. 

Uváţenou rekonstrukcí, která svým charakterem nebude narušovat okolní zástavbu, můţeme 

docílit budoucího nového uţívání a taky zajistit rekultivaci daného území. 

 Zvýšením počtu a kvality prostorů pro volný čas, společnost dosáhne zvýšení zájmů o 

tyto sluţby, hlavně mezi mladší generací obyvatelstva. Zázemí objektu musí odpovídat účelu, 

pro který je navrţen. Z tohoto důvodu je nutné dbát na správné dispoziční řešení, které je 

z části omezeno limitami a moţnostmi rekonstruované budovy. Provoz takovýchto sluţeb 

bude také okolnímu obyvatelstvu z části nabízet pracovní příleţitosti. 

 

                                                                                                                                    

1.1 Cíl bakalářské práce 

 

 Cílem bakalářské práce je navrhnout rekonstrukci budovy bývalé speciální školy v 

Jablunkově. Objekt se nachází na adrese Jablunkov, Sadová 479, 739 91, Jablunkov. 

Rekonstrukce bude spočívat v návrhu vnitřní i venkovní dispozice. Výsledkem bude funkční a 

účelný návrh objektu pro stanovený účel uţívání.   
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1.2 Předmět 

 

Předmětem bakalářské práce je navrhnout rekonstrukci budovy bývalé speciální školy v 

Jablunkově. Rekonstrukce bude spočívat v návrhu dispozičního řešení jednotlivých podlaţí 

budovy. Na ţádost města Jablunkova bude do této budovy přemístěna stávající městská 

knihovna, která se do dnešní doby nacházela v budově polikliniky. Knihovna bude situovaná 

v 1. PP objektu. 1.NP budovy bude určeno pro prostory centra pro mládeţ. 2.NP a 3.NP bude 

slouţit pro prostory lidové školy umění, která se v současnosti nachází na ulici Nádraţní. 

Součástí rekonstrukce bude také návrh okolního exteriéru stavby. Bude se jednat o 

rekultivaci zeleně, úpravu všech pochozích ploch, návrh parkoviště a v poslední řadě 

zateplení a výměna výplní otvorů.  

 

 

1.3 Podklady pro zpracování bakalářské práce 

 

• Projektová dokumentace stávajícího stavu budovy (1. PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, řez 

starou částí objektu, řez novou částí objektu). Nutno říci, ţe pro zhotovení bakalářské 

práce byla poskytnuta pouze projektová dokumentace pořízená v průběhu poslední 

rekonstrukce, protoţe původní projektovou dokumentaci městský úřad Jablunkov 

nevlastní.  

• územní plán města 

• katastrální mapa  

• stávající průběh inţenýrských sítí 

• fotodokumentace 
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2. Obecná východiska 

 

 

2.1 Nevyužité objekty 

 

 

 V dnešní době se nachází na území České Republiky nespočet opuštěných, chátrajících 

nebo jinak nevyuţívaných objektů. 

 Jedná se, jak o stavby malého rozsahu, jako jsou rodinné domky, tak i o větší objekty, 

jako jsou například budovy škol, administrativní budovy a také o bývalé zemědělské a 

průmyslové areály.  

 Za stále přibývajícím počtem nevyuţitých objektů ve většině případů stojí jejich majitelé. 

Ti se odklání od moţnosti rekonstrukce. V největší míře za tím stojí finanční náročnost 

rekonstrukce, protoţe ve většině případů se jedná o rozsáhlé objekty. 

 Část objektů, u kterých bylo zastaveno uţívání, mohou být památkově chráněné. 

U těchto objektů by měla být rekonstrukce samozřejmostí. 

V úvahu je nutno brát také statickou a technickou stránku budovy. Ne všechny budovy je 

po statické a technické stránce moţno rekonstruovat a proto v těchto ojedinělých případech 

nezbývá jiná moţnost neţ demolice stavby.  

 

 

2.2 Rekonstrukce stávajících objektů 

 

Rekonstrukce  je v architektuře a stavebnictví výraz pro fyzický návrat ke staršímu 

nedochovanému stavu. Rekonstrukce na rozdíl od opravy znamená vţdy výraznou změnu 

existujícího stavu, je potřeba ji odpovědně zvaţovat. Jedná se o princip legitimní, nikoliv 

samozřejmý nebo dokonce automatický.[13] 

Při rekonstrukcích starších objektů se můţeme setkat s mnoha aspekty. Objekty často 

chátrají a tím je způsobeno narušení některých stávajících konstrukcí. Rekonstrukce je tímto 

spojena obvykle se zjišťováním stavu a následném určením rozsahu sanačních prací. 
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3. Teoretická východiska 

 

Budova 

 

Budova je stavba prostorově ohraničená a navenek převáţně uzavřená obvodovými stěnami a 

střešními konstrukcemi, s jedním nebo více ohraničenými uţitkovými prostory.[13] 

 

Objekt 

 

Určitá, jediná stavba. 

 

Hygienický prostor 

 

Záchody, umývárny, prostory pro osobní hygienu, šatny. 

 

Záchod 

 

Je zařízení určené pro vylučování lidských tělesných odpadů, zejména moči a stolice, a pro 

jejich ukládání, odvod nebo i zpracování. Slovo záchod můţe označovat samotné zařízení 

nebo i samostatnou malou stavbu nebo místnost, v níţ se nachází.[13] 

 

Rekonstrukce 

 

Rekonstrukce  je v architektuře a stavebnictví výraz pro fyzický návrat ke staršímu 

nedochovanému stavu. Rekonstrukce na rozdíl od opravy znamená vţdy výraznou změnu 

existujícího stavu, je potřeba ji odpovědně zvaţovat. Jedná se o princip legitimní, nikoliv 

samozřejmý nebo dokonce automatický.[13] 

 

Exteriér 

 

Exteriér označuje vnější, či okolní prostor nějakého objektu, nejčastěji stavby. [13] 
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Dispozice 

 

Uspořádání, plán, rozdělení objektu. [13] 

 

Výplň otvorů 

 

Okno, Dveře 

 

Podlaží 

 

Podlaţí je jedna úroveň budovy v dané výšce nad či pod zemí. Počet podlaţí je jedním ze 

základních údajů o budově. V obecné mluvě se pro podlaţí pouţívá také termín patro. [13] 

 

Podlaha 

 

Podlaha je jednovrstvá nebo vícevrstvá konstrukce, která tvoří vrchní část vodorovných a 

šikmých konstrukcí. Podlaha vţdy bezprostředně navazuje na podkladový materiál, kterým 

můţe být v nejniţším patře podkladní betonová vrstva nebo ve vyšších patrech stropní 

konstrukce.  

 

Šachta 

 

Obecným technickým termínem šachta bývá obvykle označován dutý prostor v nějakém 

větším technickém zařízení (velmi často se jedná o prostor protáhlého tvaru ve svislém 

směru). [13] 

 

Výtah 

 

Výtah  je dopravní prostředek z kategorie zdvihadel, uţívaný jako zdvihací zařízení pro 

dopravu osob nebo nákladů svislým nebo šikmým směrem po pevné dráze. [13] 

 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Budova
http://cs.wikipedia.org/wiki/Stropn%C3%AD_konstrukce
http://cs.wikipedia.org/wiki/Stropn%C3%AD_konstrukce
http://cs.wikipedia.org/wiki/Stropn%C3%AD_konstrukce
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dopravn%C3%AD_prost%C5%99edek
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Zdvihadlo&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Zdvihac%C3%AD_za%C5%99%C3%ADzen%C3%AD&action=edit&redlink=1
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4. Občanská vybavenost 

 

 

Základní funkcí budov občanské vybavenosti je plnit potřeby obyvatelstva a uspokojovat 

jejich nároky. Mezi takové objekty můţeme zařadit například školy, školky, obchody, 

administrativní budovy, sportovní zařízení, vzdělávací zařízení a podobně 

 

 Stavby občanské vybavenosti můţeme rozdělit dle jejich budoucího vyuţití, a to na:[12] 

 

• Stavby pro výchovu a vzdělání - školy, školky, jídelny 

• Stavby cestovního ruchu a veřejného stravování  - penziony, hotely, ubytovny, 

restaurace 

• Stavby pro obchod a služby - obchodní centra, prodejny, salony, logistická centra 

• Sportovní a tělovýchovné stavby – tělocvičny, herny, sportovní střediska 

• Administrativní stavby - pro státní správu, výrobní i nevýrobní společnosti 

• Zdravotnické stavby – lékárny, ordinace, zdravotní střediska, zdravotní centra 

• Stavby s kulturním využitím – divadla, kina, společenská centra 

 

Objekty občanské vybavenosti můţeme stejně jako objekty občanské vybavenosti rozdělit do 

třech typů prostorů: 

 

• hlavní  ( účelové prostory, kanceláře, provozovny ) 

• vedlejší ( vstupní prostory, hygienická zařízení, šatny, recepce, kuchyňky,      

odpočinkové místnosti, shromaţďovací prostory ) 

• komunikační  ( chodby, schodiště, výtahy ) 
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5. Legislativní předpisy 

 

Při projektování a realizaci veškerých staveb je povinností projektanta a stavebníka 

dodrţovat předepsané poţadavky dle vyhlášky č.269/2009 Sb., o obecně technických 

poţadavcích na stavby uvedené ve stavebním zákoně č.183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu. Při zhotovování bakalářské práce se závaznou stává take vyhláška č. 

398/2009 Sb., o obecných technických poţadavcích zabezpečující uţívání staveb osobami s 

omezenou schopností pohybu nebo orientace, která je uvedena ve stavebním řádu č. 183/2006 

Sb., o územním plánování a stavebním řádu. 

 

 

5.1 Obecné požadavky na stavby  

 

5.1.1 Obecné požadavky na stavby – bezpečnost staveb 

 

• Stavba musí být navrţena tak, aby byla při respektování hospodárnosti vhodná pro 

určené vyuţití a aby současně plnila základní poţadavky na mechanickou odolnost a 

stabilitu, poţární bezpečnost, ochranu zdraví osob a zvířat, zdravých ţivotních 

podmínek a ţivotního prostředí, ochranu proti hluku, bezpečnost při uţívání, úsporu 

energie a tepelné ochrany. [4] 

• Stavba musí tyto poţadavky splňovat při běţné údrţbě, a působení běţně 

předvídaných vlivů po dobu plánované ţivotnosti stavby. [4] 

• Stavba musí být navrţena a provedena v souladu s normovými hodnotami tak, aby 

účinky zatíţení a nepříznivé vlivy prostředí, kterým je vystavena během výstavby a 

uţívání při řádně prováděné běţné údrţbě, nemohly způsobit 

náhlé nebo postupné zřícení, popřípadě jiné destruktivní poškození kterékoliv její 

části nebo přilehlé stavby, 

nepřípustné přetvoření nebo kmitání konstrukce, které můţe narušit stabilitu stavby, 

mechanickou odolnost a funkční způsobilost stavby nebo její části nebo její části, 

nebo které vede ke sníţení trvanlivosti stavby 

poškození nebo ohroţení provozuschopnosti připojených technických zařízení 

v důsledku deformace nosné konstrukce. [4] 
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• Stavba musí odolávat škodlivému působení prostředí, zejména vlivům zemní vlhkosti 

a podzemní vody, vlivům atmosférickým a chemickým, záření a otřesům. [4] 

• V pobytových místnostech musí být navrţeno denní, umělé a případně sdruţené 

osvětlení v závislosti na jejich funkčním vyuţití a na délce pobytu osob v souladu 

s normovými hodnotami. Pobytové místnosti musí mít zajištěno dostatečné přirozené 

nebo nucené větrání a musí být dostatečně vytápěny s moţnosti regulace tepla. [4] 

• Záchody, prostory pro osobní hygienu a prostory pro vaření musí mít umělé osvětlení 

v souladu s normovými hodnotami,  musí být účinně odvětrány v souladu 

s normovými hodnotami a musí být dostatečně vytápěny s moţností regulace tepla. 

[4] 

• Stavba musí zajišťovat, aby hluk a vibrace působící na osoby a zvířata byly na takové 

úrovni, která neohroţuje zdraví, zaručí noční klid a je vyhovující pro prostředí 

s pobytem osob nebo zvířat, a to i na sousedících pozemcích a stavbách. [4] 

• Hlavní domovní komunikace v budovách s obytnými nebo pobytovými místnostmi 

musí umoţňovat přepravu předmětů rozměrů 1950 x 1950 x 800 mm; u staveb , ve 

kterých je zajišťována  zdravotní a sociální péče, musí umoţňovat přepravu předmětů 

rozměrů 1950 x 1950 x 900 mm. Uvedený poţadavek se nevztahuje na rodinné domy 

a stavby pro rodinnou rekreaci. [4] 

• Stavby se musí odstraňovat tak, aby v průběhu prací nedošlo k ohroţení bezpečnosti, 

ţivota a zdraví osob nebo zvířat, ke vzniku poţáru a k nekontrolovatelnému porušení 

stability stavby nebo její části.Při odstraňování staveb nesmí být ohroţena stabilita 

jiných staveb ani provozuschopnost sítí technického vybavení v dosahu stavby. [4] 

 

• Stavební a demoliční odpady z odstraňovaných staveb musí být odklzeny neprodleně 

a nepřetrţitě tak, aby nedocházelo k narušování bezpečnosti a plynulosti provozu na 

pozemních komunikacích a v případě povodně nedocházelo k jejich rozplavování a 

odplavování a k narušování ţivotního prosředí. Se stavebním odpadem musí být 

nakládáno v souladu s jiným právním předpisem.[4] 
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5.1.2   Obecné požadavky na stavby – požadavky na stavební konstrukce  

 

 

Stěny a příčky 

 

 Vnější stěny a vnitřní stěny oddělující prostory s rozdílným reţimem vytápění a stěnové 

konstrukce přilehlé k terénu musí spolu s jejich povrchy splňovat poţadavky na tepelně 

technické vlastnosti při prostupu tepla, prostupu vodní páry a vzduchu konstrukcemi dané 

normovými hodnotami. Stěna nebo příčka je vyhovující z hlediska zvukové izolace, jestliţe 

splňuje poţadavky stavební akustiky na vzduchovou neprůzvučnost mezi místnostmi 

v budovách danou normovými hodnotami dle charakteru uţívaných místností nebo 

navrhovaného způsobu uţívaných místností. [4] 

 

 

Podlahy 

 

Stropy spolu s podlahami a povrchy jsou vyhovující z hlediska zvukové neprůzvučnosti, 

jestliţe  jejich váţená stavební neprůzvučnost a váţená normalizovaná hladina akustického 

tlaku kročejového zvuku splňují minimální poţadavky stavební neprůzvučnosti dané 

normovými hodnotami. [4] 

 

 

Výplně otvorů 

 

 Konstrukce výplní otvorů musí mít náleţitou tuhost, při níţ za běţného provozu 

nenastane zborcení, svěšení nebi jiná deformace a musí odolávat zatíţení včetně vlastní 

hmotnosti a zatíţení včetně vlastní hmotnosti a zatíţení větrem I při otevřené poloze křídla, 

aniţ by došlo k poškození, posunutí, deformaci nebo ke zhoršení funkce. [4] 

 

 

 

 

 



 10 

Výtahové šachty 

 

Ve výtahové šachtě nesmí být umístěna ţádná vedení technického vybavení nebo jiná 

technická zařízení, která nejsou potřebná  pro provoz a bezpečnost výtahu. Výtahová šachta 

musí být dostatečně větrána do prostoru mimo budovu a nesmí být vyuţita pro větrání 

prostorů nesouvisejících s výtahem. [4] 

 

 

Hygienické prostory 

 

V objektech občanské vybavenosti je nutné podle ČSN 73 5303 „administrativní budovy a 

prostory“ dodrţovat předepsaný počet hygienických zařízení. 

Počet se odvíjí z předpokladu počtu návštěvníků a zaměstnanců v budově. 

 

 

 

 

Tab.1: Počty hygienických zařízení u budov občanské vybavenosti [9] 

Počet žen včetně 

Případných externích 

zákazníků 

 

 

 

Počet WC 

Počet mužů včetně 

Případných externích 

zákazníků 

 

 

 

Počet WC 

 

 

 

Počet 

pisoárů 

 

1 aţ 10 1 1 aţ 10 
 

1 

 

1 

 

11 aţ 30 2 11 aţ 50 

 

2 

 

2 

 

31 aţ 50 3    

51 aţ 80 4 51 aţ 100 3 3 

Kaţdých dalších 30 1 Kaţdých dalších 50 1 1 
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5.1.3   Požadavky na stavby- bezbariérové užívání stavby 

 

 Budovy občanské vybavenosti by měly být stejně jako administrativní budovy 

uzpůsobeny tak aby splňovaly poţadavky pro pohyb osob na vozíku. 

 Výškové rozdíly v prostorách určených lidem na vozíku by neměly být větší neţ 20 mm. 

Vstupní dveře musí mít šířku nejméně 900 mm a musí být bez prahu.Ostatní dveře určeny 

osobám na vozíku musí mít světlou šířku 800 mm. Před vstupem do budovy musí být 

manipulační plocha nejméně 1500x1500 mm. V objektu musí být zřízeny hygienické prostory 

pro osoby na vozíku. U změn dokončených staveb můţe být společná kabina pro muţe i ţeny 

o minimálních rozměrech 1600 x 1600 mm. Záchodová mísa musí být osazena v osové  

vzdálenosti 450 mm od boční stěny a musí být opatřena madly.U minimálních rozměru 

kabiny musí být manipulační prostor orientovaný proti dveřím. Dveře musí být ve výšce 800-

900 mm nad podlahou opatřeny  vodorovným madlem. Povrch hygienických prostor musí být 

protiskluzový. Klec výtahu musí mít rozměry minimálně 1100x1400 mm s šířkou vstupu 

minimálně 900 mm.Volná plocha před nástupními misty do výtahu musí mít rozměry 

minimálně 1500 x 1500 mm. Na všech vyznačených odstavných a parkovacích  plochách pro 

osobní motorová vozidla musí být nejméně jedno vyhrazené stání při celkovém počtu do 20 

parkovacích stání. K těmto místům musí být zajištěn bezbariérový přístup z komunikace pro 

pěší. Šířka stání pro vozidla zdravotně postiţených osob musí být nejméně 3500 mm a smí 

mít sklon nejvýše 1:5 (20%). V případě podélného stání musí mít délku nejméně 7000 mm. 

Povrchy chodníků, schodišť, šikmých ramp a podlah vnitřních komunikací musí být rovný, 

pevný a upravený proti skluzu. Chodníky musí být provedeny v minimální šířce 1500 mm a 

smí mít podélný sklon nejvýše 1:12 ( 8,33%) a příčný sklon nejvýše 1:50 ( 2,0%). 

Dveře  jejichţ zasklení zasahuje níţe neţ  800 mm nad podlahou, musí být ve výšce 1100 aţ 

1600 mm označeny výraznou páskou šířky nejméně 50 mm nebo pruhem ze značek o 

rozměrech  50 x 50 vzdálenými od sebe maximálně 150 mm, jasně viditelnými proti pozadí. 

Horní hrana zvonkového panelu smí být nejvýše  1200 mm od úrovně podlahy. Vstup musí 

být osvětlen tak, aby nevznikal náhlý a velký kontrast mezi osvětlením vně a uvnitř 

budovy.[13]  
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6. Základní poznatky vymezeného území  

 

 
6.1 Širší vztahy v území 

 

Pozemek s řešeným objektem se nachází v blízkosti centra města Jablunkova. Pozemek je 

situován na parcele číslo 45. Vlastníkem pozemku je město Jablunkov.   

Objekt je přístupný z ulice Bukovecká. Budova se nachází v zastavěném území města a je 

obklopena zástavbou rodinnými domy. V blízkosti budovy se nachází autobusové nádraţí, 

které je vzdáleno 400m.  

V blízkosti objektu se nachází veškerá občanská vybavenost nacházející se ve městě. 

V blízkosti města se nachází hraniční přechody do sousedních států – Polsko a Slovensko.. 

 

Obr.1- Situace širších vztahů 
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6.2 Vazba na uzemni plán 

 

  Řešený objekt leţí v území zastavěném převáţně rodinnými domy, částečně pak 

hromadnou zástavbou.  

  Daná lokalita je v územním plánu zapsána jako obytně obsluţná.  

Toto území má mnoho výhod jakými jsou například návaznost na okolní zástavbu, 

příjezdovou dostupnost a návaznost na městskou uliční síť.  

 

 

6.3   Urbanisticko architektonická koncepce 

 

     Záměrem projektu bylo vytvoření projektu na rekonstrukci budovy bývalé speciální 

školy v Jablunkově. Budova se nachází na parcele, číslo 45. Rekonstrukce se bude ve větší 

míře týkat uspořádání vnitřní dispozice pro plánované prostory knihovny, centra pro mládeţ a 

lidové školy umění. V rámci vnitřní dispozice dojde k výměně dveří, obkladů a zařizovacích 

předmětů. V průběhu rekonstrukce nebude větší mírou změněn charakter budovy. Na ţádost 

města nebude z finančních důvodů docházet k bourání ţádných části objektu.  

Jedinou konstrukcí, díky které se vizuálně patrně změní vizuální stránka budovy bude nově 

přistavěna výtahová šachta, která je kvůli zabezpečení bezbariérového přistupu 

nevyhnutelnou nutností. V rámci rekonstrukce bude docházet taky k zateplení budovy a tím 

ke změně fasády. Nová fasáda bude v okrové barvě a objekt nebude ţádným způsobem 

narušovat okolní zástavbu ani z ní větší mírou vyčnívat. Bude docházet i k rekonstrukcím 

pochozích a pojízdných ploch. Tyto zpevněné plochy budou v celé ploše vydláţděny 

zámkovou dlaţbou.  

Další nedílnou součástí rekonstrukce bude rekultivace okolního terénu. Bude docházet 

k vysazování středně vzrostlé zeleně, které svých charakterem nenaruší okolí. Okolní plocha 

bude opatřena lavičkami, odpadkovými koši a v neposlední řadě bude provedeno osvětlení 

pomocí fotobuněk umístěných na fasádě. 
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7.   Instituce zabezpečující služby na území Jablunkova 

 

 
          Návrh projektu spočívá v návrhu dispozice pro různé účely uţívání. Druhy budoucího 

uţívání objektu budou následující: 

• 1. PP………. Městská knihovna 

• 1.NP………  Centrum pro mládeţ 

• 2.NP………. Základní škola umění 

• 3.NP………. Základní škola umění 

 

Na území města se nacházejí instituce, které jsou svou funkcí určeny k budoucímu 

vyuţívání objektu. Je to nízkoprahové zařízení pro děti a mládeţ, městská knihovna a 

základní škola umění. 

 

 

 

7.1 Klub Bunkr – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 

 

 Jedná se o organizaci sdruţující děti a mládeţ. Snaţi se o jejich podporu, odbornou 

pomoc a informace podávané dětem a mladým lidem z Jablunkova ohroţeným sociálním 

vyloučením. Svou činností ovlivňuje ţivotní styl a hodnoty. 

 

 

 

Cíle: [9] 

 vytvářet takový prostor, který by byl pro děti a mladé lidi bezpečný, atraktivní  

a motivující k volnočasovým aktivitám 

  

 oslovit a kontaktovat cílovou skupinu 

  

 vést mladé lidi k zodpovědnému přístupu k ţivotu a povzbudit je „k směřování“ 

někým být, někam patřit, někam mířit) 

  

 nabízet podporu při zvládání obtíţných ţivotních situací vlastními silami 
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Na území města Jablunkova bude tato společnost nabízet prostor pro vyuţití volného času 

mládeţe. Bude nabízet moţnost účinně a kreativně vyuţít energii mládeţe v tomto městě.     

Svými poskytovanými sluţbami bude také útočištěm pro problémovou skupinu mládeţe, 

která se poslední dobou na území města rozrůstá. 

 

 

7.2 Městská knihovna 

 

Knihovna se v tuto dobu nachází v budově polikliniky Jablunkov. Knihovna nabízí výběr 

knih ve dvou odděleních: 

 

 

 

Oddělení pro dospělé čtenáře: 

 

Poskytuje sluţby zákazníkům starším 15 let. Mimo literatury v českém jazyce nabízí také 

literaturu v jazyce polském. 

Z literárních ţánrů zde můţeme najít: 

 

Naučnou literaturu 

• všeobecnosti 

• filozofie, psychologie 

• náboţenství 

• společenské vědy 

• matematika, přírodní vědy 

• uţité vědy 

• umění, architektura 

• jazykověda, literatura 

• geografie 

      Beletrie 

 

 Oddělení pro mladé čtenáře: 

Zahrnuje tituly určené dětem do 15 let. 
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7.3 Základní umělecká škola 

 

Vyučování na samostatné Základní hudební škole započalo 1. září 1956. Výuka probíhala 

pomocí čtyřčlenného sboru. Školu zpočátku navštěvovalo 88 ţáků. V roce 1961 se škola 

přejmenovala na Lidovou školu umění. V roce 1990 byl název opět změněn a to na Základní 

uměleckou školu. V budově, kde se nyní Základní umělecká škola nachází, se vyučuje od 

roku 1980. Z tohoto důvodu je ţádoucí přemístění výukových prostor do nových prostor 

řešených zadáním bakalářské práce. 

V základní umělecké škole v Jablunkově se kromě klasické hry na hudební nástroj 

vyučuje také zpěv, výtvarný krouţek a folklórní sbory. 

 

 

8.   Profil města 

 

 

8.1 Historie města 

 

 První zmínka o Jablunkovu pochází z roku 1435. Kolem roku 1447 by Jablunkov Uhry 

zcela zničen. Po této události se pravděpodobně část Jablunkovanů přesídlila do míst, kde se 

Lomná vlévá do Olše, a tam začalo budování nového Jablunkova. 

 Rozhodujícím aspektem pro rozvoj Jablunkova byla jeho poloha. Leţel na prastaré 

obchodní stezce, která měla počátek u Středozemního moře a vedla přes jiţní Evropu 

k Jablunkovskému průsmyku, odtud pak k Odře a dále do Štětína k pobřeţí Baltu.  

 Jablunkov se stal místem odpočinku mnoha kupeckých karavan. Řada měš´tanů tento fakt 

vyuţila a začala se zabývat kupectvím. Jablunkov se stával stále známějším, coţ se odráţelo 

v bohatosti trhů a jarmarků, na které se do Jablunkova scházelo obyvatelstvo z blízkého i 

dalekého okolí. Tím zároveň vznikaly příznivé podmínky pro rozvoj řemesel. 

 V první polovině 17. století stálo v Jablunkově 42 měšťanských domů. Byly to dřevěné 

stavby, na náměstí a v okolí hlavních ulic patrové, dále přízemní. Koncem čtyřicátých let 17. 

století měl Jablunkov s předměstím i s Písečnou sedm set padesát obyvatel. V 18. století se 

Jablunkované zabývali obchodem, řemesly a především obdělávaní polí, která osévali obilím, 

boby, fazolemi a hrachem. Neméně důleţitým byl chov dobytka. 
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 V Jablunkově přibývalo mnoho nových budov, v roce 1905 byla dostavěna nová radnice 

a do uţívání předán nový ţelezný most s nýtovanou konstrukcí. Na nový rok 1911 byla 

vysvěcena budova soudu, vedle níţ stálo nové prostorné vězení obehnané tlustou a vysokou 

zdí.     

 

 

Obr.2-  Znak města Jablunkov 

 

 

8.2 Současnost města 

 

Jablunkov se nachází v Moravskoslezském kraji v okrese Frýdek-Místek a je 

nejvýchodnějším městem České republiky. K datu  31.12.2009 mělo město Jablunkov 5 815 

obyvatel. 73% obyvatel je české národnosti, 23% obyvatel je národnosti polské a 3% 

národnosti slovenské.  

Město je ve velké oblibě turistů. Je obklopeno, Slezskými Beskydy, Moravsko-slezskými 

Beskydy a Slovenskými Beskydy. V létě je zde moţnost absolvovat turistické i 

cykloturistické výlety po připravených stezkách, navštívit koupaliště s tobogánem 

v Jablunkově nebo navštívit ostatní sportoviště v okolních vesnicích jako jsou například 

Návsí, Mosty u Jablunkova, Dolní a Horní Lomná a Hrádek. 

Od roku 1948 se v Jablunkově kaţdoročně koná regionální folklórní slavnost Gorolski 

Święto, která je začleněna do mezinárodního týdne beskydské kultury. 

http://www.gorolskiswieto.cz/
http://www.gorolskiswieto.cz/
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9.   Řešení rekonstrukce objektu- Technická zpráva 

 

Cílem rekonstrukce je návrh objemové studie řešeného objektu. Vypracování návrhu 

dispozičních změn stávajícího objektu, bez zásahu do nosných a obvodových konstrukcí. Do 

řešení zapadá také architektonicko- urbanistický návrh exteriéru budovy. Výsledkem by měl 

být plnohodnotný návrh, který umoţní znovu obnovení vyuţívání objektu k daným účelům. 

 

 

9.1  Fotodokumentace objektu 

 

Obr. 2- pohled na starou část  objektu 

 

 

 

Obr. 3-pohled na novou část objektu 
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9.2   Stávající stav objektu 

 

Základy 

 

Konstrukce základů stávajícího objektu jsou provedeny z betonu vyztuţeného ocelí. 

 

Svislé konstrukce 

 

Nosné zdivo 1.PP je cihelné.Příčky jsou cihelné. 

Nosné zdivo 1.NP, 2.NP, 3.NP je z panelového systemu, výplňové zdivo a příčky jsou 

cihelné. 

 

Vodorovné konstrukce 

 

Stropy nové části budovy jsou ze stropních dutinových panelů. 

Skladba stropů ve staré části budovy není z poskytnuté projektové dokumentace patrná. 

 

Střecha   

 

Zastřešení nové části budovy  má podobu pultové střechy, krytina je z asfaltových pásů. 

Zastřešení staré části budovy je provedeno valbovou střechou, krytina je z pozinkovaného 

plechu. 

 

 

 

 

Úpravy povrchů  

 

Vnitřní omítky jsou vápenocementové, hygienické prostory jsou opatřeny keramickými 

obklady. 

Vnější omítky jsou břízolitové. 
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Podlahové konstrukce 

 

Podlahy schodišť a chodeb jsou z teracové dlaţby. Podlahy hygienických prostor jsou z 

keramické dlaţby.  Podlahy ostatních místností  jsou z krytiny PVC nebo kobercové. 

 

Výplně otvorů  

 

Okna jsou dřevěná zdvojená, dveře vstupní ocelové a vnitřní dveře jsou dřevěné. 

 

Povrchy venkovních pochozích ploch 

 

Povrchy chodníků jsou provedeny z betonových dlaţdic. 

 

Povrchy venkovních pojízdných povrchů 

 

Povrchy pojízných ploch jsou z betonových panelů. 

 

Zařizovací předměty  

 

Dle dokumentace. 
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9.3  Bourací práce 

 

 

Základy 

 

Nebudou provedeny ţádné zásahy do základů. 

 

Svislé konstrukce 

 

Budou provedeny bourací práce některých částí svislých konstrukcí dle výkresu bouracích 

prací. Bourací práce nebudou nijak zasahovat do nosných a obvodových stěn objektu. 

 

Vodorovné konstrukce 

 

Nebudou provedeny ţádné zásahy do vodorovných konstrukcí. 

 

Střecha 

 

Nebudou provedeny ţádné zásahy do konstrukce střechy. 

 

Úpravy povrchů 

 

Provede se oklepání omítek a  vnitřních obkladů. 

 

Podlahové konstrukce 

 

Provede se oklepání dlaţby v hygienických prostorách a odstranění stávajícího PVC ve všech 

místnostech. 
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Výplně otvorů 

 

Provede se vybourání všech výplní otvorů dle výkresů bouracích prací a k tomu vybourání 

všech ostatních výplní otvorů umístěných v obvodovém plášti budovy. 

 

Povrchy venkovních pochozích ploch 

 

Betonové dlaţdice chodníků budou včetně obrubníků v celé ploše odstraněny. 

 

Povrchy venkovních pojízdných povrchů 

 

Betonové panely z povrchu pojízdných ploch budou  odstraněny. 

 

Zařizovací předměty 

 

Dojde k odstranění všech zařizovacích předmětů. 

 

 

Při provádění bouracích a demontáţních prací je nutno dodrţovat zásady bezpečnosti a 

ochrany při práci v souladu s příslušnými bezpečnostními předpisy a nařízeními, zejména s 

vyhláškou č. 309/2006 Sb. V platném znění, kterou se stanoví základní poţadavky k zajištění 

bezpečnosti práce a technických zařízení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 23 

 

9.4   Návrh 

 

Základy 

 

Nebudou provedeny ţádné zásahy do základů. 

 

Svislé konstrukce 

 

Zdivo vnitřní ( příčky ) 

 

Zdivo vnitřní výplňové, včetně příslušných překladů je navrţeno ze stavebního systému 

YTONG.  

Malta zdící je navrţena pro vnitřní výplňové zdivo ze stavebního systému YTONG. 

Zděné příčky budou provedeny ve všech podlaţích v tloušťkách 100 mm, 150 mm a 200 mm. 

Při realizaci stavby- provádění vyzdívek stěn je nutno respektovat poţadavky stanovené 

výrobcem zdícího systému. 

 

 

Zdivo obvodové a vnitřní nosné a výplňové všeobecně 

 

Zdivo vnitřní výplňové, včetně příslušných překladů je navrţeno ze stavebního systému 

YTONG.  

Malta zdící je navrţena pro vnitřní výplňové zdivo ze stavebního systému YTONG. 

Zděné nosné vnitřní stěny budou provedeny v tloušťkách 300 mm. 

Při realizaci stavby- provádění vyzdívek stěn je nutno respektovat poţadavky stanovené 

výrobcem zdícího systému. 

 

 

Úpravy povrchů vnitřních 

 

Stěny a stropy místností objektu budou opatřeny vnitřními omítkami hladkými štukovými 

dvouvrstvými, jádrový podklad strojní se štukovou uzavírací vrstvou, opatřeno malbami a 

nátěry. 
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Úprava povrchů vnějších 

 

Celý objekt bude z vnější strany zateplen zateplovacím systémem- STYROTRADE EPS 70, a 

bude provedena nová fasáda silikonovou omítkou BAUMIT. 

 

 

Podlahové konstrukce 

 

Podlahy zůstanou stávající, bude provedena oprava podlahy po bouracích pracích a vyrovnání 

samonivelační stěrkou. 

 

Podlahové krytiny 

 

Veškeré podlahové krytiny budou dodány dle návrhu projektové dokumentace, předepsané ve 

specifikacích místností v příslušných půdorysech jednotlivých podlaţí, podlahové krytiny 

budou dodány v konečné podobě dle poţadavků a vkusu investora. 

 

Venkovní dveře 

 

Venkovní dveře budou budou vyměněny za PVC dveře VEKRA. 

 

Vnitřní dveře 

 

Vnitřní dveřní křídla budou vyměněny za dřevěné dýhované. 

 

 

Malby 

 

Vnitřní omítky stěn a stropů budou opatřeny tekutou malbou. 

Barevné provedení bude v konečné podobě určeno dle poţadavků a vkusu investora. 
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Vnější pochozí plochy 

 

Vnější pochozí plochy budou provedeny ze zámkové dlaţby do pískového loţe. 

 

Vnější pojízdné plochy 

 

Vnější pojízdné plochy budou provedeny ze zámkové dlaţby do pískového loţe. 

V rámci pojízdných ploch bude vybudováno parkoviště, které má díky velikosti pozemku jen 

omezený počet parkovacích stání. Jedno místo z celkového počtu 8 stání splňuje parametry 

parkovacího stání  pro osoby na vozíku.  

 

Okolní exteriér  

 

Okolní exteriér bude upraven rekultivací zatravněných ploch, výsadbou středně vzrostlé 

zeleně a doplněno lavičkami a odpadkovými koši. 

 

Výtah 

 

Výtahová šachta bude provedena z betonu vyztuţeného ocelovými pruty. Výtah bude 

poháněn elektromotorem. Před samotným vstupem do výtahu bude vybudovaná malá 

chodbička opatřena zvukovým zařízením pro přivolání sluţby na otevření dveří.  

 

 

Při provádění prací je nutno dodrţovat zásady bezpečnosti a ochrany při práci v souladu s 

příslušnými bezpečnostními předpisy a nařízeními, zejména s vyhláškou č. 309/2006 Sb. V 

platném znění, kterou se stanoví základní poţadavky k zajištění bezpečnosti práce a 

technických zařízení. 
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10.  Textová část dokumentace pro územní rozhodnutí 

 

10.1   Úvodní údaje  

 

Název stavby:                                      Rekonstrukce stávající budovy bývalé speciální školy 

Místo stavby:                                       Sadová 479, Jablunkov, 739 91 

                                                             Parcela č. 45 

Vyuţití parcely:                                   Zastavěná plocha a zahrada   

Druh stavby:                                        Rekonstrukce stávající budovy bývalé speciální školy 

Účel stavby:                                         Víceúčelový object 

Investor:                                               Město Jablunkov 

                                                       Dukelská 144, Jablunkov 739 91 

Projektant:                                            Ivo Králík 

                                                             Návsí 398, Návsí, 739 92 

Majetkoprávní vztah investor:             vlastník pozemku 

 

 

10.2   Průvodní zpráva 

 

10.2.1  Charakteristika řešeného území a stavebního pozemku 

 

Poloha v obci 

 

Řešené území se nachází ve městě Jablunkov, které leţí v Moravskoslezském kraji. 

Město Jablunkov je nejvýchodnějším městem České Republiky. 

Objekt se nachází v úzké blízkosti centra města. Díky své poloze je snadno dostupný. V 

blízkosti se nachází autobusové nádraţí. Objekt se nachází v území zastavěném rodinnými 

domy a částečně pak bytovou zástavbou. 

 

 

 

 



 27 

Údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci 

 

Zastupitelstvo vydalo a schválilo dne 16.prosince 2010 Územní plan města Jablunkov. 

 

 

Údaje o souladu záměru s územně plánovací dokumentací 

 

Stavba není v rozporu se stávající územně plánovací dokumentací. Územně plánovací 

dokumentace  nestanovuje ţádnou prostorovou regulaci daného území. 

 

Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

 

V průběhu rekonstrukce nedojde k dotčení stávajících inţenýrských sítí. Dokumentace je 

provedena v souladu s poţadavky jednotlivých správců. 

 

Napojení stavby na veřejnou a technickou infrastrukturu 

 

Objekt je napojen na vodovodní síť vodovodní přípojkou. Vodovodní síť je majetkem 

SmVaK Ostrava a.s. Odpadní vody jsou odváděny kanalizační přípojkou která je vyvedena do 

jednotné veřejné kanalizace. Správcem veřejné kanalizace je SmVaK Ostrava a.s. 

Objekt je napojen na teplovodní síť. Teplovod je zásobován z místní kotelny, která je ve 

vlastnicví Technických sluţeb Jablunkov a.s. Správcem samotného teplovodního vedení je 

Dalkia a.s. Objekt odebírá elektrickou energii z veřejné elektrické sítě společnosti ČEZ s.r.o. 

 Vybrané území se nachází ve východní části města a příjezdovou cestou je napojené na 

veřejnou místní komunikaci. 

 

Geologická a geomorfologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů a podzemních vod 

a poloha vůči záplavovému území 

 

Podloţí řešené lokality je tvořeno pleistocénními fluviálními štěrkovými sedimenty. 
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Geomorfologie: lokalita leţí v Jablunkovské brázdě na rozhraní okrsků Milíkovská plošina a 

Náveská pahorkatina. Jedná se o pahorkatinu, budovanou souvrstvím paleogenních jílovců a 

pískovců, na severozápadě je geologický podklad z části překryt pleistocenními říčními 

nánosy, v severovýchodní části s výskytem pleistocenních náplavových kuţelů a erozních 

říčních teras, v jihozápadní části s erozně denudačním reliéfem se stopami pliocenního a 

pleistocenního zarovnání. 

 

 

Druhy a parcelní čísla dotčených pozemků podle katastru nemovitostí 

 

Parcelní číslo:  45- zastavěná plocha 

Parcelní číslo:  46/1- plocha okolní zeleňe 

 

Přístup na stavební pozemek po dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy 

 

Přístup na stavební pozemek je zabezpečen pomocí místní komunikace Bukovecká. 

Na pozemku se nachází stávající příjezdová komunikace. 

 

 

Zajištění vody a energií po dobu výstavby 

 

Voda a energie budou v průběhu výstavby poskytovány ze stávajících zdrojů budovy. 

 

 

10.2.2   Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

 

 Jedná se budovu bývalé speciální školy. V dnešní době se objekt řadí do skupiny staveb 

občanské vybavenosti. Vyuţití objektu bude změněno na městskou knihovnu, centrum pro 

mládeţ a lidovou školu umění. Objekt nezmění svůj charakter stavby občanské vybavenosti. 
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10.2.3   Orientační údaje stavby 

 

Základní údaje o kapacitě stavby 

 

 Jedná se o budovu skládající se ze dvou části. Nová část má 4 podlaţí a stará část 3 podlaţí. 

Kaţdé podlaţí disponuje určitým počtem funkčních místností, kancelářských prostor a 

hygienických prostor. ( bliţší upřesnění podle projektové dokumentace ). 

Návrh rekonstrukce sestává z vytvoření funkční dispozice pro daný účel vyuţívání. 

Zastavěná plocha budovy je 641 m
2
 a obestavěný prostor 7690 m

3
. 

 

 

 

Celková bilance nároků všech energií, tepla a teplé užitkové vody 

 

Výpočet potřeby pitné vody: 

 

 zděný objekt občanské vybavenosti 

 předpokládaný počet uţivatelů:  -Zaměstnanci- 17 

                                                    -Uţivatelé- 100 

 

Průměrná potřeba vody na den 

 

qsi =280 l/os/den 

Qpb=Pi* qsi = 117*280= 32 760 l/d  

Qpb=0,6* Qpb=0,6*32 760= 19 656 l/d 

qpb= Qpb/86 400= 19656/86 400= 0,2275 l/s 

 

Maximální potřeba vody na den 

 

kd= 1,5 

Qm= Qpb* kd=19 656*1,5= 29 484 l/d 
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Maximální hodinová potřeba vody 

 

Qh= 0,05* Qm=0,05*29 484=1474,2 l/h=0,4095 l/s 

 

Seznam použitých zkratek ve výpočtu 

qsi …průměrná spotřeba vody na jednoho obyvatele za den 

Pi…počet obyvatel 

Qpb…průměrná denní spotřeba 

kd…součinitel denní nerovnoměrnosti potřeby vody 

Qm…maximální denní potřeba vody 

 

 

Stávající vodovodní přípojka vyhovuje potřebám pitné vody po rekonstrukci. 

 

Odborný odhad množství splaškových a dešťových  vod 

 

Předpokládá se, ţe mnoţství splaškových vod bude odpovídat mnoţství odebrané pitné vody . 

Stávající kanalizační přípojka bude vyhovovat potřebám i po rekonstrukci. 

 

Výpočet množství odpadních dešťových vod 

 

qs= 135  l/ha 

Szp= 641 m
2
 

Ψ= 0,9 

 

Qzp= qs* Szp* Ψ=135*641*0,9/1000= 7,79 l/s 

 

Seznam použitých zkratek ve výpočtu 

qs ………..intenzita směrodatného deště a doby trvání 

Szp………plocha střech 

Qzp……...mnoţství sraţkových odpadních vod ze střech 

Ψ……..součinitel odtoku sráţkových vod z určitého povrchu, pro střechy je hodnota 0,9 

 



 31 

Dešťová odpadní voda bude ze střech odváděná do jednotné kanalizace pomocí okapových 

ţlabů. 

 

 

Výpočet Spotřeby tepla 

 

Objekt je vytápěn pomocí místního horkovodu teplem z místní kotelny technických sluţeb. 

Objem a vlastnosti teplonosné látky závisí na vyjádření správce sítě. 

 

 

10.3   Souhrná technická zpráva 

 

 

10.3.1   Popis stavby 

 

Zdůvodnění výběru stavebního pozemku 

 

Pozemek, na kterém je umístěná stávající budova je pro město Jablunkov jako pro investora 

výhodný tah, protoţe je v jeho vlastnictví. Další důvodem je znovuobnovení vyuţívání 

budovy, která do této doby vyuţívána nebyla. Objekt disponuje výbornou dostupností z 

hlediska dopravní infrastruktury. 

 

 

Zhodnocení staveniště 

 

Není předmětem zadání bakalářské práce 

 

 

Zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení 

 

Návrh rekonstrukce budovy zohledňuje začlenění do okolní zástavby. Objekt svým vzhledem 

nijak nevyčnívá nad ostatní budovy. Při rekonstrukci nebude docházet k bourání ţádných částí 

budovy.  Kolem objektu vede zrekonstruovaný chodník ze zámecké dlaţby který v zadní části 
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objektu  přechází v parkoviště. Do rekonstrukce zapadá také výměna stávajících vnějších 

výplní otvorů za PVC okna a dveře VEKRA hnědé barvy. Budova bude zateplená 

zateplovacím systémem STYROTRADE. Fásadu bude tvořit silikonová omítka BAUMIT 

okrové barvy. Jedinou nově vybudovanou konstrukcí objektu bude výtahová šachta v jíţní 

části objektu. V exteriéru budovy dojde k rekultivaci travnatých ploch, výsadbě středně 

vzrostlé zeleně a umístění odpadkových košů a laviček. 

 

 

Zásady technického řešení 

 

Všechny prováděné akce jako je bourání konstrukcí, přístavba konstrukcí vyţadují podrobný 

průzkum stávajícího stavu budovy. 

 

Při návrhu rekonstrukce jsem se drţel zásadních poţadavků Města Jablunkova jakoţto 

investor, a tím bylo zachování stávajícího nosného systému budovy. Při návrhu docházelo v 

první řadě ke změně vnitřní dispozice. Bude docházet k odstranění všech zařizovacích 

předmětů, stávajících nášlapných vrstev podlah a obkladů. Objekt bude zateplen a bude 

provedená nová fasáda. Všechny stěnové konstrukce budou provedeny dle projektové 

dokumentace. Ve všech podlaţích bude zachována stávající světlá výška 3 m. 

 V 1.PP byla navrhnuta městská knihovna. Byly vytvořeny dvě místnosti pro účely 

knihovny. Velká místnost pro knihovnu určenou dospělým a menší místnost pro knihovnu 

určenou dětem. V tomto podlaţí docházelo ke zvýšení počtu hygienických zařízení, tak aby 

odpovídal předepsaným  poţadavkům a zřízení hygienického prostoru pro osoby zdravotně 

tělesně postiţené.   

 1. NP bylo navrhnuto pro účely nízkoprahového centra pro děti a mládeţ. Ve staré části 

budovy  jsou navrhnuty kancelářské prostory a pro účelové místnosti slouţí nová část budovy, 

která je celá řešená jako bezbariérová. Mezi navrhnuté účelové místnosti patří malá dílna, 

herna a společenská místnost. V tomto podlaţí, stejně  jako ve všech ostatních, došlo ke 

zvýšení počtu hygienických zařízení a ke zřízení hygienického prostoru pro zdravotně tělesně 

postiţené osoby. 

 2. a 3.NP slouţí pro účely základní školy umění. V těchto podlaţích stejně jako v tom 

předešlém došlo k vyuţití staré části budovy pro umístění kancelářských a administrativních 

prostor. V nové části jsou umístěny jednotlivé třídy, jejichţ vybavení je dáno účelům výuky. 
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 Okolí  budovy je navrţeno v souladu s poţadavky pro uţívání osobami zdravotně tělesně 

postiţenými. Jedno místo z celkového počtu parkovacích stání je navrţeno podle poţadavků 

pro uţívání osobami na vozíku. 

  

 

 Celkově byl celý objekt rozdělen na dvě části. Na starou část, která neodpovídá 

poţadavkům na bezbariérové uţívání a na novou část, která podléhá poţadavkům uvedených 

ve vyhlášce 398/2009 Sb.  

 

 

Zdůvodnění navrženého řešení stavby z hlediska dodržení  příslušných obecných 

požadavků na výstavbu. 

  

Projektová dokumentace je navrţená podle poţadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných 

technických poţadavcích zabezpečujících uţívání osobami s omezenou schopností pohybu a 

orientace, vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných poţadavcích na vyuţití území, vyhlášky č. 

268/2009 Sb., o technických poţadavcích na stavby  

 

 

Údaje o současném stavu stávající budovy    

 

Současná budova není ţádným způsobem vyuţívána. Dispozice dle projektové dokumentace 

stávajícího stavu objektu. Objekt je napojen na stávající technickou infrastrukturu jako je 

vodovod, kanalizace, teplovod a veřejné elektrické vedení. 

 

 

10.3.2   Stanovení podmínek pro přípravu výstavby 

 

Údaje o provedených a navrhovaných průzkumech 

 

Na pozemku byla provedena předběţná vizuální prohlídka stávajícího stavu objektu. Před 

samotnou realizací je potřeba provézt geologický průzkum podloţí a hydrogeologické vztahy 

podloţí. Nutností bude taky statický průzkum stávajících konstrukcí. 
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Údaje o ochranných pásmech a hranicích chráněných území dotčených výstavbou 

 

Během stavebních pracích nedojde k narušení ţádných ochranných pásem území. 

 

Požadavky na asanace, bourací práce  

 

V průběhu bouracích a demontáţních prací nesmí dojít k ohroţení bezpečnosti, ţivota a 

zdraví osob nebo zvířat. Nesmí dojít ke vzniku poţáru a znečištění půdy. V průběhu všech 

práci nesmí dojít k narušení stability objekty, porušení stability objektů přilehlých a porušení 

okolního zařízení technické infrastruktury. Bourací práce budou probíhat v souladu 

s dokumentací bouracích prací. Odpad vzniklý v průběhu bouracích prací bude průběţně 

odklízen tak, aby nedocházelo k narušení plynulosti a bezpečnosti provozu na pozemních 

komunikacích. Okolí, kde probíhají tyto práce, nesmí být nadměrně zatěţováno hlukem a 

prachem.  

 

 

10.3.3   Základní údaje o provozu, popřípadě výrobním programu a technologii 

 

Objekt bude slouţit účelům knihovny, centra pro mládeţ a základní umělecké školy. 

Úkolem bylo navrhnout funkční dispozici objektu pro plánované účely. Předpokládá se, ţe 

v budově bude působit 17 zaměstnanců a návštěvnost se bude pohybovat okolo stovky 

návštěvníků. Objekt je rozdělen na dvě části. Stará část, která slouţí administrativním účelům 

jako je umístění kanceláři, skladů a podobně. Nová část, která slouţí funkčnímu vyuţití jako 

je umístění učeben, tříd, dílen, společenských místností a podobně. Nová část je řešena 

s ohleden na poţadavky bezbariérového uţívání.  

 

 

Návrh řešení dopravy v klidu 

 

Parkovací místa jsou určené výhradně uţivatelům daného objektu. 

 

 

 

 



 35 

Návrh počtu parkovacích míst 

 

Knihovna 

Podle uţitné plochy – poţadovaná 3 parkovací místa 

 

Centrum pro mládeţ 

Podle předpokládaného počtu zaměstnanců a uţivatelů- poţadované 1 parkovací místo 

 

Základní škola umění 

Podle předpokládaného počtu zaměstnanců a uţivatelů- poţadované 2 parkovací místa 

 

 

Výpočet počtu parkovacích míst 

 

N=Oo*ka+ Po* ka* kv* kp=0*1,2+6*1,2*0,4*1 = 3 parkovací stání 

 

Výpočet byl proveden v souladu s ČSN 73 6110. Poţadovaný počet parkovacích stání jsou 3. 

Na pozemku je moţnost pro vybudování aţ 8 parkovacích stání. Kvůli zvýšení komfortu 

parkování bude tato plocha vyuţita pro vybudování 8 parkovacích míst. Z celkového počtu 

parkovacích míst bude jedno splňovat poţadavky pro uţívaní osobami s omezenou schopností 

pohybu. 

 

 

Odhad potřeby materiálu a surovin 

 

Není předmětem zadání bakalářské práce 

 

 

Řešení likvidace odpadů nebo jejich využití, řešení likvidace splaškových a dešťových 

vod  

 

Odpady vzniklé v průběhu rekonstrukce budou likvidovány na náklady investora. Likvidace 

budou prováděny organizací s příslušnou licencí na tento druh sluţeb. 
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Nebezpečné odpady budou skladovány v kontejnerech s nepropustným dnem, aby nedošlo ke 

znečíštění podzemních vod. 

 

 

Řešení ochrany proti hluku 

 

Návrh rekonstrukce zajišťuje, aby způsobený hluk neměl vliv na zdraví osob a zvířat, zaručí 

noční klid vyhovující pro obytné zóny. 

 

 

10.3.4   Zásady zajištění požární ochrany stavby 

 

Řešení poţární ochrany objektu nebylo předmětem zadání bakalářské práce. I přes to jsem 

z určité části tento aspekt řešil. Došlo k oddělení schodišťového prostoru protipoţární příčkou 

opatřenou protipoţárníma dveřma. Tímto došlo k rozdělení objektu na jednotlivé poţární 

úseky. Podrobné řešení je uvedeno v projektové dokumentaci. 

 

 

10.3.5   Zajištění bezpečnosti provozu při užívání stavby 

 

Návrh rekonstrukce je proveden tak, aby byla zajištěna bezpečnost při uţívání. 

Návrh je proveden v souladu s vyhláškami č. 502/2006 Sb. O obecných technických 

poţadavcích na výstavbu a č. 398/2009 Sb., o obecných technických poţadavcích 

zabezpečující bezbariérové uţívání staveb. 

 

 

10.3.6   Návrh řešení pro užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu a 

orientace 

 

Nová část budovy, která slouţí pro uţívání veřejností je navrhnuta v souladu s vyhláškou 

398/2009 Sb.,  o obecných technických poţadavcích zabezpečující bezbariérové uţívání 

staveb. V souladu s touto vyhláškou je navrţena také rekonstrukce exteriéru budovy a 

parkovací stání. 
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10.3.7   Popis vlivu stavby na životní prostředí a ochranu zvláštních zájmů 

 

 

Řešení vlivu stavby, provozu nebo výroby na zdraví osob nebo životní prostředí 

 

Budova není zdrojem ţádného znečištění. V blízkostí se nenachází vodní zdroj ani léčebný 

pramen,  A proto se nemusím zabývat řešením ochrany přírody, krajiny a vodních zdrojů. 

 

 

Návrh ochranných a bezpečnostních pásem vyplývajících z charakteru realizované 

stavby 

 

V rámci stavby není nutno zřizovat ţádné bezpečnostní pásmo. 

 

 

10.3.8   Návrh řešení ochrany 

 

Povodně 

 

Objekt se nenachází v záplavovém území. 

 

Sesuvy půdy 

 

Řešená oblast není postihována sesuvy půdy. 

 

Poddolování 

 

V řešené oblasti neprobíhá těţba. Území netrpí poddolováním. 

 

Seismicita 

 

Území netrpí seismickými otřesy. 
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Radon 

 

V území je třeba prověřit výskyt radonu. V případě překročení limitních hodnot je třeba 

objekt zabezpečit proti vnikání tohoto plynu. 

 

 

10.3.9   Civilní ochrana 

 

Civilní ochrana je určena k zabezpečení příprav k řešení a určení činnosti v případě 

odstraňování následků ţivelných pohrom a jiných mimořádných událostí na území města. 

Pro tyto účely je vypracován Povodňový plán města a Statut krizového štábu města 

Jablunkov, který podle potřeby plní úkoly integrovaného záchranného sboru Frýdek-Místek. 

 

 

11.   Ekonomické zhodnocení rekonstrukce 

 

Ekonomické zhodnocení má podobu poloţkového rozpočtu. 

Rozpočet byl vytvořen pomocí program BUILDPower. 

 

Předpokládaná cena rekonstrukce je 7 899 844 Kč. 

 

Podrobnější rozpis částí rozpočtu je uveden v příloze č. 2 
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12.   Závěr 

 

 Cílem bakalářské práce byla rekonstrukce stávající budovy bývalé speciální školy 

Jablunkov. Nové vyuţití má nést účel občanského vybavení. Budova má na ţádost města 

Jablunkova slouţit pro účely knihovny, centra pro mládeţ a základní školy umění. Mezi 

přednosti budovy patří jednoznačně umístění v blízkosti centra města. Lokalita je napojena na 

dopravní infrastrukturu. Další výhodou je stávající napojení na technickou infrastrukturu. 

Během práce jsem se setkal snad jen z jedním negativním poznatkem a tím byla kombinace 

účelu nového vyuţití  objektu. Tento negativ lze však přehlédnout z důvodu nedostatku 

prostoru ve městě pro novou výstavbu.  

 Během práce sem měl díky městskému úřadu Jablunkov přístup ke všem dostupným 

dokumentům a informacím, kterýma město disponuje. I kdyţ jsem se během práce potýkal s 

nekompletní projektovou dokumentací objektu, tak i přes tento nedostatek sem došel ke 

konci, kterým je mnou navrţená projektová dokumentace rekonstrukce budovy. 

 V průběhu práce jsem pracoval s materiály, díky kterým jsem se dozvěděl a přiučil se 

mnohým novým věcem. Během práce na mé bakalářské práci jsem získal jsem získal mnoho 

cenných informací a zkušeností nejen z oblastí stavebnictví a naučil jsem se vypořádat s 

případnými problémy v průběhu práce. 

  

 

 

 Tímto bych chtěl poděkovat všem osobám, které mi během práce poskytly potřebné 

informace a materiály. 

 

Hlavní poděkování patří vedoucímu bakalářské práce Ing. Tatianě Lipinové Ph.D, za ochotu 

poskytovat informace a rady, za pomoc při případných problémech a za celkový průběh 

během práce na bakalářské práce. 
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