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Anotace 

Bakalářská práce obsahuje část dokumentace pro provádění stavby k objektu archeologické 

základny v Mikulčicích. Dokumentace je vytvořena v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. 

Předchozí stupně projektové dokumentace, tj. architektonická a urbanistická studie a 

dokumentace ke stavebnímu povolení, byly vypracovány v ATT III až ATT Va. 

 

Stavba archeologické základny je součástí plánovaného archeologického parku Mikulčice. Je 

umístěna na okraji obce Mikulčice v blízkosti archeologického naleziště Mikulčické Valy a 

přírodní rezervace Skařiny. Stavba je určena pro stálý výzkum a archivaci archeologických 

nálezů nejen na území Mikulčických Valů. Výzkum se bude zaměřovat na nedestruktivní 

vědecké metody.  

 

Annotation 

The scope of bachelor thesis is a partial building making documentation of Mikulcice 

archaeological park. Documentation is being created according to public notice number 

499/2006. Previous stages of project documentation i.e. an architectonic and city planning 

study and building permit documentation have been made within ATT III, ATT IV and ATT 

Va. 

Building of the archaeological base is the part of planned Mikulcice archeopark. Building is 

being situated at the Mikulcice town edge in close proximity with archaeological site called 

Mikulčické Valy and nature reservation Skariny. The construction is designated for 

researching and archivation of archaeological discoveries found not only at the local 

archaeological area. This research will to be focused at non-destructive scientist research. 
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1. Úvod 

 

Tato bakalářská práce obsahuje textovou a výkresovou dokumentaci pro provedení část 

stavby archeologické základny v Mikulčicích. 

 

Textovou část tvoří obecné údaje o místě a stavbě a dále průvodní a technická zpráva. Zprávy 

jsou vytvořeny v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. zákona o územním plánování a 

stavebním řádu. 

 

Výkresová část bakalářské práce obsahuje část projektové dokumentace k objektu 

archeologické základny. Obsahuje také specifikace a výpisy důležitých stavebních prvků, 

včetně prosklených plášťů. Ve výkresové dokumentaci jsou obsaženy také charakteristické 

vizualizace a architektonický detail provedení ochozu a dvou schodišť. 

 

Dokumentaci pro provádění stavby předcházela urbanistická studie, architektonická studie a 

dokumentace pro stavební povolení, které byly vypracovány postupně v ATT III až ATT Va. 
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2. Základní informace 
 

 2.1. Historie a současnost okolí 

První zmínky o vesnici Mikulčice pocházejí písemných dokladů velkofarního břeclavského 

kostela. Ve 12. a 13. století se okolo kostela rozkládalo několik řadových pohřebišť. 

Vykopávky v hrobech potvrdily tento časový úsek a to díky esovitým ozdobám uší, které 

zapadají do 12. až 13. století. Na hřbitově byli nejspíše pochováni obyvatelé ze sídliště, které 

se nacházelo v místech dnešního obecního úřadu. Půdorys sídliště v ulici Luční, který známe 

dnes, začal vznikat někdy během 13. a 14. století, důkazem jsou terakotové nádoby. 

V Mikulčické historické prameny se zmiňují  o tzv. kopci neboli tvrzi, která se nedochovala a 

to díky bouřlivým husitským výpadům. Mezi významné stavby patří  kostel Nanebevzetí 

Panny Marie, jehož první dochovaný záznam se datuje k roku 1353.  Je bezesporu 

nejmagičtějším prvkem vesnice ze 14. stol. Poté byl v 18. stol. předělán na kostel barokní. 

Další barokní památka této obce je socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1750 a socha sv. 

Oldřicha z roku 1737. Poblíž kostela stojí uprostřed obce kaple sv. Rocha, jež je ornamentálně 

zdobena. Mikulčice se staly symbolem dobrého vína, malebných políček a vinných sklípků. 

Tato vinařská oblast s 1880 obyvateli leží jihozápadně od města Hodonín, nedaleko hranic se 

Slovenskem. Obec se rozkládá podél pravého břehu řeky Moravy. 

Na tomto území se nachází také jeden z nejdůležitějších historických památek České 

republiky. Jedná se Valy u Mikulčic, které byly po nějakou dobu ústředním městem Velké 

Moravy. V roce 1954 zde proběhly archeologické vykopávky, které odkryly přes 2500 hrobů 

společně s 12 kostely, které jsou datovány do 9. stol. Jedná se o nejrozsáhlejší archeologické 

naleziště na našem území. Místní muzeum uchovává důkazy, které potvrzují osídlení tohoto 

území již od nejstarších dob. Jedná se kamenné, keramické, či železné nálezy, podobně jako 

předměty a šperky z ušlechtilých kovů. Zajímavým nálezem jsou dřevěné čluny tzv. 

monoxyly. 
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První pavilón muzea zahrnuje mimořádné předměty, jako jsou dubové lodě. Ve druhém 

pavilónu nalezneme zastřešené základy kostela, který byl objeven, jako první. Dále jsou zde 

významné mikulčické stavby, hroby a cesta výstavy Velká Morava, která putovala po 

metropolitních městech Evropy. Mikulčický turistický okruh v terénu je obohacen maketami 

sakrálních staveb a největší trojlodní baziliky, knížecího paláce nebo rotundy, která sousedí 

s přírodní rezervací Skařiny. Toto místo bylo spjato s učením sv. Metoděje a Konstantina-

Cyrila a stále se zde slouží mše. 

2.2. Přírodní poměry  

Mikulčický luh je přírodní park, který náleží k areálu Slovanského hradiště. Společně 

s rezervací Skařiny tak tvoří Mikulčický luh, tzv. biocentrum, které je zahrnuto do Státní 

přírodní rezervace. Skařinské lužní lesy jsou jedním z nejrozsáhlejších hnízdišť ptáků a 

dalších zvířat – volavek popelavých, bílých čápů, ledňáčka říčního, moudivláčka obecného, 

vyder říčních i bobra evropského. Lužní lesy mají mimo funkce fauno-florální i funkci 

vodohospodářskou a protipovodňovou. Jako regulační prvek řeky Moravy zde bylo postaveno 

slepé rameno, lesní jezírka, mokřady či meandry. V rámci biodiverzity bylo v rezervaci a 

jejím okolí objeveno okolo 79 druhů ptáků, mezi něž patří i luňák červený nebo orel mořský. 

Dalším zajímavým ptákem je kalous ušatý, sýkora modřinka, brhlík lesní, dlask tlustozobý, 

káně a poštolka. Mezi dravá zvířata na tomto území patří za zmínku kuna lesní, liška obecná, 

lasička, jezevec a další. Do zastoupení drobných živočichů patří ropucha hajní, kobylka 

zelená, nosorožík kapucínek, rosnička zelená atd. Co se týče rostlinné sféry,  i tady je velké 

zastoupení. Můžeme zde spatřit sněženku podsněžník, dymnivku plnou, smolničku obecnou, 

šmel okoličnatý, česnek medvědí, křivatec žlutý aj. Lužní les, který je obklopen Slovanským 

hradištěm v Mikulčicích, má v péči státní podnik Lesy České republiky. 

2.3. Historie archeologického výzkumu v oblasti 

V obci Modrá ve Starém Městě u Uherského Hradiště, prováděl vykopávky již od roku 1911 

profesor Jan Nevěřil. Díky jeho entuziasmu pro architekturu a historii byly odkryty menší 

základy kostela s kněžištěm do pravého úhlu a čtyřmi podpěrami. Po mnoha spekulacích, jež 

se týkaly historie kostela, byla nakonec odsouhlasena nejpřijatelnější teorie, jež řadí kostel do 

dob Velké Moravy. V roce 1953 dr. Vilém Hrubý započal bádání tohoto kostela a pod jeho 

vedením byl objeven ještě malý hřbitov, který skýtal 36 hrobů s ostatky. Charakter hřbitova 

odpovídá naprosto stylu a náležitostem, jež jsou typické pro velkomoravská pohřebiště. 
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Jelikož se hroby vyhýbaly kostelním zdem, je patrné, že nejprve byl postaven kostel a pak 

byly budovány okolní hřbitovy. V hrobech byly nalezeny tzv. milodary, které pocházejí již 

z 9. století,  pohřební výbava byla tedy z doby předcyrilovské. Kostel je  obdélný jednolodní  

se čtyřmi opěrami a kněžištěm, jehož délka je asi polovina šířky samotné lodi. Kněžiště bylo 

přehrazeno kratší příčkou. Podlaha byla pokryta malými opracovanými kameny. Strop kostela 

byl dřevěný a plochý. Zdi byly kamenné, zvenku omítnuté šedohnědou barvou, v interiéru 

byla barevná malba. Základy naznačují, že výška lodi byla větší než chór. Celková podoba 

kostela naznačuje, že architektonické uchopení bylo ovlivněno západním proudem. Kolem 

kostela byly objeveny kruhové jamky – možné stopy po ohrazení nebo další pozůstatky po 

mnohem starší sakrální stavbě. Nálezy nožů v hrobě jsou důkazem, že pohřbení patřili ke 

svobodné či snad privilegované sociální vrstvě.Podobně jak upadala Velká Morava upadaloi 

toto návrší s ní, až nakonec úplně zaniklo. Písemné prameny z 13. století dokládají, že 

v nedalekém okolí Veligradu byl malý kostelík sv. Jana, který pomalu ale jistě zpustl. Ke 

konci 17. století jsou zmínky z rytiny Kristiana Hirchmentzela, jednoho z členů konventu, o 

malé kapličce, která se vizuálně velmi podobá s nalezenými základy kostela. Vykopávky 

objevily minci ze 17. stol., což je další příznivá indicie, která potvrzuje teorii, že se jedná o 

část, která je spjata se vznikem velehradského klášterního komplexu. Tento mimořádný objev, 

se řadí mezi nejstarší kamenné kostely na území Moravy. Na jeho základě byla za podpory 

starosty obce v blízkosti naleziště zhotovena replika tohoto kostelíka a v roce 2004 otevřen 

archeologický skanzen, ve kterém si veřejnost mohla zblízka prohlédnout repliky budov z dob 

Velké Moravy. 

2.4. Současný stav území 

Obec Mikulčice se nachází v okrese Hodonín nedaleko státní hranice se Slovenskou 

republikou. Archeologické naleziště i přírodní památka Skařiny se nacházejí na rozhraní obou 

států mezi Mikulčicemi a slovenskou obcí Kopčany. 

V současné době se území, na kterém je plánována výstavba archeologického parku, nachází 

na okraji vesnice Mikulčice v těsné blízkosti Mikulčických valů a státní přírodní rezervace 

Skařiny. Ani jedna z chráněných oblastí již nezasahuje do pozemku pro plánovanou výstavbu. 

Na Pozemcích navrhovaného archeologického parku se nalézají budovy a manipulační plochy 

bývalého zemědělského družstva. Budovy, původně určeny pro živočišnou výrobu,  jsou 

v dezolátním stavu a je plánována jejich demolice. Přes území vede větev NN, která bude 
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muset být přeložena. Pro stavbu archeologické základny, jenž je zadáním této bakalářské 

práce, jsou určeny pozemky 2061, 405/3 a 405/4. Všechny jsou zaneseny v katastru 

nemovitostí jako manipulační plochy bývalého zemědělského družstva 

 

3. Řešení  

           3.1. Řešení území 
 

Urbanistické řešení celého plánovaného archeologického parku je obsahem urbanistické 

studie vypracované v rámci ATT III a není součástí této bakalářské práce. Archeologický park 

se bude skládat s několika objektů. Tři hlavní na sebe navzájem prostorově i hmotově 

navazují. Jde o tzv. kemp, kde ubytovací jednotky tvoří imitace chýší z blízkého 

Velkomoravského hradiště.  Druhý významný objekt je museum.U něj dochází 

k zjednodušení hmoty chýší a jejich „přikrytí“ kompaktní, zcela průhlednou skleněnou 

fasádou. Tvoří tak zcela transparentní prostor pro prezentaci artefaktů z Mikulčických valů. 

Naopak zcela uzavřeně působí třetí hlavní budova parku, archeologická základna. Její popis 

viz. v další kapitole. 

V celém areálu je v plánu výstavba dvou místních komunikací. Ty se budou napojovat na 

stávající komunikace a vytvoří tak optimální dopravní síť v areálu. 

 

Obrázek 1. Urbanistická studie archeologického parku v Mikulčicích 
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Obrázek 2 Detail urbanistické studie 

 

 

3.2. Řešení daného objektu 

 

Objekt archeologické základny je dvoupodlažní, samostatně stojící. Navazuje na 

urbanistickou strukturu Mikulčic a definitivně ji ukončuje ve směru na Valy. Fasáda je 

tvořena umělým kamenem a je imitací moravské droby, která sloužila jako stavivo v tomto 

místě už od dob Velké Moravy. Objekt záměrně nemá žádná okna, osvětlení je řešeno 

systémem dvou hlavních a šesti vedlejších atrií. Hlavní atria slouží také jako komunikační a 

pracovní prostory. Z venku tak důsledně hájí klid potřebný při práci archeologů a 

výzkumníků. Naopak vnitřní dispozice budovy podporuje nutné sdílení vzorků, informací a 

pracovní aktivity. 

3.3. Provozní a technické řešení 

 

Účelem objektu je čištění, výzkum a uschování archeologických nálezů nejen z období Velké 

Moravy.  1NP je zaměřeno na čištění a konzervování nálezů a dále na jejich výzkum. Tomu 

odpovídá i dispozice, kde se vzorek posouvá po ose v pořadí: čistící a konzervační dílna 

(možno přímo do depozitáře), dále vzorek putuje do hlavního atria, kde si ho předávají úzce 

specializované laboratoře. Z druhé strany objektu je pak hlavní vstup pro personál. V přízemí 

nechybí ani nutné zázemí jako např. kuchyňka či zasedací místnost. Ve druhém podlaží jsou 

pak hlavně kancelářské prostory, část depozitáře, studovna a knihovna.  

Celý objekt tak tvoří kompaktní celek, který vytváří vhodné podmínky v k výzkumu. 
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4. Textová část PD pro provádění stavby 

A. Průvodní zpráva 

 

a. Identifikační údaje stavby, investora a projektanta 

 

Název Stavby: Archeologická základna Mikulčice 

Stupeň dokumentace: Dokumentace pro provádění stavby 

Obec: Mikulčice (586374) 

Okres: Hodonín 

Katastrální území: Mikulčice (694142) 

Čísla parcel:2061, 405/3 a 405/4. 

Místo stavby: Mikulčice 

Projektant: Andreas Katapodis 

Charakteristika stavby: Budova o dvou nadzemních podlažích určená k výzkumu a 

archivaci archeologických nálezů. 

Termín realizace:2/2015 

 

b. Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o 

majetkoprávních vztazích 

 

Území, na němž je zamýšlen celý Archeologický park, leží na okraji obce Mikulčice. 

Většina pozemků je nebo byla podsprávou rušeného zemědělského družstva 

Mikulčice. V současné době probíhá demolice objektů původně určených k rostlinné a 

živočišné výrobě. Všechny demolované objekty jsou v havarijním stavu a po dlouho 

dobu jsou nevyužívány. Novostavba navazuje na zastavěnost území, v žádném směru 

výrazně nepřesahuje bývalé budovy zemědělského družstva. Budova není v rozporu 

s regulativy územního plánu. 
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c. Údaje o průzkumech a napojení na dopravní a technickou infrastrukturu 

 

Geologický průzkum: 

 

Předpokládá se, že geologická stavba podloží je stabilní, hladina podzemní vody 

nebyla zjištěna v průzkumech v blízkosti staveniště. Podrobný geologický průzkum 

přesahuje rámec této bakalářské práce. 

Dle české geologické služby převažují ve geologické struktuře nivní sedimenty,  tj. 

hlína, písek a štěrk. 

 

 

 

                    Obrázek 3. Mapa podloží 
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Radonový průzkum:  

 

Mapové podklady české geologické služby nepředpokládají zvýšený výskyt radonu 

podmiňující zvláštní stavební úpravy. Samotný radonový průzkum na staveništinení 

součástí tohoto projektu. 

 

 

Záplavy:  

 

Parcela leží mimo aktivní zónu záplavového území. 

 

 

Obrázek 4. Záplavová oblast 
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Doprava silniční: 

 

V projektu celého archeologického parku Mikulčice se plánuje vytvoření dvou 

místních komunikací a parkoviště. Hlavní příjezdová komunikace k archeologické 

základně bude navazovat na stávající komunikaci č. 05530. V areálu jsou plánovány 2 

zastávky autobusů meziměstské dopravy. Nejsou však součástí této bakalářské práce. 

 

 

Doprava pěší: 

 

V rámci celého areálu budou vybudovány chodníky, hlavně podél nových komunikací. 

To vše s ohledem na bezpečnost všech chodců i dalších účastníku provozu. Tyto 

stavby nejsou součástí bakalářské práce. 

 

Kanalizace: 

 

Areál bude napojen na stávající splaškovou kanalizaci vedoucí podél komunikace 

05530do blízké čistírny odpadních vod. 

 

Zemní plyn:  

 

Plánuje se napojení na obecní plynovod přípojkou odpovídající regulativům 

distributorů zemního plynu a správce plynovodu. 

 

Elektřina: 

 

Před zahájením výstavby a demolice starých objektů bude třeba přeložit vzdušné 

vedení NN. Na ploše budoucího staveniště se nacházejí dva sloupy v majetku 

distributora a správce elektrické sítě na daném území. Přeložené sloupy se umístí 

podél nově zbudované místní komunikace. V průběhu přeložení bude nutná odstávka 

dodávek energie do místních objektů. Přeložení bude provedeno v předem ohlášeném 

termínu a provede se bez zbytečných časových prodlev. Přesný plán přeložky je nad 

rámec této bakalářské práce. 
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d. Splnění požadavků dotčených orgánů 

 

Umístění objektu i jeho vlastnosti jsou v souladu s regulativy daného území. Veškeré 

přípojky se provedou dle požadavků distributorů a správců sítí jednotlivých energií.  

 

e. Dodržení obecných požadavků na výstavbu 

 

Objekt archeologické základny je vyprojektován striktně podle zákona č. 183/2006 Sb. 

o územním plánování a stavebním řádu. Dokumentace dále splňuje vyhlášku 

č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. Veškeré stavební dílce mají 

potřebnou atestaci a průběh jejich instalace se bude řídit doporučenými postupy. 

 

 

f. Splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí podle § 104 odst. 1 

stavebního zákona 

 

Pozemky, na kterých proběhne výstavba archeologické základny, jsou v katastru 

nemovitostí vedeny jako manipulační plocha. Pozemky pod budovami, které budou 

demolovány, jsou označeny v KN jako zastavěná plocha či nádvoří. Územní plán i 

místní regulativy budou bezezbytku naplněny. 

 

 

g. Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná 

             opatření v dotčeném území 

 

Výstavba žádného z objektů archeologické základny nebude mít výrazný dopad na 

omezení dopravy v obci Mikulčice ani jinde. Taktéž neomezí ani neovlivní výrazným 

způsobem provoz v okolních stavbách. Během výstavby nebude třeba uzavírek ani 

žádných jiných omezení na okolních objektech. 
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h. Doba výstavby a popis postupu stavby 

 

Přesný časový plán výstavby objektů archeologické základny přesahuje rámec této 

bakalářské práce.  

Předpokládaný začátek stavby je plánován na měsíc duben roku 2014. Termín 

ukončení výstavby je předběžně určen na duben r. 2015. 

 

Předpokládaná délka výstavby je 12 měsíců. 
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POSTUP 

 

a) Demolice objektů 408, 409 a 412. Demolice se provede před předáním staveniště, 

není započítávána co celkové délky výstavby 

b) Skrývka ornice a vyhloubení výkopů.  

c) Betonáž základových konstrukcí 

d) Provedení hydroizolace spodní stavby 

e) Betonáž podkladního betonu 

f) Technologická přestávka 7 dní 

g) Založení nosného zdiva v 1NP 

h) Betonáž monolitických sloupů 

i) Vyzdění nosných stěn 

j) Provedení příček 

k) Instalace souvrství podlahy 

l) Vytvoření monolitického stropu, průvlaků a věnců 

m) Technologická přestávka 7 dní 

n) Zdění nosných stěn ve 2NP 

o) Zdění příček ve 2NP 

p) Pokládka souvrství podlah v 2NP 

q) Betonáž monolitických průvlaků a desky nad 2NP 

r) Technologická přestávka 7 dní 

s) Montáž skleněných vertikálních systémů 

t) Instalace souvrství střechy 

u) Instalace TZB 

v) Instalace rozvodů 

w) Tvorba omítek 

x) Montáž schodiště a ochozu 

y) Tvorba finální nášlapné vrstvy podlah 

z) Osazení dveří 

 

Dokončovací práce taktéž nejsou zohledněny v předběžné délce výstavby. 
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i. Statistické údaje 

 

Předběžná, předpokládaná cena bez DPH: Kč 180 000 000 

 

V předběžné ceně není započítána cena za parcely 2061, 405/3 a 405/4, které jsou 

v majetku obce Mikulčice. V ceně též nejsou zahrnuty laboratorní přístroje, potřebné 

k výzkumu nálezů. 

 

Obestavěný prostor:   7 075,712m3 

 

Zastavěná plocha:  953,6 m2 

 

Podlahová plocha 1NP:  953 m2 

 

Podlahová ploch 2.NP:  953 m2 

 

Celková podlahová plocha:   1906 m2 
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B.  Souhrnná technická zpráva  

1. Urbanistické, architektonické a stavebně-technické řešení 

a. Zhodnocení staveniště 

Staveniště archeologické základny bude obsahovat pozemky č.: 2061, 405/3 a 405/4 

Stavební parcelase nachází na okraji obce Mikulčice, je zapsána v KN. Hranice pozemku 

bude vyznačena v terénu geodetickými značkami. Parcela leží v těsné blízkosti památkové 

zóny Mikulčických valů. Pozemek disponuje všemi IS. Pozemek je rovinný, geologicky 

stabilní.Vyrovnání výšky se provedlo na vrstevnici 164,8 m.n.m. v systému BpV. Nebyla 

zjištěna hladina podzemní vody. 

Staveniště se bude nacházet na parcelách bývalého zemědělského družstva. Během 

demolice některých objektů ZD byla provedena i skrývka navezeného kameniva pod 

spodními stavbami. Nepředpokládá se, že provoz družstva zanechal na parcelách 

negativní činitele, které by stavbu archeologické základny znemožnily, zdržely či zdražily.  

b. Urbanistické a architektonické řešení stavby 

Jedná se o novostavbu archeologického výzkumného ústavu. Objekt je samostatně stojící, 

spolu s dalšími plánovanými budovami tvoří komplex Archeologického parku Mikulčice. 

Stavba leží na katastrálním území města Hodonín. Stavební parcela leží na pozemcích 

2061, 405/3 a 405/4. 

Parcely budou ve vlastnictví stavebníka. Objekt je dvoupodlažní, tvaru obdélníku. 

Součástí stavby celého Archeologického parku je novostavba přiváděcí místní 

komunikace a dvě parkoviště. 

 

c. Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení 

vnějších ploch 
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ZÁKLADY  

Jsou navrženy základové pásy a patky z betonu C30/35. Tvar základů viz Výkres základů  

F1 

Bude provedena skrývka ornice a výkopové práce. Přebytečná zemina bude odvezena na 

skládku stavebních odpadů v Hodoníně. Pod základy bude navezen štěrkopísek do 

hloubky 10cm pod základovou spáru. Složení vrstev základové konstrukce F1. Uzemnění 

jímací soustavy hromosvodu bude realizováno FeZn páskem tloušťce0,05 m. Umístěným 

do základů po obvodu celé stavby. S odvoláním na výzkumy staveniště netřeba provádět 

bezpečnostní opatření proti působení radonu. 

 

OBVODOVÉ ZDIVO 

Obvodové zdivo bude provedeno z tepelněizolačních broušených cihel POROTHERM 

PROFI DRYFIX o tloušťce 0,365 m zděných na tepelněizolační maltu pro tenké spáry 

POROTHERM TM. Ložná spára má být 0,012 mm tlustá, svislá spára se nebude 

provádět. Cihly se spojují na pero a drážku. Po obvodu bude provedena tepelná izolace 

z expandovaného polystyrenu RIGIPS EPS 50 S o tloušťce 100 mm kotvených do 

nosného zdiva terči. Vnější stranu obvodového pláště bude tvořit obklad z umělého 

kamene fixovaný do roštu. Mezi roštem a tepelnou izolací se provede větraná vzduchová 

mezera. Výplně otvorů budou tvořeny fasádním systémem SCHUCO FW 60+. 

Předpokládá se, že veškeré obvodové konstrikce mají dostatečný součinitel tepelné 

vodivosti, a vyhoví tak všem dotčeným regulativům. Budova je navržena s ohledem na 

úsporu tepla a energie. 

 

PŘÍČKY A VNITŘNÍ ZDIVO 

Nenosné příčky budou realizovány lehkými tvarovkami YTONG P2- Vodorovné spáry se 

provádí lepidlem, svislé díky systému drážka-pero, nebudou. Všecky příčky a jejich části 

splňují požadavky na požární ochranu, (třída A1 - nehořlavé) a na průzvučnost. Omítka 

bude vápenocementová, barva finálního nátěru bude upřesněn a v studii interiéru, která 
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není součástí tohoto projektu. Veškeré vnitřní skleněné stěny budou z montovaného 

samonosného interiérového systému SCHUCO FW 50+. Překlady nad dveřmi budou pro 

standardní světlost otvoru prefabrikované. Bude se jednat o dílce YTONG z lehčeného 

betonu. Pro otvory s velkou světlostí se použijí ŽB monolitické překlady. 

 

SKLENĚNÉ SVISLÉ KONSTRUKCE 

Vnější:  

Jsou přes celou světlou výšku podlaží, fasáda je navržena tak, že překrývá krajní rámy 

těchto výplní otvorů. Budou realizovány systémem SCHUCO FW 60+. Plášť je vytvořen 

s ohledem na tepelně technické vlastnosti celé archeologické základny.  

Vnitřní: 

Je tvořen systémem SCHUCO FW 50+ s výbornými tepelně technickými vlastnostmi. 

Plášť bude vhodným způsobem regulovat teplotu a vlhkost na rozhraní atrií a pracovních 

prostorů. V V prostoru únikových bude systém doplněn o nehořlavé souvrství chránící 

skleněné výplně. Aluminiové rámy systému jsou proti ohni již upraveny.  

SKLENĚNÉ VODOROVNÉ KONSTRUKCE 

Zastřešení: 

Zastřešení hlavních i vedlejších atrií bude provedeno taktéž systémem SCHUCO FW 

60+.Tímto se zaručí minimální úniky tepla v zimním období a naopak co nejnižší tepelné 

zisky v období letním. Zasklení bude provedeno systémem SCHUCO FW 60+, který 

kombinuje izolační trojsklo a mezeru vyplněnou vzácným plynem. 

Podlahy: 

Nosná konstrukce skleněného ochozu je provedena z válcovaných profilů uzavřeného 

průřezu. Nášlapná vrstva je pak k nosné přilepena a tvoří ji souvrství 3 skleněných tabulí o 

tloušťce 10mm a litých PE folií. Vrchní skleněná tabule bude opatřena protiskluzovým 

sítotiskem. Sítotiskem také minimalizuje přímou průhlednost při zachování maximální 

průsvitnosti. Veškeré skleněné dílce budou dodány firmou SKLOMAX, která také 
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provede statický návrh a posouzení.  Přesná konstrukce a skladba ochozu je znázorněna 

v architektonickém detailu ve výkresové části bakalářské práce. 

VERTIKÁLNÍ KOMUNIKAČNÍ KONSTRUKCE 

Schodiště: 

Nosnou část schodiště tvoří na míru vyrobené nosníky z oceli. Budou opatřeny 

protipožární povrchovou úpravou. Na nosníky budou vlepeny skleněné schodnice ta 

horním licí opatřeny sítotiskem. Schodiště bude podpořeno v místě prvního a posledního 

stupně po celé šířce. Dále je podepřeno dvěma nosnými skly po obvodu v délce 1750mm.  

Dodavatelem schodiště je taktéž firma SKLOMAX, která společně s ochozem zajistí i 

statický návrh a posouzení celé konstrukce. Detailní návrh schodiště je vyobrazen v 

architektonickém detailu. 

 

STROPNÍ KONSTRUKCE 

Nosné stropní konstrukce jsou navrženy z monolitického železobetonu. Staticky budou 

zajištěny vetknutím do obvodových nosných zdí. Uvnitř dispozice bude konstrukce 

podporována systémem nosných, ztužujících zdí a sloupů. Tloušťka desky je navržena na 

0,250 m a to včetně skrytých průvlaků. Viditelné průvlaky budou mít tloušťku 0,400 ma 

budou zajišťovat vetknutí do svislých nosných konstrukcí. Spodní pohledová strana desky 

bude omítnuta vápenocementovou omítkou. Její přesnou barvu určí studie interiéru, která 

není součástí tohoto projektu. Skladba Podlah se liší v závislosti na místnostech. Přesnou 

skladbu viz např. výkres řezu F3. Dodávku a montáž monolitických, železobetonových, 

vodorovných konstrukcí zajistí firma Prestav, Kocourkova25, Praha5. 

 

STŘECHA 

Je navržena jako plochá, jednoplášťová. Přesná skladba je uvedena ve výkrese F5, 

půdorys střechy 

Odvodnění bude realizováno šesti střešními vtoky. Spádovou vrstvu celé konstrukce 

střechy zajišťuje tepelně izolační vrstva seříznuta dle požadovaného spádu. Počet vtoků a 

jejich umístění je navrženo v souladu s platnými normami ČR respektive EU. Spády 
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jednotlivých střešních rovin taktéž. Povrch střechy bude tvořen SBS pásy se středně 

hrubým posypem. Zastřešení atrií bude provedeno systémem SVHUCO FW 60+. 

 

VNĚJŠÍ PLOCHY 

V souladu s projektem celého areálu archeologického parku Mikulčice budou volné 

plochy v okolí stavby zatravněny. Bude vybudováno tzv. malé parkoviště u hlavního 

vstupu do objektu a napojí se na nově postavenou místní příjezdovou komunikaci. 

Detailní úprava okolních ploch archeologického parku je zakreslena ve studii tohoto 

areálu. Ta není součástí tohoto projektu. V těsné okolí novostavby archeologické základy 

se bude nacházet terasa ze zámkové dlažby a parkoviště s chodníky.  

 

d. Napojení stavby na sítě dopravní a technickou infrastrukturu 

 

Novostavba se bude napojovat na veřejnou komunikační síť ve dvou bodech. Tato situace 

je vystižena ve výkrese C1 . Dále bude napojena na veřejný vodovodní řád, obecní 

kanalizace a na elektrickou síť. 

Napojení bude realizováno standartními přípojkami. Ty vyhovují dodavatelům i správcům 

veřejných sítí, i platným normám v ČR.  

Elektrická energie: 
 

Po přeložení větve NN podél budoucí příjezdové komunikace se provede napojení 
tandardní kabelovou přípojku CYKY 5J. Elektronový rozvaděč s pojistnou skříní bude 
umístěn u hranice parcely. 

 
Splašková kanalizace: 

 
Bude vybudována nová přípojka, která bude svedena do kanalizační sítě novou šachticí. 
Bude použito potrubí  PVC DN 180 
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e. Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, 

dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a 

svažném území  

 

Archeologická základna nebude mít negativní vliv na stávající komunikace. V rámci 

archeologického parku jsou naopak plánovány nové komunikace včetně optimálně 

dimenzovaných parkovišť. 

 

 

f. Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 

 

Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí ani na okolní pozemky. Stavba při svém 

provozu nebude produkovat žádný nebezpečný odpad. Splaškové odpady budou sváděny 

do splaškové kanalizace a odpadky budou vynášeny do přilehlých kontejnerů a vyváženy 

na skládku. Přechodný hluk vzniklý při realizaci stavebních prací vzniká z použitých 

stavebních strojů a zařízení a bude omezen na minimum. Práce nebudou prováděny 

v době nočního klidu od 22hod. do 6hod. Přebytečná zemina vzniklá při skrývce i veškeré 

další stavební odpady, vzniklé při realizaci budovy budou neprodleně odvezeny na 

skládku stavebních odpadů v Hodoníně. Vznik nebezpečných odpadu se při výstavbě 

nepředpokládá. 

 

g. Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a 

komunikací 

 

Objekt je řešen celkově jako bezbariérový a to včetně vstupu, výtahů a sociálního zařízení. 

Vyhovuje vyhlášce č. 398/2009 Sb. o obecných a technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Budova je navržena tak, aby osoby 

s omezenou schopností pohybu a orientace byly schopny dosáhnout všech prostor 

v objektu. Výjimku tvoří depozitář, kde je obecně pohyb osob nežádoucí. 
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h. Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do 

projektové dokumentace 

 

Zaměření bylo provedeno geodetickou firmou, pomocí JTSK a zaznamenáno. Výkopy 

budou prováděny strojově, stavební jáma bude jištěna pažením. Hladina spodní vody 

nebyla zjištěna, neovlivní základové poměry. Není třeba odvodňování. Hydrogeologický 

průzkum nebyl zpracován, jelikož nebudou prováděny žádné stavby ani stavební úpravy 

podléhající zákonu o vodách. 

i. Údaje o podkladech pro vytyčení stavby, geodetický referenční polohový a 

výškový systém 

 

Vytyčení stavby bude provedeno oprávněným geodetem. Polohově je stavba zaměřena od 

hranic pozemku. Přesnou podobu zaměření zobrazuje výkres C02 ve výkresové 

dokumentaci.  

 

j. Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické 

provozní soubory 

 

Stavba archeologické základny v Mikulčicích bude rozdělena na následující celky: 

SO 01 – novostavba objektu archeologické základny 

SO 02 – zpevněná plocha 

SO 03 – kanalizační přípojka 

SO 04 – přípojka vody 

SO 05–přípojka NN 

SO 06 –přípojka plynu 
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k. Vliv stavby na okolí, na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí před negativními 

účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizaci 

 

Stavební úpravy nebudou mít vliv podstatný vliv na okolí. Podrobnosti v bodě f. 

l. Způsob zajištění ochrany zdraví, bezpečnost pracovníků 

 

Zpracovaný plán BOZP není součástí této bakalářské práce. Při výstavbě se dodrží 

všechny závazné i doporučené postupy výrobců. Pracovníci se budou řídit plánem BOZP, 

budou užívat předepsaných ochranných pomůcek. 

2. Mechanická odolnost a stabilita 

 

Celý objekt výzkumného ústavu je prostorově tuhý a je navržen tak, aby odolal všem 

předpokládaným zatížením po celou dobu životnosti. Žádná kombinace zatížení nebude mít 

vliv na stabilitu, ani na použitelnost objektu. Pro nosné konstrukce jsou použity materiály 

s atestem.Objekt bude navržen a posouzen autorizovaným statikem.  

3. Požární bezpečnost 

 

Objekt je v souladu s platnými českými regulativy rozdělen na požární úseky. Všechny 
stavební prvky mají atestaci, a jejich výrobce garantuje vhodnost požití ve stavbě tohoto typu 
z hlediska požární ochrany. Ocelové nosné konstrukce v interiéru budou ošetřeny 
následujícím protipožárním systémem: 

• základní nátěr Derogrund,tloušťka za suchého stavu: 4 . 10-5 m 

• protipožární nátěr pyroplast-ST o stejné tloušťce jako základní nátěr 

• krycí lak Deritex EE 30 Thix 40 µm suchého filmu – RAL dle studie interiéru. 

• základní nátěr Derogrund,tloušťka za suchého stavu: 4 . 10-5 m 

• protipožární nátěr pyroplast-ST o stejné tloušťce jako základní nátěr 

krycí lak Deritex EE 30 Thix 40 µm suchého filmu – RAL dle studie interiéru. 

Objekt je navržen, aby splňoval následující body dle platných českých norem : 
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a) Zachování nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu 

      b)   Omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve výstavbě 

      c)   Omezení šíření požáru na sousední stavbu 

      d)   Umožnění evakuace osob a zvířat 

      e)   Umožnění bezpečného zásahu jednotek požární ochrany 

4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

 

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí a na život a zdraví lidí. Je projektována 

tak, aby neprodukovala žádný nebezpečný odpad ani jiným způsobem nezatěžovala životní 

prostředí. Hygiena je zajištěna naplněním všech dotčených norem platných v ČR, zvláště pak 

zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Stavba nebude mít žádný negativní dopad, 

na okolní ekosystémy ani na nedaleká archeologická naleziště. 

5. Bezpečnost při užívání 

 

Objekt se navržen výlučně ze staviv s atestem, deklarujícím jejich bezpečnost a nezávadnost. 

Zařízení pro výzkum archeologických vzorků není pevnou součástí stavby, prokazování jejich 

nezávadnosti je nad rámec této bakalářské práce. 

6. Ochrana proti hluku 

 

V archeologické základně nejsou plánovány technologie ani provozy, které by měly 

produkovat zvýšenou hladinu zvuku. Neprůzvučnost jednotlivých místností zajišťují příčky 

z lehčeného betonu YTONG různých tlouštěk a skladby podlah. Přesné skladby jsou uvedeny 

ve výkresové dokmentaci. 

7. Úspora energie a tepla 

 

V zájmu úspory tepla je navrženo obvodové zdivo z tepelně-izolačních tvárnic 

POROTHERM PROFI DRYFIX s dodatečným zateplením z EPS včetně větrané vzduchové 

mezery. Výplně otvorů jsou provedeny izolačními skleněnými systémy s dostatečným 
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součinitelem prostupu tepla. Taktéž podlaha na terénu a střešní konstrukce je izolována proti 

úniku tepla.  

Budou provedeny zkoušky k ověření: 

a) Splnění požadavků na energetickou náročnost budov a splnění porovnávacích 

ukazatelů podle jednotné metody výpočtu energetické náročnosti budov 

b) Stanovení celkové energetické potřeby stavby 

 

Zkoušky ani výpočty tepelných úniků nejsou součástí této bakalářské práce. 

8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

 

Vstup do budovy je řešen bezbariérově přímo z úrovně terénu. Je tak zajištěn bezbariérový 

vstup osob s omezenou schopností pohybu a orientace od parkoviště, po zpevněných plochách 

až do archeologické základny. Bezbariérové jsou také výtahy. Je zajištěn  volný pohyb 

hendikepovaných po celém objektu. 

9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí – radon, agresivní spodní 

vody, seismicita, poddolování, ochranná a bezpečnostní pásma 

 

Na pozemku ani v okolí stavby nebyly zjištěny škodlivé vlivy vnějšího prostředí.  

10. Ochrana obyvatelstva 

 

Objekt i jeho okolí jsou navrženy s ohledem na regulativy v oblasti ochrany obyvatelstva 

platné v ČR. V případě havárie bude využito veřejných prostředků k ochraně obyvatelstva. 
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11. Inženýrské stavby 

 

SO 02 – zpevněná plocha 

SO 03 – kanalizační přípojka 

SO 04 – přípojka vody 

SO 05 –přípojka NN 

SO 06 –přípojka plynu 

 

Přesné řešení inženýrských staveb přesahuje rámec zadání této bakalářské práce. 

Zpevněné plochy v bezprostřední blízkosti stavby jsou znázorněny v situačním 

výkrese C1 ve výkresové dokumentaci. Totéž platí o schematickém zobrazení 

kanalizační, vodovodní, plynové a elektrické přípojce. 

 

12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb 

 

a) Účel, funkce, kapacita a hlavní technické parametry technologického zařízení 

Technologické zařízení není pevnou součástí stavby. Bude se naměřovat hlavně na 

podporu výzkumu jednotlivých artefaktů nalezených na území Mikulčických Valů 

b) Popis technologie výroby 

Nepředpokládá se umístění žádné výrobní technologie 

c) Údaje o počtu pracovníků 

Počty pracovníku se budou lišit v závislosti na intenzitě výzkumu. Počítá se s 20 

kmenovými zaměstnanci. 

d) Údaje o spotřebě energie 

Tyto údaje přesahují rámec bakalářské práce 

e) Bilance surovin, materiálu a odpadů 

Ve výzkumném cyklu nebudou zpracovávány suroviny ani další materiály. Odpady 

(hlavně biologické, vzniklé čištěním vzorků mají komunální charakter a bude s nimi 

zacházeno jako s komunálním odpadem.) 

f) Vodní hospodářství 

Není předmětem tohoto projektu 
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g) Řešení technologické dopravy 

Doprava uvnitř archeologické základny se omezuje na dopravu archeologických 

vzorků. Ty mají samostatný vchod do budovy. Poté procházejí čistící a konzervační 

dílnou, pote se přesunou buď do depozitáře, nebo do hlavního atria, kde na nich 

započne výzkum. 

Horizontální doprava je umožněna dispozičně, vertikální nastává pouze v depozitáři a 

je řešena nákladním výtahem. 

h) Ochrana životního a pracovního prostředí 

Při provozu a instalací výzkumných technologií nebude docházet k poškozování 

místních ekosystémů ani ovzduší. Proto nejsou třeba speciální opatření 
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C.  Situace objektu 

 

Situace stavby archeologické základny v rámci nově plánovaného archeologického parku je 

předmětem urbanistické studie zaznamenané v elaborátu z ATT III, který není částí 

bakalářské práce. 

Vytyčovací a koordinační studie se pak nalézá ve výkresové dokumentaci: 

C1      Koordinační situace 

C2      Vytyčovací výkres 
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D. Dokladová část 

 

Není předmětem této bakalářské práce. 
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E. Zásady organizace výstavby 

 

a) Informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho 

oplocení, trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště 

 

b) Významné sítě technické infrastruktury 

 

Na stavební parcele je stožár nízkého napětí. Distributor energie a správce sítě se 

zavázal přeložit tuto větev elektrické sítě do začátku stavby. 

 

c) Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště 

 

Staveniště bude využívat provizorní el. Přípojky, která bude vytvořena správcem 

elektrické sítě, při dodržení regulativů distributora.  

Při čerpání vody bude využita stávající vodovodní přípojka, která náležela ZD. 

V případě, že z technických nebo jiných důvodů nebude možno přípojku využít, 

zbuduje se je nová, provizorní přípojka na stávající vodovodní řád. 

 

d) Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných 

úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 

 

Nepovolaným osobám bude vstup zakázán a zamezen oplocením po celém obvodu 

staveniště.  

Všechny třetí osoby, které budou na stavbu vpuštěny, budou náležitě poučeny, a 

budou dodržovat plán BOZP. Při samotné stavbě se stavebník zavazuje dodržovat 

veškeré regulativy týkající se bezpečnosti osob., zvláště pak zákon č. 309/200 Sb. 
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e) Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů 

 

Staveniště bude uspořádáno dle návrhu, který není předmětem bakalářské práce. 

Při návrhu se bude dbát na dodržení veškerých dotčených regulativů. 

 

f) Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů 

Na staveništi se využijí stávající zpevněné plochy. Budou sloužit pro skladování 

stavebních materiálů a pro manipulaci s nimi. Příjezdová cesta bude také stávající, 

odstraněna bude až po dokončení stavby archeologické základny. Na staveniště 

budou dovezeny mobilní WC a staveništní kontejnery. 

 

g) Popis staveb a zařízení staveniště vyžadujících ohlášení 

 

Zpevněné plochy se využijí stávající, veškeré další vybavení je navrženo jako 

mobilní, usazuje se na terén bez základů, proto není potřeba ohlášení o umístění 

stavby ani stavební povolení. 

 

h) Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany 

zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona 

§ 15 zákona č.309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci 

 

Všechny osoby, které se budou pohybovat na staveništi, budou náležitě 

proškoleny. Jejich povinností bude svědomitě vykonávat zadaný úkol a při tom 

dbát bezpečnostním pokynům a užívat všechny předepsané bezpečnostní 

pomůcky. Stroje budou moci obsluhovat jen kompetentní pracovníci, ostatním 

bude zamezen přístup. 
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i) Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 

 

Nepředpokládá se, že by práce na staveništi poškozovala výrazným způsobem 

životní prostředí. Veškeré odpady, vzniklé činností na staveništi budou dočasne 

uloženy ve staveništních kontejnerech. Ty budou bez zbytečných časových 

prodlev průběžně odváženy na skládku odpadů do Hodonína.  

 

 

j) Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících termínů 

 

Zahájení výstavby: duben 2014 

 

Ukončení výstavba: duben 2015 

 

Doba trvání stavby: 12 měsíců. 
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F. Dokumentace objektů 
 

Dokumentace dělí projekt na jednotlivé objekty a popisuje v následujícím pořadí  

1. Pozemní objekty 

2. Inženýrské objekty 
Přesahují zadání bakalářské práce 

3. Provozní soubory 

Přesahují zadání bakalářské práce 

1. Pozemní objekty 

 

1.1. Architektonické a stavebně technické řešení 

1.1.1. Technická zpráva SO 01 

 

a) Účel objektu 

SO 01 budova o dvou podlažích určená především v zpracování, výzkumu a uskladnění 

archeologických nálezů. Předpokládá se, že  díky své poloze budou převažovat vzorky 

z Velkomoravských hradišť.  

b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení 

vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s 

omezenou schopností pohybu a orientace 

Objekt archeologické základny navazuje svou zemitou hmotou na další objekty 

archeologického parku. Je negativem k vedle plánovanému muzeu. Co je v muzeu hmota, to 

se stává v archeologické základně volným prostorem (atria) a naopak. Tímto principem bylo 

docíleno požadavků výzkumníku izolovat se od turistů a místních obyvatel a naopak co 

možná nejvíce se integrovat s ostatními pracovníky uvnitř. 

Dispozice se striktně podřizuje funkci výzkumného ústavu. Archeologický nález se dopravuje 

do stavby zvláštním vchodem (ze směru Valů, a pak v rámci budovy putuje po jedné ose 

postupně přes Čistící dílnu, konzervační dílnu, hlavní dílnu až do hlavního atria, kde elementy 
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daného vzorku putují do úzce specializovaných laboratoří. Nález poté skončí buď v depozitáři 

přímo v objektu, nebo je expedován do přilehlého muzea. 

Nad každou z laboratoří se nachází kancelář. Ty jsou vizuálně propojeny malými atrii, tvoří 

tak jeden celek jednoho úseku výzkumu.  

Po výtvarné stránce je zvenčí archeologická základna elementárním kvádrem, umístěným na 

konci vesnice, obloženým místní kamenem. Jeho vnitřní provoz tak neruší atmosféru malebné 

jihomoravské krajiny ani výrazného ducha jednoho z nejvýznamnějších míst historie českého 

státnictví. Naopak uvnitř je budova veskrze současná, podporující v maximální míře výzkum 

a spolupráci jednotlivých pracovníků. Dominantním prvkem jsou atria a z nich vycházející 

horní osvětlení. Dominantními materiály jsou kov a sklo. 

Přístup no archeologické základny se děje dvěma směry. Z obce Mikulčice se vchází hlavním 

vchodem, který je přizpůsoben právě zaměstnancům a potenciálním návštěvníkům. Napoak 

z druhé strany, od Mikulčických valů je vchod do budovy přizpůsoben dovozu nálezů. 

Z obou stran se do budovy vstupuje přímo z terénu, který je  opatřen zpevněnou vrstvou, 

Vchody, stejně jako komunikační části celé budovy jsou přizpůsobeny pro osoby s omezenou 

schopností pohybu a orientace. 

c) Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy 

 

      Kapacity SO01: cca 30 osob  

Obestavěný prostor:   7 075,712m3 

Zastavěná plocha:  953,6 m2 

Podlahová plocha 1NP:  953 m2 

Podlahová ploch 2.NP:  953 m2 

Celková podlahová plocha:   1906 m2 
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d) Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazběna užití objektu 

a jeho požadovanou životnost 

 
V objektu je požita kombinace nosných zní a železobetonového skeletu, děje se pat právě pro 

co nejefektivnější využití stavby pro daný účel. Obálka budovy je náležitě tepelně izolována a 

to včetně spodní stavby. Jako výplně otvorů jsou použity prosklené pláště SCHUCO. 

 

e) Tepelně-technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 

Objekt je navržen s ohledem na minimalizaci tepelných ztrát. Obvodové stavební konstrukce i 

výplně otvorů splňují normuČSN 730540 – 2 o tepelné ochraně budov. Bližší výpočty 

tepelných ztrát přesahují rámec této bakalářské práce. 

 
f) Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko-geologického a 

hydrogeologického průzkumu 

 
Na parcele nebyl zjištěn žádný negativní činitel, který by se musel zohledňovat při návrhu 

založení objektu. Geologické podloží je stabilní, hladina spodní vod nezjištěna. 

g) Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných 

negativníchúčinků 

 
Objekt archeologické základny v Mikulčicích nebude mít žádný výrazný negativní dopad na 

místní ekosystémy ani ovzduší. Leží mimo chráněná území Velkomoravskeho hradiště a 

Skařin. Proto není nutné provádět jakákoli opatření v tomto smyslu. 

 
h) Dopravní řešení 

 

Dopravní řešení je součástí urbanistické studie území vypracované v rámci ATT III. Dopravní 

řešení v nejbližším okolí archeologické základny je značeno ve výkrese C1 

 

i) Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření 

 

Nejsou nutná Ochranná opatření proti agresivním vnějším vlivům. 
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j) Dodržení obecných požadavkůna výstavbu 
 

Po dobu výstavby se budou dodržovat veškeré dotčené normativy platné na území ČR, 

zejména pak vyhláška č. 502/2006 SB. o obecných technických požadavcích na výstavbu. 

 

 

 

 

 

1.1.2. Výkresová část 

Seznam výkresů 
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G. Specializace – architektonický detail 
 

Specializace je zaměřena na skleněný ochoz ve 2NP a na na něj navazující schodiště se 

skleněnými nášlapy. Jedná se o konstrukci, kterou není možno vytvořit a usadit všeobecně 

známými popsanými postupy. Transparentní materiál je vynucen horním osvětlením. 

V případě jiného řešení obou konstrukcí by nemuselo docházet k vhodnému osvětlení atria a 

přilehlých laboratoří v 1NP.  

Cílem tohoto architektonického prvku je zachovat dominantní horní osvětlení a podpořit 

v interiéru strohý nadčasový design, podporující spolupráci jednotlivých výzkumníků. 

Všechny níže popsané ocelové konstrukce budou opatřeny následujícím protipožárním 

systémem:  

• základní nátěr Derogrund,tloušťka za suchého stavu: 4 . 10-5 m 

• protipožární nátěr pyroplast-ST o stejné tloušťce jako základní nátěr 

• krycí lak Deritex EE 30 Thix 40 µm suchého filmu – RAL dle studie interiéru. 

 

1. Schodiště 

 

1.1 Nosná konstrukce 

 

Nosná konstrukce je vytvořena ze dvou ocelových, válcovaných nosníku o šířce 0,1m. 

Jsou ve tvaru výsledného schodiště. Budou opatřeny protipožárním systémem 

uvedeným výše. Nosníky budou ukotveny na svém prvním stupni na základovém 

pásu. Dalších několik stupňů bude podepřeno deskou z nosného skla. Její tloušťku určí 

statický posudek, který není předmětem bakalářské práce. Předběžně je určená síla 

skla 2x 10.10.10.4.4. Tzn. Celková síla skla je 2x 0.03m Poslední stupeň schodiště je 

podpořen centrální částíochozu. 
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1.2 Skleněné nenosné části 

 

Jedná se o zábradlí a schodnice. 

Zábradlí budu ze souvrství skleněných tabuli a lité PE folie o celkové tloušťce 

0.024m. bude opatřeno nerezovým madlem. V dolní části budou vyfrézovány přesné 

otvory k uchycení zábradlí na nosný systém schodiště. 

Schodnice bude taktéž tvořit deska se skleněným souvrstvím. Přesná tloušťka jedné 

schodnice je 0,031m. tyto schodnice budou přilepeny na ocelové nosníky oboustranně 

lepící akrylovou páskou. Každá schodnice bude na vrchním okraji doplněna 

protiskluzovým sítotiskem. 

 

1.3 Kování 

 

Madlo zábradlí bude dodáno firmou BALARDO bude z nerezové oceli S235. 

Podrobnosti viz architektonický detail ve výkresové dokumentaci. 

Uchycení zábradlí na nosnou konstrukci bude realizováno pomocí nerezových terčů, 

které na míru dodá firma GLASCOMP 

 

2. Ochoz 

 

2.1  Nosná konstrukce 

 

Nosný rám nášlapné vrstvy je navržen z ocelových válcovaných profilů uzavřeného 

průřezu o rozměrech 

Tento rám bude po celém svém obvodu zakotven do ŽB konstrukce stropu resp. 

Skrytého průvlaku. Dále bude nesen konzolami z válcovaného profilu IPE 200. 

Přesný počet konzol určí statický posudek, který není součástí bakalářské práce. 

Předběžně bylo stanoveno, že počet těchto konzol bude 16. Tyto prvky budou 

kotveny po dvou do skrytého průvlaku v místě ŽB sloupů. Střední část ochozu bude 

nesena dvěma válcovanými profily, které budou podepřeny na každé straně ŽB 

nosnou zdí. Tyto prvky budou zmonolitněny. 
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2.2 Nášlapná vrstva 

 

Nášlapnou vrstvu budou tvořit skleněné dílce o celkové tloušťce 0.031m. Jejich 

přesná skladba je uvedena v architektonickém detailu ve výkresové části bakalářské 

práce pod označením G1. Tyto dílce budou vyrobeny předem firmou SKLOMAX a 

budou nalepeny oboustranně lepící akrylovou páskou přímo na nosný rám, výše 

popsaný. 

 

2.3 Zábradlí 

 

Bude řešeno podobně, jako u schodiště. Výška madla zábradlí bude 0,8m nad 

povrchem podlahové plochy. Ukotvení se provede níže popsanými ocelovými prvky 

do ocelové konstrukce 

 

2.4 Kování 

 

Terčové úchyty fixující zábradlí do rámu ochozu budou vyrobeny na míru a dodány 

firmou GLASCOMP. Jejich přesné rozměry jsou uvedeny ve výkresové dokumentaci 

v sekci architektonický detail 

Madlo zábradlí bude dodáno firmou BALARDO bude z nerezové oceli S235. 

Podrobnosti viz architektonický detail ve výkresové dokumentaci. 
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5. Závěr 

 

Při tvorbě bakalářské práce bylo cílem dotvořit studii archeologické základny do 

dokumentace pro provádění stavby. Celý projekt vznikal dlouhodobě v několika fázích, 

od urbanistické studie až po dokumentaci pro stavební povolení. Proto jsem se snažil, aby 

dokumentace pro provádění stavby se co nejvíce podobala architektonické studii, která 

byla vytvořena v rámci ATT IV.  

 

Stavbu se podařilo dotvořit při respektování všech zákonů a norem platných na území ČR. 
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