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Modernizace dílen na SOŠ TŽ 

Objednatel :  Střední odborná škola TŽ  Lánská 132,  739 61 Třinec - Kanada 

Zhotovitel :  BDSTAV MORAVA s.r.o. Bruzovice 88, 739 36 Bruzovice 

TDI :   Třinecký inženýring, a.s. Nad Tyrkou 101, Kanada 739 61 Třinec 

Místo realizace : Třinec, areál SOŠ TŽ 

Doba realizace : 04/2018 – 08/2018 

 
 
 

         
Příprava betonáže podlahy   Vnitřní dělící příčka 

 

        
         Vnitřní hliníková okna    Sadové úpravy a mobiliář  

 

Popis akce: 
 
 Modernizace objektu „Starých dílen“ je situována na pozemku parcely č. 1564/1 v katastrálním 
území Konská. Zpracovatelem projektové dokumentace je společnost TŘINECKÁ PROJEKCE, a.s. 
  

Realizovaný objekt je jednopodlažní jednolodní se sedlovou střechou. 
  

V rámci modernizace byly provedeny práce bourací – zejména vybourání dlážděné podlahy 
z dřevěných špalíků včetně podkladních vrstev. Nová podlaha byla provedena jako drátkobetonová 
mazanina včetně hydroizolační a tepelněizolační vrstvy a čtyř učitelských stupínků. Dělící příčky 
z tvárnic ztraceného bednění byly provedeny jako pohledové s výztuží a betonovou výplní. 
S pomocnými zámečnickými konstrukcemi byla namontována hliníková vnitřní okna s bezpečnostním 
zasklením. V dělících příčkách byla osazena ocelová posuvná vrata. V rámci akustických opatření byl  
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namontován pod stropem objektu podhled z panelů TONGA A eurocoustic a obklad vnitřních 

parapetů a štítových stěn. Byla provedena výměna dvou vstupních vrat a vstupních dveří.   
 
 Dispozice dílny 1.NP je tvořena soustružnou 1, soustružnou 2, brusírnou, frézárnou, dílnou 
pro výuku, učebnou a komunikačními prostory. 

 
Součástí stavby je taktéž úprava zařízení ZTI, rekonstrukce systému vytápění konvekčními 

tělesy a teplovzdušnými nástěnnými jednotkami, zařízení větrání a kompletní rozvody elektroinstalace. 
 
Mimo vlastní objekt dílen byly zhotoveny terénní, sadové a zahradnické úpravy včetně 

travnatých ploch a mobiliáře přilehlého parčíku v areálu SOŠ.  
  
 Taktéž byla v rámci akce provedena rekonstrukce datové sítě. 
 

Celkové náklady stavby činily  cca 12 186 000,-- Kč.   
Celkové náklady za činnost TDS činily  cca 300 000,-- Kč.   
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