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ANOTACE

Diplomová práce předkládá návrh kulturního centra v lokalitě bývalé Mayerovy továrny ve Dvoře Králové nad
Labem. Přináší oživení a podporu kulturního a komunitního života malého města prostřednictvím občanské
vybavenosti a revitalizace veřejných prostorů. Současně předkládá východiska konverzí průmyslového dědictví.

Kulturní centrum s vnitřním polootevřeným dvorem je novým komunikačním těžištěm města. Stává se místem
procházení, zastavení a setkávání-místem kultury. Klíčová je nejen komunikace uživatelů, ale i komunikace
samotných prostorů, a to především interiéru a exteriéru. Projekt představuje kulturní centrum jako kulturní
veřejný prostor. Fasáda objektu vstupujícího do náměstí Republiky tuto myšlenku otevřenosti a komunikace
zhmotňuje celoproskleným pláštěm, jež zároveň odráží své okolí a odkazuje na historii místa reflexí kostela sv.
Jana Křtitele a stávající etážové haly. Vertikální dominantou vnitřního dvora je vyhlídková věž, jež je zhmotněným
stínem původního továrního komína. Funkční pestrost a revitalizace veřejných prostranství přináší do lokality
nový život.

ABSTRACT

The diploma thesis presents a design for a cultural centre in the area of the former Mayer Factory in Dvůr Králové
nad Labem. It brings revitalization and support to the cultural and community life of a small town through
amenities and revitalization of public spaces, and at the same time presents the background to the issue of
industrial heritage conversions.

The cultural centre with an internal semi-open courtyard is the new communication centre of the town. It
becomes a place to walk, stop and meet-a place of culture. The key is not only the communication of the users,
but also the communication of the spaces themselves, especially the interior and exterior. The project presents
the cultural centre as a cultural public space. The facade of the building facing the Square of the Republic shows
this idea of openness and communication with an all-glass facade that both reflects its surroundings and refers
to the history of the site by reflecting the Church of St. John the Baptist and the existing etage hall. The vertical
landmark of the inner courtyard is the observation tower, which is a captured shadow of the original factory
chimney. Functional diversity and revitalization of public spaces bring new life to the area.

Klíčová slova - kulturní centrum, revitalizace, konverze, veřejný prostor, malé město,

Keywords - cultural center, conversion, revitalization, public space, small town,
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1150
Vznik osady Dvůr jako strážného bodu na vojenské
stezce. Tato osada se stává významným přechodem
přes vodu.

1270
První písemná zmínka.

1400
Město se stává věnným městem Žofie Bavorské. V
tomto období dostává název svoji dnešní podobu-
Dvůr Králové.

1562
Požár ničí celé město kromě kostela a čtyř domů.

1700

1800

Začíná rozvoj textilního průmyslu. Dochází také k
proměně panoramatu města. Díky továrním komínům
narůstá ver�kálních dominant.

VÝVOJ MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM | 6

1817
Nalezení padělku rukopisu Královédvorského v kryptě
kostela sv. Jana Křtitele Václavem Hankou.

1820

Městem prochází výrazná severo-jižní osa lemující
západní okraj hlavního náměstí. Končí u kostela sv.
Jana Křtitele. Tuto osu můžeme doložit ze stabilního
katastru.

1858
Stavba železnice a splavnost Labe podporuje rozvoj
průmyslu.

1866

Okupace pruskými vojsky během prusko-rakouské
války.

1938
Ztráta sudetských oblastí po Mnichovské dohodě.
Odříznutí od infrastruktury v rámci regionu.

1945

Odsun německého obyvatelstva. Trvalá změna
národnostní struktury.
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HODNOCENÍ

POZITIVA

_historické jádro

_historie textilu

_město na řece

_přírodně i kulturně atraktivní okolí

NEGATIVA

_omezený počet uživatelů (malé město)

_zanedbané veřejné prostory

_jednodenní turismus

PŘÍLEŽITOSTI

_bližší sousedské vztahy

_zapojení místních do dění

CÍLE

_oživení veřejného života

_podpora komunity

_zajistit atraktivní občanské vybavení

_zvýšit pracovní příležitosti

_podpořit zájem místních o město

_podpořit vícedenní turismus

DVŮR KRÁLOVÉ DNES
Město Dvůr Králové nad Labem se nachází v Královéhradeckém kraji na jižním okraji Podkrkonošského
podhůří. Výrazným městotvorným prvkem je protékající řeka Labe. Historické centrum spadá do městské
památkové zóny. Na hlavním náměstí T.G. Masaryka najdeme většinu významných budov ve městě-od
radnice, přes úřad až po základní uměleckou školu. Mnohé z objektů spadají pod památkovou ochranu.
Specifický ráz dodává veřejnému prostoru loubí po obvodě. Pro turisty je Dvůr Králové znám především
díky zoologické zahradě s africkým safari. V okolí najdeme také významnou barokní památku Kuks,
Braunův Betlém nebo vodní dílo Les Království. Samotné město i jeho okolí má výrazný turistický
potenciál.

7 Autobusové nádraží

8 Vodní nádrž Les Království

9 Čertovy hrady

10 Braunův Betlém

11 Kuks

12 Zámek Žirec

1 Historické jádro města Dvůr Králové

2 Vlakové nádraží

3 Letiště

4 Nemocnice

5 Hřbitov

6 Zoo Dvůr Králové
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4
5

11

12

významná silniční komunikace

železnice

významná parkovací plocha

silniční komunikace v centru

2 autobusové nádraží

MĚSTSKÁ ZELEŇ

Nejvýraznější městskou zelení je doprovodná zeleň vodoteče kolem řeky Labe.
Potenciál nábřežních ploch není ve městě využit. Podél řeky se nachází menší
parčíky, ale nenajdeme zde žádný větší veřejný park. Výraznou zelenou plochu
tvoří prostor Zoo na okraji města.

DOPRAVA

Město má výborné silniční dopravní spojení na větší města v okolí. Hlavní
dopravní tepny uvnitř města lemují historické jádro, ale přímo do něj nezasahují.
Samotné centrální náměstí je průjezdné jen ze severní strany. Dostupná je i
vlaková a autobusová doprava. Vlakové nádraží leží jihozápadně od města.
Největší parkovací plochu ve městě najdeme u Zoo na západním okraji obce.
Centrum města je zatíženo velkým množstvím roztroušených ploch pro dopravu
v klidu.

HRADEC KRÁLOVÉ

TRUTNOV

KUKS

JIČÍN

1

1

2

1 Zoo

liniová zeleň

plocha zeleně

1 vlakové nádraží
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1870
Založení továrny Heinrichem Mayerem a
Adolfem Kohnem.

1875

Textilní tiskárna se nově objevuje pod
jménem Heinrich Mayer & syn. Autorem
většiny nových budov je místní stavebník
Eduard Thym.

1900

1909

Požár zničil některé z budov v areálu, jež
zapříčinilo stavbu třípodlažní etážové haly.
Budova byla navržena jako třítraktový
železobetonový skelet s hranolovitými
sloupy. Vnitřní dispozice je koncipována
jako trojtrakt o 3x11 polích. Stavbu
prováděla místní firma B. Hollmann & Co.

1918
Areál přechází do vlastnictví akciové
společnosti Union. Demolicí části areálu
vzniká náměstí Republiky.

1924

Areál se dostává do vlastnictví města. V
tomto období dochází k přístavbě
západního vstupního traktu sloužícího jako
tržnice.

VÝVOJ AREÁLU MAYEROVY TOVÁRNY | 10

1935
Ve správě Spořitelny Královédvorské

1936

V areálu se koná textilní a krajinská výstava,
jejíž součástí je expozice tiskařství a jeho
histori týkající se Dvora Králové a jeho okolí.

1937

1958

Areál přechází do vlastnictví firmy Strojtex.
V tomto období pravděpodobně dochází k
demolici komína.

1989
Areál přechází do vlastnictví města.

2021

Vypsání veřejné soutěže na revitalizaci
areálu.



SOUČASNÝ STAV AREÁLU A JEHO OKOLÍ
Areál a budovy v něm vznikaly v průběhu let organickou adicí. V současné době není areál plně využíván a
chátrá. Nejhodnotnější budovou komplexu je etážová hala se zdobným severním průčelím. Předsazená
hmota bývalé tržnice má dnes razantně pozměněné průčelí a není zachován původní vstup. Směrem
k náměstí T.G Masaryka vystupuje objekt administrativní budovy s boletickými panely. Ostatní budovy jsou
převážně funkčního charakteru bez výrazného architektonického rázu.

1.01 1.02

1.04

1.05
1.06 1.07

1.08

1.03

1.09

1.10
1.11

1.12

1.01 Hygienické zázemí

1.02 Hala

1.03 Dílna

1.04 Spojovací chodba

1.05 Administrativa

1.06 Dílna

1.07 Sklad

1.08 Rozvodna

1.09 Trafo

1.10 Dílna

1.11 Budova knihovny

1.12 Budova garáží
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HODNOCENÍ

POZITIVA

_lokalita v centru města

_historie textilu

_etážová hala

_dobrá dopravní dostupnost

NEGATIVA

_místo bez života

_nesourodost lokality

_parkování a rušivá doprava

_špatná orientace

_degradovaná architektura

CÍLE

_oživení veřejného života

_identita VP a orientace ve VP

_zklidnění

_propojení starého a nového

_podpora komunity

SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ | 12



zelený dvůr

výstavba etážovky

komín

stavba etážovky_1910

zeleň

zástavba

komín

tvar zástavby

Δ

ortofoto 1937

městská tržnice_1936

dominantní vstup

stabilní katastr_historická osa centrem

historické pohledy na město_vertikály
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1850
Od 2. poloviny 19. století vznikají
společenská centra při spolcích-sokolovny,
spolkové domy, hornické kluby apod.

1935

Masyrykův kulturní dům v Mělníce je významnou
předválečnou realizací. Architekti B. Zeman, J. Širc a
J.B. Zelený navrhly kulturní dům s knihovnou,
přednáškovou síní, muzeem a památníkem jako
stavbu ve funkcionalistickém duchu. Hmotově se
jedná o průnik jednoduchých bloků s půlkruhovým
zakončením na jihu.

Druhá polovina 20. století je spjata s výstavbou
kulturních domů. Jedná se o kulturní zařízení, jež je
nejsilněji zažito v povědomí obyvatel. Základním
úskalím těchto objektů je skutečnost, že byly
navrhovány pro neexistující potřeby obyvatelstva a
neexistující model společnosti. Nejde si odmyslet, že
jsou úzce spjaty se socialistickou ideologií. Hlavní
myšlenkou těchto zařízení byla koncentrace kulturních
akcí do jednoho objektu a snaha o participaci
obyvatel. V projektech je minimální práce s veřejným
prostorem.

Do stavby kulturních domů se propisuje snaha o
typizaci. Vznikají studie osvětových zařízení různých
velikostí. Zároveň probíhá mnoho soutěží. Většina
návrhů však nikdy nebyla realizována nebo až v
pozdějších letech.

1945

1950

VÝVOJ KULTURNÍCH CENTER NA NAŠEM ÚZEMÍ | 18

Realizace Kulturního domu v Sedlčanech od J.
Hrubého a L. Vlčka. Ještě přetrvává funkcionalistický
ráz budovy. Objekt byl realizován pouze částečně a
ztratil zamýšlený architektonický výraz tří
jednoduchých kvádrů.

1954
MONOBLOK-Dokončení stavby Kulturního domu na
Kladně. Autoři návrhu jsou V. Hilský, O.Jurenka, J.
Náhlík.

Bohatá výstavba předimenzovaných kulturních domů
socialistické éry staví společnost před náročný úkol-jak
s tímto dědictvím naložit. V mnoha městech plní
dodnes kulturní domy svou úlohu, a to především
jejich víceúčelové sály. Většinou se jedná o velké
kolosy, jež je těžké udržovat a které už v mnoha
případech nesplňují současné nároky.

1973

SROSTLICE-Dokončení stavby Kulturního domu v
Mostě. Autoři návrhu jsou M. Böhm a J.Zbuzek.

1989

Počátek éry velkých kulturních domů. Od
kompaktního půdorysu se přechází ke tvaru
„srostlice“. Kvůli přibírání dalších funkcí a snaze o jejich
sloučení do jednoho celku dochází k realizaci objektů
se složitými a rozsáhlými půdorysy. Fasády kulturních
domů ubírají na zdobnosti.

1960 1984



ZÁSADY NÁVRHU

_odpověď na potřeby obyvatel

_podpora komunitního života

_symbol reprezentace a identity

_multifunkčnost

_odkaz historie

_šetrnost k přírodě a integrace zeleně

_vize do budoucnosti

_osobitá či inovativní architektura

_práce s veřejným prostorem

SOUČASNÁ KULTURNÍ CENTRA
V našem kontextu rozumíme kulturním centrem organizaci, budovu nebo skupinu budov, které podporují a zprostředkovávají umění a kulturu. Náplň
kulturního centra musí být odpovědí na konkrétní potřeby obyvatel a dané lokality. Jedním z nejvýznamnějších aspektů takového zařízení je podpora
komunitního života. Má potenciál stát se reprezentativním symbolem místa a propůjčit mu novou identity.

La Passarele, Trévoux

Kulturní centrum ve francouzském městě Trévoux je drobný objekt vklíněný mezi nemocnici a renovovaný hotel. Fasádou citlivě, ale zároveň soudobě
doplňuje uliční frontu. Svým pojetím a zvolenými materiály reaguje na bohatou historii města, které bylo v minulosti nejen centrem průmyslu, ale také
literatury a svobody. To odráží i ve své náplni, jedná se o knihovnu spojenou s hudební školou doplněnou samostatným objektem multifunkčního sálu.

Spolkový dům Otava, Horažďovice

Tento objekt vznikl na základě architektonické soutěže. Vybrala jsem si ho jako zástupce šetrného začlenění novostavby do stávající struktury malého
města. Nejenže díky nové knihovně, kinosálu a kavárně podporuje kulturní život ve městě, ale také umožňuje nové využití veřejných prostranství. Parčík
zklidňuje a odděluje prostor od silniční dopravy a vnitřní „dvůr“ umožňuje konání venkovních představení, koncertů a přednášek. Objekt reaguje na
okolí nejen svým členěním, ale také architektonickým výrazem, který citlivě doplňuje původní historickou zástavbu.

19 20

PŘÍSTUPY

AKCEPTACE

_princip „posledního pracovního dne“

_bez výrazných intervencí

INTERVENCE

_nejběžnější přístup ke konverzím

_nová funkce kompatibilní s původní
konstrukcí

_menší počet soudobích intervencí,
které podporují ducha objektu

DESTRUKCE

_zachování fragmentu stavby bez
zachování původních konstrukcí a
půdorysných členění

KONVERZE PRŮMYSLOVÝCH AREÁLŮ
Konverzi chápeme jako změnu funkce objektu při úplném či částečném zachování jeho podstaty. Tento proces nalezení nové funkce mimo jiné slouží
k zachování historického dědictví a měl by ve své strategii skloubit tři nejdůležitější faktory-tvar, místo a účel. Nejen díky specifickému
architektonickému rázu průmyslových staveb, ale i díky urbanistické struktuře, kterou v sídlech tvoří, se návrh plošné demolice průmyslových objektů
a areálů jeví jako nevhodné řešení.

První zájem o průmyslové dědictví se objevuje v Anglii po II. světové válce. Počátky konverze průmyslových objektů a jejich využití pro kulturní a
komunitní účely úzce souvisí se squatem v 60.letech 20.století. Nevyužité velkorysé a zchátralé prostory se staly útočištěm různých komunit hledajícím
alternativní způsob života. Mezi významnou skupinu patřili umělci. A právě první snahy proti demolicím daných objektů byly podpořeny kulturními
akcemi-koncerty, vernisážemi či divadelními představeními.

Mafra Factory, Španělsko

Historický objekt textilní továrny ve španělském městě Girona se stal součástí nového kulturního centra. V průběhu revitalizace byly odstraněny
přístavby budovy v přízemí, aby vynikla čistá krása hlavního objektu. Ten byl následně doplněn drobnou jednopodlažní přístavbou, jež slouží jako
multifunkční sál. Tento přístup ke konverzi umožnil zvýraznit historickou budovu a obohatit svou náplní životy místních.

Revitalizace Wuzhen Beizha Silk Factory, Čína

Opuštěný areál továrny na hedvábí znovu ožil po zdařilé revitalizaci a stal se novým kulturním centrem města Wuzhen v Číně. Tento příklad uvádím
hlavně díky citlivé integraci tří nových budov do kompozice továrního areálu. Původní budovy mají charakteristický vzhled opotřebení, který se
architekti nesnažili zakrýt, ale naopak ho vyzdvihnout v kontrastu k novostavbám. Důraz je kladen i na úpravu veřejných prostranství. Stávají se aktivním
veřejným prostorem města. Zajímavostí projektu je zachování stávajících vzrostlých stromů a jejich zakomponování do nově vzniklých prostorů.
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Kulturní centrum je novým komunikačním těžištěm města. Stává se místem procházení, zastavení a
setkávání-místem kultury. Stává se iniciátorem příběhů místních-zastavením na odpolední kávu, prvním
dětským jevištěm, cestou do knihovny, do práce nebo na autobus. Stává se místem každodenního
pracovního života, odpoledního odpočinku, ale i nevšedních kulturních událostí. Místem otevřeným
světu a svému okolí. Stává se kulturním prostorem, kde jsou obyvatelé města hlavními účinkujícími.

KULTURNÍ CENTRUM
aneb KULTURNÍ PROSTOR
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DLAŽBA | TERACO OBKLAD | CORTEN OCEL | SCHODIŠTĚ

Foyer řešené jako atrium doplňuje celkový koncept otevřenosti a kontinuity prostorů
kulturního centra. Design interiéru byl zvolen s ohledem na industriální prostředí
Mayerovy továrny. Atriem stoupá zakřivené černé ocelové schodiště, v jehož zákrutu
je naopak od stropu spuštěné skleněné svítidlo. Stěny jsou obloženy deskami z cortenu
ve všech podlažích. Tento materiál je doplněn stejně barevnými rámy skleněných příček
a dveří do dalších prostor. Ve foyer jsou umístěna flexibilní kruhová sezení. V době, kdy
se v sále nekonají představení je možné foyer využít jako rozšíření kavárny.

INTERIER | VIZUALIZACE | 42
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A PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A.1 Identifikační údaje
A.2 Členění stavby na objekty a technická zařízení
A.3 Seznam vstupních podkladů

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B.1 Popis území stavby
B.2 Celkový popis stavby
B.3 Napojení na technickou infrastrukturu
B.4. Dopravní řešení
B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav
B.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana
B.7. Ochrana obyvatelstva
B.8. Zásady organizace výstavby
B.9. Celkové vodohospodářské řešení

C SITUAČNÍ VÝKRESY

D DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

D.1 Dokumentace stavební nebo inženýrského objektu

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení
D.1.2 Stavebně konstrukční řešení
D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení
D.1.4 Technika prostředí staveb

D.2 Dokumentace technických a technologický zařízení

DOKLADOVÁ ČÁST

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

a) název stavby
Kulturní centrum v areálu bývalé Mayerovy továrny, Dvůr Králové nad Labem

b) místo stavby
Náměstí Republiky, k.ú. Dvůr Králové nad Labem

c) předmět projektové dokumentace
Dokumentace pro stavební povolení

A.1.2 Údaje o stavebníkovi
Vedoucí diplomové práce: prof. Ing. arch. Michal Šourek

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace
Zpracovatel PD: Bc. Alžběta Vaštová

A.2 Členění stavby na objekty a technická zařízení
SO1-Vstupní objekt víceúčelového sálu
SO2-Víceúčelový sál
SO3-Původní třípodlažní etážová hala
SO4-Novostavba administrativní budovy
SO5-Novostavba kavárny ve vnitřním dvoře
SO6-Vyhlídková věž
SO7-Podzemní parkování
SO8-Výtah knihovny
S09-Zpevněné plochy
SO10-Uliční osvětlení
SO11-Exteriérový mobiliář
SO12-Vodovodní přípojka
SO13-Kanalizační přípojka
SO14-Přípojka elektrické sítě
SO15-Technický soubor tepelného čerpadla
SO16-Kuchyňské vybavení
SO17-Audiovizuální technika

A.3 Seznam vstupních podkladů

Podklady k soutěži na Revitalizaci areálu bývalé Mayerovy továrny ve Dvoře Králové nad Labem
Zaměření stávajících objektů (srpen 2014)
Fotodokumentace

STRUKTURA A PRŮVODNÍ ZPRÁVA
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B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

m) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje

k.ú. Dvůr Králové nad Labem (633968)

st.p.č 442/1 Zastavěná plocha a nádvoří, 3454m2

st.p.č. 442/2 Zastavěná plocha a nádvoří, 635 m2

p.p.č 4237 Manipulační plocha, 48 m2

p.p.č 4325 Manipulační plocha, 567 m2

n) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo.
Nevznikají žádná nová ochranná ani bezpečnostní pásma.

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1. Základní charakteristika stavby a jejího užívání

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně
technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí
Jedná se o novou stavbu.

b) Účel užívání stavby
Prostory stávajícího objektu etážové haly budou využívány pro zábavně-naučné centrum a dětský zábavní park. V přízemí objektu se se
nacházejí doplňkové komerční plochy. Dále se v areálu nachází novostavba víceúčelového sálu pro konání kulturních akcí a novostavba
administrativní budovy. Ve vnitřním dvoře je objekt přízemní kavárny a vyhlídková věž.

c) Trvalá nebo dočasná stavba
Jedná se o trvalou stavbu.

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků
zabezpečujících bezbariérové užívání stavby
Není předmětem této projektové dokumentace.

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených
orgánů
Není předmětem této projektové dokumentace.

f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů - kulturní památka apod.
Není předmětem této projektové dokumentace.

g) Navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha a předpokládané kapacity
provozu a výroby, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, apod.

Celková plocha 6496,55 m2

Zastavěná plocha 2871,55 m2

Obestavěný prostor 32 870,94 m3

Zpevněné plochy 3 483,12 m2

Plochy zeleně a nezpevněné plochy 141,88 m2

B.1 Popis území stavby

a) Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s
charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území
Objekt se nachází v centru města Dvůr Králové nad Labem severně od náměstí T.G. Masaryka. Pozemky jsou vymezeny na severu
Fügnerovou ulicí a na západě lemují náměstí Republiky. Jedná se o zastavěnou plochu. Dle územního plánu jde o plochy v území smíšeně
obytném. Celý areál je charakterizován jako území určené k přestavbě. Okolní zástavba má typický ráz malého města.

b) Údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o
vydané územně plánovací dokumentaci
Není předmětem této dokumentace.

c) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území
Není předmětem této dokumentace.

d) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených
orgánů
Není předmětem této dokumentace.

e) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický
průzkum apod.
V rámci diplomové a předdiplomové práce byly provedeny analýzy území i stavebně-architektonický průzkum. Další rozbory a průzkumy
nejsou předmětem této dokumentace.

f) Ochrana území podle jiných právních předpisů - památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území,
lokality soustavy Natura 2000, záplavové území, poddolované území, stávající ochranná a bezpečnostní pásma apod.
Území se nachází v památkové městské zóně. Dalším právním předpisům nepodléhá.

g) Poloha vzhledem k záplavovému a poddolovanému území apod.
Řešené území se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území.

h) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území
Navrhovaný objekt je řešen jako soubor samostatně stojících staveb bez konstrukčního napojení na další objekty. V rámci návrhu jsou
dodrženy dostatečné odstupové vzdálenosti. Stavba nebude mít negativní vliv na okolní zástavbu ani své okolí. Okolní zástavbu a okolí
tedy není potřeba chránit. Návrhem se zvýší podíl zpevněných ploch v území a zvýší se podíl odtokové vody.

i) Požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin
V rámci projektu budou odstraněny všechny stávající stavby kromě etážové haly v severní části areálu. Podrobnější požadavky na asanace,
demolice a kácení dřevin nejsou předmětem této projektové dokumentace.

j) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění
funkce lesa
V rámci projektu nevznikají požadavky na trvalé ani dočasné zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění
funkce lesa.

k) Územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost
bezbariérového přístupu k navrhované stavbě
V rámci projektu je zachováno dopravní napojení na Fügnerovu a Tylovu ulici. Zásobování novostavby víceúčelového sálu a etážové haly
je uvažováno z Tylovy ulice. Průjez je zachován mezi stávajícími objekty. V rámci územní analýzy byl upraven charakter náměstí Republiky
a podpořeno pěší propojení na náměstí T.G. Masaryka. Pohyb motorových vozidel je tedy v prostoru náměstí Republiky a Palackého ulice
omezen. Zásobování kavárny je uvažováno z prostoru náměstí Republiky.

l) Věcné a časové vazby, podmiňující, vyvolané a související investice
Není předmětem této dokumentace.



B.2.6. Základní technický popis staveb

a) Stavební řešení
Novostavba víceúčelového sálu je hmotově i konstrukčně rozdělena na dvě části. SO1 je třípodlažní. V SO2 se nachází víceúčelový sál přes
celou výšku objektu. Zázemí za sálem je dvoupodlažní. Administrativní budova (SO4) je třípodlažní. Všechny nově vzniklé střechy jsou
ploché-zelené extenzivní. Novostavby a větší část plochy dvora je podsklepená.
Podrobněji viz. část D .

b) Konstrukční a materiálové řešení
Je předmětem samostatné technické zprávy viz. část D

c) Mechanická odolnost a stabilita
Je předmětem samostatné technické zprávy viz. část D

B.2.7. Základní popis technických a technologických zařízení

a) Technické řešení
Je předmětem samostatné technické zprávy viz. část D

b) Výčet technických a technologických zařízení
Není předmětem této projektové dokumentace.

B.2.8. Zásady požárně bezpečnostního řešení

Je předmětem samostatné technické zprávy viz. technická zpráva-požárně bezpečností řešení

B.2.9. Úspora energie a tepelná ochrana

Objekty jsou navrženy s ohledem na současné požadavky na energetickou náročnost budov. Skladby obvodbových konstrukcí jsou
podrobně popsány v následující části projektové dokumentace viz. část D. Okení výplně jsou tvořeny izolačními trojskly. Stejně tak okenní
výplně lehkého obvodového pláště. LOP má inteligentní systém zasklení. Skla reagují na intenzitu slunečního záření zatmavováním. Tím je
sníženo riziko přehřívání stavby. Navrženy jsou také vnitřní panely stínění. Posouzení energetické náročnosti budovy je v projektu
nahrazeno výpočetem průměrného součinitele prostupu tepla. Návrh je díky tomu zařazen do kategorie B.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Návrh je v souladu s příslušnými hygienickými předpisy.

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží
Není předmětem této projektové dokumentace.

b) Ochrana před bludnými proudy
V řešeném území se nenachází zařízení způsobující bludné proudy.

c) Ochrana před technickou seizmicitou
Stavbu není třeba chránit před technickou seizmicitou.

d) Ochrana před hlukem
Obvodové konstrukce jsou navrženy jako dostačující zvuková izolace proti vnějšímu hluku. Nároky na vnitřní prostředí jsou splněny dělícími
konstrukcemi a akustickými prvky.

e) Protipovodňová opatření
Lokalita se nenachází v záplavovém území. Není potřeba navrhovat protipovodňová opatření.
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e) V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů
o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno
Stavba pod tento oddíl nespadá.

f) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.
Není předmětem této projektové dokumentace.

B.7 Ochrana obyvatelstva

a) Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva
Požadavky jsou splněny

B.8 Zásady organizace výstavby

a) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu
Není předmětem této projektové dokumentace.

b) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin
Není předmětem této projektové dokumentace.

c) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště
Není předmětem této projektové dokumentace.

d) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy
Není předmětem této projektové dokumentace.

e) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin
Není předmětem této projektové dokumentace.

B.9 Celkové vodohospodářské řešení
Není předmětem této projektové dokumentace.
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SO1
a. ÚČEL OBJEKTU
Vstupní objekt víceúčelového sálu s administrativními prostory, provozem stravování a dvěma malými sály.

b. ZÁSADY
b.1. ARCHITEKTONICKÉHO, FUNKČNÍHO, DISPOZIČNÍHO A VÝTVARNÉHO ŘEŠENÍ STAVBY
Jedná se o třípodlažní kvádrový objekt vstupující do náměstí Republiky, jež tvoří protiváhu stávající etážové hale. Objekt má celoprosklený
předsazený plášť s reflexním samozatmavovacím sklem. Sloupky nosné konstrukce a rámů jsou ve světlé pozinkované úpravě. Objekt
tedy v průběhu dne částečně mění svoji podobu. Za zasklením je v části objektu navrženo druhotné stínění z textilních panelů. Jedná se
především o architektonický prvek. Větší část objektu zaujímá foyer řešené jako atrium.

b.2. ŘEŠENÍ VEGETAČNÍCH ÚPRAV OKOLÍ OBJEKTU

Bezprostřední okolí objektu tvoří zpevněné plochy. U východní fasády ve vnitřním dvoře se nachází drobná plocha zeleně. Poloha plochy

respektuje vstupy do objektu.

b.3. ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ OBJEKTU OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE
Bezbariérové užívání je navrženo v souladu s vyhláškou 398/2009 sb. Vstup i veřejné prostory v rámci objektů jsou řešeny jako
bezbariérové.

c. KAPACITY
c.1. UŽITNÉ PLOCHY

Zastavěná plocha 591,3 m2

Obestavěný prostor 7094,2 m3

Užitná plocha 2090,8 m2

d. TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU
Viz. část D1.2 technická zpráva

d.1. VÝKOPY A NÁSYPY
Není předmětem této projektové dokumentace.

d.2. ZÁKLADY A DRENÁŽE
Zatížení stavby je přenášeno přes patky a pasy do pilot. Piloty budou řešeny jako aktivní a budou využívány pro získávání geotermální
energie.

d.3. SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE
Viz. část D1.2 technická zpráva

d.4. VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE

d.4.0.1. STROPY
Viz. část D1.2 technická zpráva

d.4.0.2. SCHODIŠTĚ
Schodiště v chráněné únikové cestě a dvouramenné schodiště do 1.PP je navrženo jako železobetonové. Schodiště foyer a kavárny je
ocelové.

d.4.0.3. PŘEKLADY
Překlady u nenosného zdiva budou systémové ke zdícímu systému.

d.5. STŘECHA
Zastřešení nad malým sálem tvoří předpjaté dutinové panely. Ve zbylé části tvoří nosnou konstrukci střechy železobetonové monolitické
desky. Střecha je zelená nepochozí s extenzivní zelení. Atrium je zastřešené izolačním trojsklem.

d.6. NENOSNÉ KONSTRUKCE

d.6.0.1. PŘÍČKY
Příčky budou provedeny ze sádrokartonu v tl. 125 a 150 mm.
.
d.6.0.2. PODLAHY
Podrobné skladby konstrukcí viz. část D skladby konstrukcí

d.6.0.3. PŘEDSTĚNY
Budou provedeny v hygienickém zázemí z voděodolného SDK 2x12,5 mm a opatřeny hydroizolační stěrkou. Přechod mezi podlahou a
stěnou bude řešen systémovou páskou.

d.6.0.4. PODHLEDY
Podhledy jsou ze SDK. V dutině mezi podhledem a stropní konstrukcí povedou instalace. Rošt podhledu tvoří CD profily. Rošt je zavěšen
na táhlech. V plném podhledu budou integrována svítidla. Pohledová vrstva SDK bude opatřena nátěrem dle druhu místnosti.

D.7. IZOLACE

d.7.0.1. TEPELNÉ
V části plných obvodových stěn bude objekt zateplen kontaktní tepelnou izolací z minerální vlny.

d.7.0.2. ZVUKOVÉ
Zvukovou izolaci tvoří vrstva minerální vlny v podlaze a v dutině SDK příček.

d.7.0.3. HYDROIZOLACE

Spodní stavba
Jako protiradonová izolace a hydroizolace slouží modifikované asfaltové pásy, jež jsou vytažené minimálně 300 mm nad úroveň terénu.
Na stěny přechází pomocí zpětného spoje. Problematické spoje budou ošetřeny stavební hmotou pro vytvoření hydroizolační přepážky.
Podrobněji viz. část D výkresová dokumentace

Vnitřní hydroizolace
Koupelny a WC budou ošetřeny hydroizolační stěrkou do výšky min. 1500 mm od podlahy a v celém rozsahu sprchových koutů a kolem
van. Přechody z vodorovné plochy na plochu svislou budou řešeny systémovými pásky.

Střechy
Jako hydroizolace slouží modifikované asfaltové pásy. Podrobněji viz. část D výkresová dokumentace

d.7.0.4. PAROZÁBRANA
Parozábranu tvoří modifikované asfaltové pásy. Podrobné skladby konstrukcí viz. část D výkresová dokumentace

d.8. ÚPRAVY POVRCHŮ
Viz. tabulka místností část D výkresová dokumentace

d.9. VÝPLNĚ OTVORŮ
Zasklení tvoří předsazený lehký obvodový plášť. Výplně dveřních otvorů budou hliníkové s tepelně izolační vnitřní vrstvou. Interiérové
dveře budou bezrámové.

d.10. ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE
Není předmětem této projektové dokumentace.

d.11 KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE
Jsou uvažovány z pozinkovaného lakovaného FeZn plechu. Prvky budou prováděny v souladu s ČSN 73 3610 a to včetně dilatování.
Detaily a návaznosti budou řešeny s ohledem na technologické předpisy zvolených navazujících systémů.

d.12. PROSTUPY
Není předmětem této projektové dokumentace.

D.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA
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e. TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A VÝPLNÍ OTVORŮ
Navržené konstrukce obvodového pláště domu splňují požadavky na součinitele prostupu tepla dle doporučeným normovým
požadavkům dle normy ČSN 73 0540 – 02.

f. ZPŮSOB ZALOŽENÍ OBJEKTU S OHLEDEM NA VÝSLEDKY INŽENÝRSKOGEOLOGICKÉHO A
HYDROGEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU
Zatížení stavby je přenášeno přes patky a pasy do pilot, které jsou řešeny jako aktivní. Budou využívány pro získávání geotermální
energie.

g. OCHRANA OBJEKTU PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ, PROTIRADONOVÁ OPATŘENÍ.
Hydroizolace spodní stavby slouží jako protiradonová ochrana. Podrobněji není obsahem této projektové dokumentace.

h. DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU
Objekt je vypracován v souladu s platnými vyhláškami a doporučení platných norem ČSN.

SO2

a. ÚČEL OBJEKTU
Novostavba víceúčelového sálu se zázemím.

b. ZÁSADY
b.1. ARCHITEKTONICKÉHO, FUNKČNÍHO, DISPOZIČNÍHO A VÝTVARNÉHO ŘEŠENÍ STAVBY
Objekt víceúčelového sálu má obdélný půdorys. Funkčně i konstrukčně navazuje na SO1. Pootočení osy objektu reaguje na původní
zástavbu a propisuje se do uskočení v 1.NP etážové haly (SO3). Obvodový plášť je z velkoformátového obkladu z pohledového betonu.
Do vnitřního dvora se v části sálu otvírá větší prosklenou plochou.

b.2. ŘEŠENÍ VEGETAČNÍCH ÚPRAV OKOLÍ OBJEKTU

Bezprostřední okolí objektu tvoří zpevněné plochy. Ve vnitřním dvoře se nachází drobné plochy zeleně. Poloha plochy respektuje vstupy

do objektu.

b.3. ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ OBJEKTU OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE
Bezbariérové užívání je navrženo v souladu s vyhláškou 398/2009 sb. Vstup i veřejné prostory v rámci objektů jsou řešeny jako
bezbariérové.

c. KAPACITY
c.1. UŽITNÉ PLOCHY

Zastavěná plocha 778,5 m2

Obestavěný prostor 7071,5 m3

Užitná plocha 825,1 m2

d. TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU
Viz. část D1.2 technická zpráva

d.1. VÝKOPY A NÁSYPY
Není předmětem této projektové dokumentace.

d.2. ZÁKLADY A DRENÁŽE
Zatížení stavby je přenášeno přes patky a pasy do pilot. Piloty budou řešeny jako aktivní a budou využívány pro získávání geotermální
energie.

d.3. SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE
Viz. část D1.2 technická zpráva

d.4. VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE

d.4.0.1. STROPY
Viz. část D1.2 technická zpráva

d.4.0.2. SCHODIŠTĚ
Schodiště v chráněné únikové cestě je navrženo jako dvouramenné železobetonové.

d.4.0.3. PŘEKLADY
Překlady u nenosného zdiva budou systémové ke zdícímu systému.

d.5. STŘECHA
Zastřešení sálu tvoří ocelobetonový spřažený stop, jež je podpírán ocelovými příhradovými vazníky. Zastřešení nad zázemím tvoří
monolitické železobetonové desky. Střecha je zelená nepochozí s extenzivní zelení. Skladba viz. část D výkresová dokumentace¨.
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d.6. NENOSNÉ KONSTRUKCE

d.6.0.1. PŘÍČKY
Vnitřní příčky budou provedeny ze sádrokartonu v tl. 125 a 150 mm. Příčka venkovního skladu bude vyzděná z pórobetonových
příčkovek.

d.6.0.2. PODLAHY
Podrobné skladby konstrukcí viz. část D skladby konstrukcí

d.6.0.3. PŘEDSTĚNY
Budou provedeny v hygienickém zázemí z voděodolného SDK 2x12,5mm a opatřeny hydroizolační stěrkou. Přechod mezi podlahou a
stěnou bude řešen systémovou páskou.

d.6.0.4. PODHLEDYVe víceúčelovém sálu je akustický podhled a zavěšené stropní panely. Rošt podhledu tvoří CD profily. Dutina mezi
vazníky slouží k vedení instalací. Podhledy v ostatních prostorech jsou ze SDK. V plném podhledu budou integrována svítidla. Pohledová
vrstva SDK bude opatřena nátěrem dle druhu místnosti.

D.7. IZOLACE

d.7.0.1. TEPELNÉ
O¨bjekt je zateplen kontaktní tepelnou izolací z minerální vlny.

d.7.0.2. ZVUKOVÉ
Zvukovou izolaci tvoří vrstva minerální vlny v podlaze a v dutině SDK příček.

d.7.0.3. HYDROIZOLACE

Spodní stavba
Jako protiradonová izolace a hydroizolace slouží modifikované asfaltové pásy, jež jsou vytažené minimálně 300 mm nad úroveň terénu.
Na stěny přechází pomocí zpětného spoje. Problematické spoje budou ošetřeny stavební hmotou pro vytvoření hydroizolační přepážky.
Podrobněji viz. část D výkresová dokumentace

Vnitřní hydroizolace
Koupelny a WC budou ošetřeny hydroizolační stěrkou do výšky min. 1500 mm od podlahy a v celém rozsahu sprchových koutů a kolem
van. Přechody z vodorovné plochy na plochu svislou budou řešeny systémovými pásky.

Střechy
Jako hydroizolace slouží modifikované asfaltové pásy. Podrobněji viz. část D výkresová dokumentace

d.7.0.4. PAROZÁBRANA
Parozábranu tvoří modifikované asfaltové pásy. Podrobné skladby konstrukcí viz. část D výkresová dokumentace

d.8. ÚPRAVY POVRCHŮ
Viz. tabulka místností část D výkresová dokumentace

d.9. VÝPLNĚ OTVORŮ
Zasklení tvoří předsazený lehký obvodový plášť. Výplně dveřních otvorů budou hliníkové s tepelně izolační vnitřní vrstvou. Interiérové
dveře budou bezrámové.

d.10. ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE
Není předmětem této projektové dokumentace.

d.11 KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE
Jsou uvažovány z pozinkovaného lakovaného FeZn plechu. Prvky budou prováděny v souladu s ČSN 73 3610 a to včetně dilatování.
Detaily a návaznosti budou řešeny s ohledem na technologické předpisy zvolených navazujících systémů.

d.12. PROSTUPY
Není předmětem této projektové dokumentace.

e. TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A VÝPLNÍ OTVORŮ
Navržené konstrukce obvodového pláště domu splňují požadavky na součinitele prostupu tepla dle doporučeným normovým
požadavkům dle normy ČSN 73 0540 – 02.

f. ZPŮSOB ZALOŽENÍ OBJEKTU S OHLEDEM NA VÝSLEDKY INŽENÝRSKOGEOLOGICKÉHO A
HYDROGEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU
Zatížení stavby je přenášeno přes patky a pasy do pilot, které jsou řešeny jako aktivní. Budou využívány pro získávání geotermální
energie.

g. OCHRANA OBJEKTU PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ, PROTIRADONOVÁ OPATŘENÍ.
Hydroizolace spodní stavby slouží jako protiradonová ochrana. Podrobněji není obsahem této projektové dokumentace.

h. DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU
Objekt je vypracován v souladu s platnými vyhláškami a doporučení platných norem ČSN.
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1. POPIS OBJEKTU A MÍSTO STAVBY
Předmětem návrhu je kulturní centrum v bývalém areálu Mayerovy továrny ve Dvoře Králové nad Labem. Jedná se o revitalizaci výrobního
areálu. Z původních budov byla zachována třípodlažní etážová hala v severní části areálu. Tento objekt byl doplněn novostavbou
administrativní budovy a víceúčelového sálu. Ve vnitřním dvoře se nachází kavárna a vyhlídková věž. Pod novostavbami a větší plochou
dvora se nachází 1.PP sloužící k parkování.

Objektová skladba viz. A průvodní zpráva

2. KONSTRUKČNÍ SYSTÉM
Viz. konstrukční schéma

3. ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE
Základovou konstrukci pod sloupy tvoří patky, jež přenáší zatížení do pilot. Pod nosnými stěnami je základový pas také podepřen pilotami.
Jedná se o energetické piloty, jež slouží k zásobování budovy teplem a chladem.

4. SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE
SO1

Svislé nosné konstrukce jsou tvořeny kombinací železobetonových sloupů a železobetonových stěn. Komunikační jádro tvoří
železobetonové stěny. Nosné obvodové stěny v 1.PP jsou monolitické z železobetonu. Vnitřní nosné prvky jsou železobetonové sloupy s
železobetonovými průvlaky. Svislou nosnou konstrukci předsazeného skleněného pláště tvoří ocelové sloupky.

SO2

Svislou nosnou konstrukcí objektu jsou monolitické železobetonové stěny. Galerii v sálu podpírají ocelové sloupky. Svislou nosnou
konstrukci předsazeného pláště z velkoformátového obkladu tvoří ocelový rošt.

SO3

Obvodové stěny jsou cihelné. Vnitřní dispozice je otevřená a nosné prvky tvoří sloupy rozmístěné v pravidelném rastru. V 1.NP je jižní část
fasády podepřena sloupy. Jedná se o původní konstrukci. Zastřešení obchodní pasáže procházející skrz 1.NP je tvořeno ocelovou konstrukcí
z montovaných ocelových nosníků, jež jsou zavěšeny na táhlech ze stropní konstrukce. Vykonzolovanou část do vnitřního dvora podpírají
ocelové sloupky.

SO4

Svislou nosnou konstrukci tvoří železobetonový skelet.

SO5

Ocelové sloupky v rozích objektu podpírají zastřešení stavby.

SO6

Nosnou svislou konstrukci tvoří železobetonový vnitřní tubus, který slouží jako vřeteno pro vykonzolované schodiště.

SO7

Nosné obvodové stěny v 1.PP jsou monolitické z železobetonu. Vnitřní nosné prvky jsou železobetonové sloupy s železobetonovými
průvlaky.

5. VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE
SO1

Stropní konstrukce tvoří železobetonové desky po obvodě podepřené železobetonovými průvlaky. Zastřešení a zastropení na větší rozpony
tvoří vylehčené dutinové panely.

SO2

Zastropení nad víceúčelovým sálem tvoří spřažená ocelobetonová deska podepřena ocelovými příhradovými vazníky. Toto řešení bylo
zvoleno s ohledem na rozvody vzduchotechniky a konstrukční řešení sálu. Stropní desky ve zbytku objektu tvoří železobetonové desky.

SO3

V etážové hale jsou zachovány původní stropní desky podepřené průvlaky a trámy. V deskách jsou udělané lokální prostupy pro instalační
šachty a vertikální komunikace. Zastřešení obchodní pasáže procházející skrz 1.NP je tvořeno ocelovou konstrukcí z montovaných
ocelových nosníků, jež jsou zavěšeny na táhlech ze stropní konstrukce.

SO4

Vodorovné nosné konstrukce tvoří železobetonové monolitické desky podepřené průvlaky.

SO5

Zastřešení kavárny tvoří přesah zastřešení pasáže (viz. dříve)

SO6

Schodišťové podesty z profilovaného plechu podpírají ocelové nosníky.

SO7

Stropní konstrukci tvoří železobetonové desky podepřené průvlaky.

6. SVISLÉ KOMUNIKAČNÍ PRVKY
Vnitřní schodiště v CHÚC jsou řešena jako železobetonová. Jedná se o schodiště z prefabrikovaných dílců, uložená na ozub. Kvůli šíření
kročejového zvuku jsou oddělena systémovým řešením-Schöck Tronsole. Schodiště ve foyer a kavárně (SO1) je ocelové samonosné.
Zakřivené schodiště v etážové hale (SO3) je železobetonové vykonzolované z vřetene, jež tvoří tubus výtahu. Schodiště vyhlídkové věže
(SO6) je ocelové. Výtahové šachty jsou železobetonové. Venkovní šachta zajišťující bezbariérový přístup stávajícímu objektu knihovny je
ocelová konstrukce se skleněným pláštěm.

7. DILATACE
Mezi SO1 a SO2 je dilatační spára tvořená zdvojením konstrukce. Mezi SO3 a SO4 je také zdvojená konstrukce kvůli dilataci.

8. MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ STAVBY

Beton C30/37 XC4-Cl 0,2-D
max
16-S4

Výztuž B500B

Ocelové prvky S355

9. ZATÍŽENÍ
Viz. výpočet zatížení.

10. OCHRANA NOSNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI NEPŘÍZNIVÝM VLIVŮM
10.1. Ochrana proti požáru

Protipožární odolnost železobetonových konstrukcí je zajištěna dostatečnými rozměry konstrukčních prvků a krycí vrstvou.

10.2. Ochrana proti korozi

Železobetonové prvky jsou chráněny proti korozi krycí vrstvou. Ocelové prvky budou chráněny antikorozním zinkovým nátěrem.

D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ-TECHNICKÁ ZPRÁVA
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GSEducationalVersion

b b b

b/2 b/2

Ls
Ls

/2
Ls

/2
Ls

kg/m
3

kN/m
3

h [m] kg/m
2

gk [kN/m
2
] Ƴ gd [kN/m

2
]

stálé zatížení
rohož 15 0,15 0,03 0,005 1,35 0,006

substrát 18 0,18 0,1 0,018 1,35 0,024

geotextilie 0,20 0,002 1,35 0,003

nopová folie 0,50 0,005 1,35 0,007

geotextilie 0,30 0,003 1,35 0,004

HI pás 0,25 0,003 1,35 0,003

HI pás 0,30 0,003 1,35 0,004

HI pás 0,20 0,002 1,35 0,003

EPS klíny 20 0,2 0,25 0,050 1,35 0,068

EPS klíny 20 0,2 0,25 0,050 1,35 0,068

parozábrana 0,20 0,002 1,35 0,003

žb (spražený strop) 25 0,13 3,250 1,35 4,388

TR 100/275, t=1 10,44 0,104 1,35 0,141

3,496 1,35 4,720

užitné zatížení
kat. H 0,75 1,5 1,125

0,75 1,125

Celkem 4,246 5,845

𝜇𝑖 =  0,8 𝑘𝑁/𝑚2
 𝑐𝑒 =  1,0 𝑘𝑁/𝑚2
 𝑐𝑡 =  1,0 𝑘𝑁/𝑚2
 𝑠𝑘 =  1,1 𝑘𝑁/𝑚2
 𝑠 =  𝜇𝑖  ·  𝑐𝑒  ·  𝑐𝑡  ·  𝑠𝑘  =  0,88 𝑘𝑁/𝑚2

 

 

zatížení větrem    𝑤 =  0,7 𝑘𝑁/𝑚2
 

vlastní tíha střešního pláště  𝑔𝑝𝑙,𝑘 = 4,264 𝑘𝑁/𝑚2 

vzdálenost mezi vazníky  𝐿𝑠 =  5 𝑚 

délka vazníku    𝐿 =  16,24 𝑚 

délka pole příhrady   𝑙 = 2,03 𝑚 

výška vazníku     𝐻 = ( 120 − 115) · 𝐿 =  1,3 𝑚 =  1300 𝑚𝑚 

vlastní tíha vaznice IPE 180   𝐺 =  18,8 𝑘𝑔/𝑚 −>  0,18 𝑘𝑁/𝑚 

zatěžovací šířka    𝑏1 =  2 · ( 𝐿16) = 20,3 𝑚   

zatěžovací šířka    𝑏2 =  𝐿16 = 1,015 𝑚 

vlastní tíha vazníku TR 102/5  𝐺 =  10,4 𝑘𝑔/𝑚 −>  0,104 𝑘𝑁/𝑚 = 𝑔𝑝𝑣,𝑘 

mez kluzu oceli    fy = 355 MPa 

 

 𝑓1,𝑑  =  𝛾𝐺 ·  𝑏1  ·  𝑔𝑝𝑙,𝑘  + 𝛾𝐺  ·  𝑔𝑣,𝑘 +  𝛾𝐺  ·  𝑏1  ·  𝑠 +  𝜓0  ·  𝛾𝑄  ·  𝑤 =  16,72  𝑘𝑁/𝑚 𝑅𝑣,1,𝐸𝑑 =  0,5 · 𝑓1,𝑑 ·  𝐿𝑠 =  41,80 𝑘𝑁 

 𝑓2,𝑑  =  𝛾𝐺 ·  𝑏2  ·  𝑔𝑝𝑙,𝑘  + 𝛾𝐺  ·  𝑔𝑣,𝑘 + 𝛾𝐺  ·  𝑏2  ·  𝑠 + 𝜓0  ·  𝛾𝑄  ·  𝑤 =  8,04  𝑘𝑁/𝑚 𝑅𝑣,2,𝐸𝑑 =  0,5 · 𝑓2,𝑑 ·  𝐿𝑠 =  20,11 𝑘𝑁 

 𝐹1,𝐸𝑑 = 2𝑅𝑣,1,𝐸𝑑 + 𝛾𝐺 · 𝑏1 · 𝑔𝑝𝑣,𝑘 = 83,92 𝑘𝑁 𝐹2,𝐸𝑑 = 2𝑅𝑣,2,𝐸𝑑 + 𝛾𝐺 · 𝑏2 · 𝑔𝑝𝑣,𝑘 = 40,38 𝑘𝑁 𝑅1,𝐸𝑑 =  0,5 · (2 · 𝐹2,𝐸𝑑  + 7 · 𝐹1,𝐸𝑑) = 334,11 𝑘𝑁   
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𝑁9 = 544,67 𝑘𝑁  𝑁10 = 83,92 𝑘𝑁  𝑁11 = −700,29 𝑘𝑁  𝑁4 = −982,88 𝑘𝑁  𝑁26 = 1048,40 𝑘𝑁  

 

N9 …TAH 𝐴 𝑚𝑖𝑛 =  𝑁9𝑓𝑦 = 1534,28 𝑚𝑚2 

TR 102/5,6 𝐴 = 1696 𝑚𝑚2 

 𝑁 𝑡,𝑅𝑘 =  𝐴 · 𝑓𝑦𝑘 = 602,08 𝑘𝑁  𝑁9,𝐸𝑑𝑁𝑡,𝑅𝑘𝛾𝑀0 ≤ 1,0 

0,90 ≤ 1,0  

 

N10…TAH 𝐴 𝑚𝑖𝑛 =  𝑁10𝑓𝑦 = 236,41 𝑚𝑚2 

TR 35/2,6 𝐴 =  265 𝑚𝑚2 

 𝑁 𝑡,𝑅𝑘 =  𝐴 · 𝑓𝑦𝑘 = 94,075 𝑘𝑁  𝑁10,𝐸𝑑𝑁𝑡,𝑅𝑘𝛾𝑀0 ≤ 1,0 

0,89 ≤ 1,0  

 

N26 …TAH 𝐴 𝑚𝑖𝑛 =  𝑁26𝑓𝑦 = 2953,25 𝑚𝑚2 

TR 108/11,0 𝐴 = 3352 𝑚𝑚2 

𝑁 𝑡,𝑅𝑘 =  𝐴 · 𝑓𝑦𝑘 = 1189,96𝑘𝑁  𝑁26,𝐸𝑑𝑁𝑡,𝑅𝑘𝛾𝑀0 ≤ 1,0 

0,88 ≤ 1,0  

 

N4 …TLAK 𝜒𝑜𝑑ℎ𝑎𝑑 = 0,7 𝐴 𝑚𝑖𝑛 =  𝑁4,𝐸𝑑·𝛾𝑀1𝑓𝑦·𝑋𝑜𝑑ℎ𝑎𝑑 = 3955,25  𝑚𝑚2
   

TR 114/12,5 𝐴 = 3986  𝑚𝑚2
 

  𝐼 = 521 · 104
  𝑚𝑚4 

  𝑖 =  36,2 𝑚𝑚 

   

𝜀 = √235𝑓𝑦 = 0,81 

𝜆1 = 𝜋 · √𝐸𝑓𝑦 = 93,9 · 𝜀 = 76,40 

𝐿 =  2030 𝑚𝑚 𝐿𝑐𝑟 = 0,9 · 𝐿 = 1827 𝑚𝑚 �̅� = 𝜆𝜆1 = 𝐿𝑐𝑟𝑖 · 𝜆1 = 0,66 

 𝛼 = 0,49 𝜙 = 0,5 · [1 + 𝛼 · (�̅� − 0,2) + �̅�2] = 0,83 𝜒 = 1𝜙 + √𝜙2 − �̅�2 = 0,75 

𝑁4,𝐸𝑑𝜒 · 𝐴 · 𝑓𝑦𝛾𝑀1 ≤ 1,0 

0,93 ≤ 1,0  

N11 …TLAK 𝜒𝑜𝑑ℎ𝑎𝑑 = 0,6 𝐴 𝑚𝑖𝑛 =  𝑁11,𝐸𝑑·𝛾𝑀1𝑓𝑦·𝑋𝑜𝑑ℎ𝑎𝑑 = 3287,74  𝑚𝑚2   

TR 108/11,0 𝐴 = 3352  𝑚𝑚2 

  𝐼 = 399 · 104 𝑚𝑚4  

  𝑖 =  34,5 𝑚𝑚 

   

𝜀 = √235𝑓𝑦 = 0,81 

𝜆1 = 𝜋 · √𝐸𝑓𝑦 = 93,9 ∗ 𝜀 = 76,40 

𝐿 =  2410,58 𝑚𝑚 𝐿𝑐𝑟 = 0,9 · 𝐿 = 2169,52 𝑚𝑚 �̅� = 𝜆𝜆1 = 𝐿𝑐𝑟𝑖 · 𝜆1 = 0,82 

 𝛼 = 0,49 𝜙 = 0,5 · [1 + 𝛼 · (�̅� − 0,2) + �̅�2] = 0,99 𝜒 = 1𝜙 + √𝜙2 − �̅�2 = 0,65 

𝑁4,𝐸𝑑𝜒 · 𝐴 · 𝑓𝑦𝛾𝑀1 ≤ 1,0 

0,91 ≤ 1,0  

 

Horní pásnice TR 114/12,5 

Dolní pásnice TR 108/11,0 

Krajní diagonála TR 102/5,6 

Vnitřní diagonála TR 108/11,0 

Stojna TR 35/2,6 
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1.POPIS OBJEKTU A MÍSTO STAVBY

Předmětem návrhu je kulturní centrum v bývalém areálu Mayerovy továrny ve Dvoře Králové nad Labem. Jedná se
o revitalizaci výrobního areálu. Z původních budov byla zachována třípodlažní etážová hala v severní části areálu.
Tento objekt byl doplněn novostavbou administrativní budovy a víceúčelového sálu. Ve vnitřním dvoře se nachází
kavárna a vyhlídková věž. Pod novostavbami a větší plochou dvora se nachází 1.PP sloužící k parkování.

Objektová skladba

Viz. A Průvodní zpráva

2.POŽÁRNÍ ÚSEKY

Objekt je navržen tak, aby jednotlivé PÚ nepřekračovaly mezní rozměry ani délky úniku. Technické místnosti a
instalační šachty jsou řešeny jako samostatný PÚ.

Členění na PÚ viz. schéma požárních úseků

3.STAVEBNÍ KONSTRUKCE A POŽÁRNÍ ODOLNOST

3.1.Nosné konstrukce

Nosné dělící konstrukce jsou ze železobetonu. Požární odolnost prvků je zajištěna dostatečnými rozměry a krycí
vrstvou.

3.2 Schodiště

Schodiště v CHÚC jsou železobetonová a spadají do kategorie typu DP1

3.3. Výtahové šachty

Výtahové šachty jsou řešeny jako samostatné PÚ. Dveře jsou navrženy jako požární uzávěry.

3.4 Instalační šachty

Instalační šachty jsou řešeny jako samostatné PÚ. Instalace prostupující jinými PÚ jsou opatřeny protipožární
klapkou.

4. VYHODNOCENÍ ÚNIKOVÝCH CEST

V projektu jsou navrženy CHÚC typu A, tak aby byly dodrženy mezní vzdálenosti do CHÚC nebo na volné
prostranství. Podrobněji viz. schéma požárních úseků. Dveře do CHÚC jsou otvíravé ve směru úniku a nezužují
únikový pruh. V CHÚC bude instalováno nouzové osvětlení a směry budou označeny dle platných norem. Podrobné
výpočty nejsou předmětem tohoto projektu. Kapacita víceúčelového sálu byla dle normy ČSN 78 0818 stanovena
na 500 osob. Dle normy ČSN 78 0831 jsou ze sálu nutné 4 únikové východy.

5. ZAŘÍZENÍ PRO PROTI POŽÁRNÍ ZÁSAH

Přístup do objektů je HZS umožněn hlavními vstupy po stávajících komunikacích. Na každém podlaží je umístěn
nástěnný hydrant a SHZ.

D.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ-TECHNICKÁ ZPRÁVA
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1.POPIS OBJEKTU A MÍSTO STAVBY

Předmětem návrhu je kulturní centrum v bývalém areálu Mayerovy továrny ve Dvoře Králové nad Labem. Jedná se o revitalizaci
výrobního areálu. Z původních budov byla zachována třípodlažní etážová hala v severní části areálu. Tento objekt byl doplněn
novostavbou administrativní budovy a víceúčelového sálu. Ve vnitřním dvoře se nachází kavárna a vyhlídková věž. Pod novostavbami a
větší plochou dvora se nachází 1.PP sloužící k parkování.

Objektová skladba viz. A Průvodní zpráva

Provozní celky

Zóna A….SO1, SO2, SO7

Zóna B….SO3, SO4, SO5, SO6

2. VODOVOD

2.1. Zásobování objektu vodou

Objekt bude připojen ze stávajícího vodovodního řadu z Tylovy ulice.

2.2. Přípojka

Pro objekty bude využita stávající přípojka vedená z Tylovy ulice. Nově bude zřízena vodoměrná šachta s hlavním uzávěrem vody a
vodoměrnou sestavou, ze které bude vodovodní potrubí přivedeno do objektu. Funkční celek A i B bude mít v technické místnosti
domovní uzávěr vody. Přípojka bude vedena v nezámrzné hloubce ve sklonu 0,3% směrem k řadu.

2.3. Vnitřní vodovod

Vnitřní rozvody vody budou z polypropylenového potrubí. Stoupající potrubí bude vedeno v instalačních šachtách. Ležaté potrubí
povede pod stropem. V hygienických zázemích a toaletách bude vedeno v instalačních předstěnách nebo dutině zdvojené příčky.
Vodoměrná sestava bude umístěna v technické místnosti funkčních celků v těsné blízkosti obvodové stěny.

Pro splachování WC bude využita předčištěná dešťová voda. K ostatním zařizovacím předmětům bude přivedena vodovodním potrubím
voda pitná.

2.4. Požární vodovod

Dle projektanta PBŘ budou navrženy hydranty a SHZ.

3. KANALIZACE

V rámci objektu je navržena oddílná kanalizace.

3.1. Splašková kanalizace

Splašková kanalizace je napojena na veřejnou kanalizační síť. Přípojka je vedena k objektům přes revizní šachtu. Potrubí je navrženo
z PVC-KG. Splaškové potrubí je vedeno v instalačních šachtách. Ležaté svodné potrubí je vedeno pod stropem 1.PP nebo pod objektem.
Od jednotlivých zařizovacích předmětů jsou vedena potrubí v instalačních předstěnách nebo v dutině zdvojené příčky. V rámci objektu je
potrubí navrženo z PVC. Svodná potrubí jsou odvětrána na střechu. Před napojením na ležaté potrubí bude osazena čistící tvarovka.

3.2. Dešťová kanalizace

Vegetační vrstva zelených střech tvoří akumulační vrstvu dešťové vody. Přebytečné množství vody bude svedeno potrubím do retenční
nádrže s přepadem do vsaku. Retenční nádrž bude sloužit pro závlahu. Dešťová voda bude přečišťována ve vodárně a použita na
splachování WC.

4.VYTÁPĚNÍ, ZDROJE TEPLA A CHLADU

4.1 Zásobování celku teplem a chladem

Každý funkční celek má v 1.PP technickou místnost se zařízeními pro přípravu a distribuci teplonosných medií a TV. Zdrojem tepla a
chladu je tepelné čerpadlo země-voda, jež je napojeno na systém energetických pilot. Slouží pro výrobu tepla, chladu i TV. Jako
dodatečný zdroj je uvažován elektrokotel.

4.2.Zásobování jednotlivých funkčních celků teplem a chladem

Víceúčelové sály jsou vytápěny a chlazeny vodními sálavými stropními panely. Sálavé vytápění bylo zvoleno kvůli nároku prostoru na
rychlé dosažení požadované teploty u střídavého provozu sálu. Tento způsob vytápění je ještě podpořen teplovzdušným vytápěním
prostoru, pro rychlejší dosažení komfortu uživatelů. Systém slouží střídavě k vytápění i k chlazení.

Kancelářské prostory jsou vytápěny sálavými stropními panely. Tento způsob je doplněn úpravou přiváděného vzduchu. Systém slouží
střídavě k vytápění i k chlazení.

Ostatní provozy jsou vytápěny sálavým podlahovým topením. Tento systém je doplněn úpravou přiváděného vzduchu.

Podrobněji viz. schéma konceptu TZB.

4.3. Ohřev TV

Pro ohřev teplé vody je využito tepelného čerpadla země-voda. Případný dohřev je zajištěn elektřinou. Vnitřní rozvody jsou koncipovány
s centrální přípravou tepla a cirkulačním potrubím pro jednotlivé funkční celky.

5. VĚTRÁNÍ, VZDUCHOTECHNIKA

Jedná se o nucené větrání se zpětným získáváním tepla. Vzduchotechnické jednotky umožňují další úpravu vzduchu-jeho vlhčení a
dohřev. Počet VZT jednotek a jejich specifikace je navržena dle provozních celků (viz. schéma konceptu TZB). VZT jednotky jsou umístěny
ve strojovnách VZT v 1.PP nebo na střeše objektu (viz. schéma konceptu TZB). Rozvody jsou vedeny viditelně pod stropem nebo
v podhledu dle provozu.

Větrání podzemních garáží je zajištěno podtlakovým větráním. Tento provoz má samostatnou VZT jednotku.

V areálu kulturního centra se nachází CHÚC typu A, jež jsou odvětrány nuceně. Zajištěn je řízený přívod vzduchu v nejnižším bodě
CHÚC. Odvod vzduchu je zajištěn ventilátorem v nejvyšším bodě CHÚC.

Za příznivých podmínek je možné provětrávat atrium přirozeně. V prostoru se nacházejí měřící čidla, která řízeně otevřou větrací otvory.

6. ZDROJ ELEKTIRCKÉ ENERGIE

Objekty jsou napojeny na veřejnou eklektickou síť. Jako doplňkový zdroj slouží fotovoltaické panely instalované na nepochozí zelené
střechy novostaveb (SO1, SO2, SO4) a střechu etážové haly (SO3). V technických místnostech v 1.PP je instalované bateriové uložiště.

D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB-TECHNICKÁ ZPRÁVA

CHÚC A

NUCENÉ VĚTRÁNÍ

OSVĚTLENÍ
 SIGNALIZACE

VZT JEDNOTKA
SE ZZT,

ÚPRAVA VZDUCHU
ODVOD ODPADNÍHO VZDUCHU

PŘÍVOD ČERSTVÉHO VZDUCHU
PŘÍVOD VZDUCHU

ODVOD VZDUCHU

ODVOD VZDUCHU

PŘÍVOD VZDUCHU

VZT JEDNOTKA
SE ZZTODVOD ODPADNÍHO VZDUCHU

PŘÍVOD ČERSTVÉHO VZDUCHU

VZT JEDNOTKA
SE ZZT,

ÚPRAVA VZDUCHU
ODVOD ODPADNÍHO VZDUCHU

PŘÍVOD ČERSTVÉHO VZDUCHU

REVIZNÍ ŠACHTA

ODVOD KONDENZÁTU

ODVOD KONDENZÁTU

ODVOD KONDENZÁTU

VEŘEJNÁ EL. SÍŤHLAVNÍ ROZVADĚČ

ENERGIE ZE SLUNCEFOTOVOLTAICKÉ PANELY

VODOVODNÍ ŘÁDVODOMĚRNÁ SESTAVA

ENERGIE ZE ZEMĚ

ENERGETICKÉ PILOTY

TEPELNÉ ČERPADLO
ZEMĚ-VODAROZDĚLOVAČ/SBĚRAČ

ZÁSOBNÍK PRO
OHŘEV TV

ZÁSOBNÍK PRO OTOPNÉ
OKRUHY

REŽIM VYTÁPĚNÍ

REŽIM CHLAZENÍ

EL. KOTEL PRO DOHŘEV

DĚŠŤOVÁ VODA SVODNÉ POTRUBÍ

AKUMULAČNÍ VRSTVA
ZELENÝCH STŘECH

RETENČNÍ NÁDRŽ

VSAKOVACÍ JÍMKA

VODÁRNA

ZÁVLAHA

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

VZT JEDNOTKA
SE ZZT,

ÚPRAVA VZDUCHU
ODVOD ODPADNÍHO VZDUCHU

PŘÍVOD ČERSTVÉHO VZDUCHU
PŘÍVOD VZDUCHU

ODVOD VZDUCHU

ODVOD KONDENZÁTU

ZÁZEMÍ VÍCEÚČELOVÉHO SÁLU
provoz-závislý na sálu a organizaci akcí

WC
SPRCHY

UMYVADLA
VÝLEVKA

PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ
OSVĚTLENÍ

POHON VÝTAHU

NUCENÉ VĚTRÁNÍ

VÍCEÚČELOVÝ SÁL
provoz-nárazový

obsazenost-400 osob

STROPNÍ SÁLAVÉ PANELY (V/CH)
OSVĚTLENÍ
OZVUČENÍ

DOHŘEV VZDUCHEM (V/CH)
NUCENÉ VĚTRÁNÍ

PARKOVÁNÍ
provoz-nonstop

obsazenost-55 stání
nevytápěný prostor

(popř. temperování vzduchem)

OSVĚTLENÍ
EL. POŽÁRNÍ SIGNALIZACE

NUCENÉ VĚTRÁNÍ

STŘECHA OBJEKTU

STROJOVNA VZT 1.PP

ODVOD VZDUCHU

PŘÍVOD VZDUCHU

STROJOVNA VZT 1.PP

STROJOVNA VZT 1.PP

STŘÍDAČ BATERIOVÉ ULOŽIŠTĚ

TECHNICKÁ MÍSTNOST 1.PP

POŽÁRNÍ VODOVOD
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VZT JEDNOTKA
SE ZZT,

ÚPRAVA VZDUCHU
ODVOD ODPADNÍHO VZDUCHU

PŘÍVOD ČERSTVÉHO VZDUCHU
PŘÍVOD VZDUCHU

ODVOD VZDUCHU

REVIZNÍ ŠACHTA

ODVOD KONDENZÁTU

VEŘEJNÁ EL. SÍŤHLAVNÍ ROZVADĚČ

VODOVODNÍ ŘÁDVODOMĚRNÁ SESTAVA

POŽÁRNÍ VODOVOD

ENERGIE ZE ZEMĚ

ENERGETICKÉ PILOTY

TEPELNÉ ČERPADLO
ZEMĚ-VODA

ROZDĚLOVAČ/SBĚRAČ

ZÁSOBNÍK PRO
OHŘEV TV

ZÁSOBNÍK PRO OTOPNÉ
OKRUHY

REŽIM VYTÁPĚNÍ

REŽIM CHLAZENÍ

EL. KOTEL PRO DOHŘEV

DĚŠŤOVÁ VODA SVODNÉ POTRUBÍ

AKUMULAČNÍ VRSTVA
ZELENÝCH STŘECH

RETENČNÍ NÁDRŽ

VSAKOVACÍ JÍMKA

VODÁRNA

ZÁVLAHA

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

WC,ŠATNY

PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ
OSVĚTLENÍ

WC
UMYVADLA

SPRCHY
VÝLEVKA

NUCENÉ VĚTRÁNÍ

VZT JEDNOTKA
SE ZZT,

ÚPRAVA VZDUCHU
ODVOD ODPADNÍHO VZDUCHU

PŘÍVOD ČERSTVÉHO VZDUCHU

PŘÍVOD VZDUCHU

ODVOD VZDUCHU

PŘÍVOD VZDUCHU

ODVOD VZDUCHU

ODVOD VZDUCHU

ODVOD VZDUCHU

PŘÍVOD VZDUCHU

PŘÍVOD VZDUCHU

ODVOD KONDENZÁTU

FOYER, ATRIUM
provoz-v plném provozu v závislosti na

víceúčelovém a malém sálu
obsazenost-proměnlivá dle režimu užívání

NUCENÉ VĚTRÁNÍ

PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ
OSVĚTLENÍ

CHLAZENÍ VZDUCHEM

KANCELÁŘE
provoz-všední dny od 8 do 17 hod

obsazenost-7 osob

STROPNÍ SÁLAVÉ PANELY (V/CH)
OSVĚTLENÍ

KANCELÁŘSKÉ VYBAVENÍ
(počítače, tiskárna,...)

DOHŘEV VZDUCHEM (V/CH)
NUCENÉ VĚTRÁNÍ

MALÝ SÁL
provoz-nárazový

obsazenost-48 osob

STROPNÍ SÁLAVÉ PANELY (V/CH)
OSVĚTLENÍ
OZVUČENÍ

DOHŘEV VZDUCHEM (V/CH)
NUCENÉ VĚTRÁNÍ

ALTERNATIVNÍ SÁL
provoz-nárazový

obsazenost-30 osob

STROPNÍ SÁLAVÉ PANELY (V/CH)
OSVĚTLENÍ
OZVUČENÍ

DOHŘEV VZDUCHEM (V/CH)
NUCENÉ VĚTRÁNÍ

VZT JEDNOTKA
SE ZZTODVOD ODPADNÍHO VZDUCHU

PŘÍVOD ČERSTVÉHO VZDUCHU

ODVOD KONDENZÁTU

STROJOVNA VZT 1.PP

STROJOVNA VZT 1.PP

STROJOVNA VZT 1.PP

ENERGIE ZE SLUNCEFOTOVOLTAICKÉ PANELY

STŘÍDAČ BATERIOVÉ ULOŽIŠTĚ

TECHNICKÁ MÍSTNOST 1.PP
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VZT JEDNOTKA
SE ZZT,

ÚPRAVA VZDUCHU
ODVOD ODPADNÍHO VZDUCHU

PŘÍVOD ČERSTVÉHO VZDUCHU
PŘÍVOD VZDUCHU

ODVOD VZDUCHU

REVIZNÍ ŠACHTA

ODVOD KONDENZÁTU

VEŘEJNÁ EL. SÍŤHLAVNÍ ROZVADĚČ

VODOVODNÍ ŘÁDVODOMĚRNÁ SESTAVA

POŽÁRNÍ VODOVOD

ENERGIE ZE ZEMĚ

ENERGETICKÉ PILOTY

TEPELNÉ ČERPADLO
ZEMĚ-VODA

ROZDĚLOVAČ/SBĚRAČ

ZÁSOBNÍK PRO
OHŘEV TV

ZÁSOBNÍK PRO OTOPNÉ
OKRUHY

REŽIM VYTÁPĚNÍ

REŽIM CHLAZENÍ

EL. KOTEL PRO DOHŘEV

DĚŠŤOVÁ VODA SVODNÉ POTRUBÍ

AKUMULAČNÍ VRSTVA
ZELENÝCH STŘECH

RETENČNÍ NÁDRŽ

VSAKOVACÍ JÍMKA

VODÁRNA

ZÁVLAHA

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

WC,ŠATNY

PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ
OSVĚTLENÍ

WC
UMYVADLA

SPRCHY
VÝLEVKA

NUCENÉ VĚTRÁNÍ

VZT JEDNOTKA
SE ZZTODVOD ODPADNÍHO VZDUCHU

PŘÍVOD ČERSTVÉHO VZDUCHU

PŘÍVOD VZDUCHU

ODVOD VZDUCHU

PŘÍVOD VZDUCHU

ODVOD VZDUCHU

ODVOD VZDUCHU

PŘÍVOD VZDUCHU
ODVOD KONDENZÁTU

STŘECHA OBJEKTU

STROJOVNA VZT 1.PP

CHÚC A

NUCENÉ VĚTRÁNÍ

OSVĚTLENÍ
 SIGNALIZACE

KAVÁRNA
provoz-všední dny od 8 do 18 hod

víkendy od 9 do 20 hod
obsazenost- kavárna 50 os.

NUCENÉ VĚTRÁNÍ

PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ
OSVĚTLENÍ

KUCHYŇSKÉ SPOTŘEBIČE
(lednice, mrazák, kávovar,...)

CHLAZENÍ VZDUCHEM

WC
UMYVADLA

DŘEZY
VÝLEVKA

BAR
provoz-všední dny od 17 do 22 hod

víkendy od 18 do 24 hod
obsazenost-bar 35 os.

NUCENÉ VĚTRÁNÍ

PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ
OSVĚTLENÍ

KUCHYŇSKÉ SPOTŘEBIČE
(lednice, mrazák, kávovar,...)

CHLAZENÍ VZDUCHEM

WC
UMYVADLA

DŘEZY
VÝLEVKA

VZT JEDNOTKA
SE ZZTODVOD ODPADNÍHO VZDUCHU

PŘÍVOD ČERSTVÉHO VZDUCHU

STŘECHA OBJEKTU

ENERGIE ZE SLUNCEFOTOVOLTAICKÉ PANELY

STŘÍDAČ BATERIOVÉ ULOŽIŠTĚ

TECHNICKÁ MÍSTNOST 1.PP

ODVOD KONDENZÁTU
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