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NADZEMNÍCH A JEDNOM PODZEMNÍM 
PODLAŽÍ JE KOMPLEXEM BYTOVÝCH 
JEDNOTEK, OBCHODNÍCH A 
KANCELÁØSKÝCH PROSTOR A REZIDENÈNÍHO 
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SILNIÈNÍHO TÌLESA UL. WILSONOVY 
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ABSTRACT:

PROHLÁŠENÍ:

Multiunctional house Tìšnov has five 
upfloors and the basement. It consist of 
apartments, comercial area, offices and 
private parking lot. The tunnel of 
magistrála roadway,which has been 
relocated,  goes through the thrid floor of 
this complex. Rezidentional parking lot is 
situated in the basement. Comercial 

starea is located on the  1  floor, offices  
nd

are placed on the 2  floor. Studios, two-
room and three-room apartments are 

th thsituated on the 4  and 5  floor. Free-time 
zone is set on the rooftop of building, 
which is fluently connected to the new 
buildings.From the urbanism point of 
view, these new building blocks create 
East line of  Tesnov and Na Florenci 
streets. Relocated roadway was allowed 
to create completely new square with 
park.
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B.   SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B.1 Popis území stavby

a) charakteristika stavebního pozemku

Objekt je navrhován na mìstských pozemcích v bezprostøední blízkosti ulice Tìšnov. Na parcele se v 
souèasné dobì nachází chodník a veøejná zeleò v dezolátním stavu.

b) výèet a závìry provedených prùzkumù a rozborù

 Obhlídka stavebního pozemku a stávajících objektù

c) stávající ochranná a bezpeènostní pásma

Stavební parcela se nachází na území mìstské památkové zóny. Dále jsou dotèena ochranná a 
bezpeènostní pásma kolem stávajících inženýrských sítí a dopravních staveb.

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Ve smyslu zákona 254/2001 Sb. se parcela nachází v záplavovém území.

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové pomìry

Stavba bude propojena s okolními novými budovami støešní terasou a tunelem. Tato poropojení budou 
dilatována. Nepøedpokládá se proto nadmìrný pøenos hluku èi vibrací na okolní zástavbu. Stávající objekty 
budou uchránìny pøed negativními vlivy provozu ul. Wilsonova jejím odklonìním do tunelu. Novì navrzìná 
stavba tímto zlepšuje ochranu okolí

Stavba nebude mít negativní vliv na odtokové pomìry v území.

f) požadavky na asanace, demolice, kácení døevin

Pøed zahájením stavebních prací bude nutno asanovat liniové stavby na pozemku. Kácení døevin 
probìhne jen v omezené míøe.

g) požadavky na maximální zábory zemìdìlského pùdního fondu nebo pozemkù urèených k 

plnìní funkce lesa (doèasné/trvalé)

K záborùm pozemkù zapsaných v zemìdìlském pùdním fondu ani pozemkù urèených k plnìní funkce lesa 
nedojde.

h) územnì technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 

infrastrukturu)

Tìleso Pražské magistrály se napojí na souèasnou ul. Wilsonova v prostoru nad kolejištìm vedoucím 
Masarykovu nádraží. Napojení na stávající dopravní pøípojky na ul. Klimentská zùstane.  Nové tìleso se napojí 
k patì Hlávkova mostu ve stejném bodì jako tìleso stávající. Bude vybudována nová, místní silnièní komunikace 
spojující ulici Pobøežní s ulicí Petrská. Do této ulice bude ústit vjezd do podzemní garáže urèené pro rezidenty 
objektu. Veøejné garáže urèené hlavnì pro návštìvníky a zamìstnance provozù nacházejících se v novém domì 
jsou urèeny podzemní garáže pod novì zøízeným parkem. Tyto garáže již nejsou souèástí tohoto projektu.

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Úèel užívání stavby, základní kapacity funkèních jednotek

Jedná se o polyfunkèní objekt. V 1.PP jsou situována parkovací stání urèeny pro rezidenty a dále 
jednotlivé sklepní kóje náležící k témìø všem bytùm. V 1.NP se nacházejí obchodní prostory rozdìleny do 4 
úsekù. 3NP zabírá silnièní tìleso Pražské magistrály, dále pak prostory urèené k instalaci technických zaøízení 
nutných pro provoz budovy. Na 4 NP. se nachází 5 garsoniér, 22 bytù 2+kk, a tøi byty s dispozicí 3+kk. 5.NP 
obsahuje 4 garsoniéry, 15 bytù 2+kk a 4 byty 3+kk. Poslední podlaží obsahuje i prostory nutné k obsluze a 
údržbì veøejné terasy nacházející se na støeše.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické øešení

a) urbanismus  územní regulace, kompozice prostorového øešení

Pøeložením silnièního tìlesa ul. Wilsonovy (magistrály) v úseku od Masarykova nádraží po Hlávkùv most 
bylo dosaženo vzniku nové mìstské plochy na území Tišnova a udržení souèasné dopravní dostupnosti na 
dnešní úrovni. 
b) architektonické øešení  kompozice tvarového øešení, materiálové a barevné øešení

Kompozice domu je podøízena urbanistické studii. Tvoøí Východní frontu ulice Tìšnov a uzavírá se 
západní stany novì vzniklé námìstí s vodní plochou a parkem. Ve 3NP potom probíhá tunel magistrály. 3 
a 4 NP ustupuje a tvoøí terasy pro všecky byty. Terasy disponují skladem nábytku s døevìnou 
konstrukcí a nádobou do níž budou vysazeny popínavé rostliny, které budou sklad z èelního pohledu 
krýt. Zábradlí bude tvoøeno probarvenými sklenìnými deskami (dvojité lepené sklo s bezpeènostní folií). 
Toto øešení je zvoleno hlavnì z dùvodu dostateèného osvìtlení pomìrnì hlubokých dispozic. Proti 
nežádoucím tepelným ziskùm v letním období jsou na každou terasu nainstalovány horizontální i 
vertikální markýzy M 3300. Tyto markýzy jsou integrovány pod omítku.  Na fasádì však zùstávají patrny 
neustupující sloupy a prùvlaky nosného systému což zachovává budovì kompaktní tvar ohnutého kvádru. 
Fasáda na úrovni tunelu je pak tvoøena ohýbanými 



lakovanými plechovými pásy. Ty jsou kotveny k železobetonovému tubusu ocelovými kotvami. Parter 
(vèetnì fasády 2.NP) je tvoøen lehkým proskleným obvodovým systémem Schuco FWS 35 PD.

B.2.3 Dispozièní a provozní øešení

V prvním podzemním podlaží se nacházejí garáže urèeny výhradnì pro rezidenty. Dále k vìtšinì 
bytu náleží sklepní sklad nacházející se v tomto podlaží.
V 1NP se nacházejí obchodní prostory, které jsou rozdìleny do tøí èástí. Každá èást má dva hlavní z 
ulice Tìšnov i z nového námìstí. Vchody pro personál jsou sdruženy se vstupními prostory pro rezidenty, 
taktéž vedoucí do ul. Tìšnov i na nové námìstí. 2.NP obsahuje prostory kanceláøské, jsou rozdìleny 
obdobnì jako v pøedcházejícím podlaží, mohou však být pøipojeny k obchodním prostorùm v 1NP. Dále ve 
støedu dispozice se nalézá nutné zázemí pro zamìstnance. Tøetím NP probíhá tìleso magistrály, obsahuje 
2 jízdní pruhy v každém smìru. Uprostøed dispozice se nacházejí strojovny nezbytného technického 
vybavení. V pøípadì havárie èi požáru jsou zde umístìny vchody do komunikaèních jader, které jsou 
navrženy jako chránìné únikové cesty.
Ve ètvrtém nadzemním podlaží se nacházejí výhradnì byty, narozdíl od 5. Podlaží, kde kromì bytových 
jednotek je i sklad pracovna a zázemí údržby støešní terasy. Tyto prostory jsou se støechou spojeny 
hydraulickou zdviží. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

V podzemní garáži se nacházejí parkovací místa pro osoby se sníženou schopností pohybu a 
orientace. Výtahy o dostateèné kapacitì zpøístupòují všechna patra novì navržené budovy a to vèetnì 
støešní terasy. 1. Np a provozy v nìm jsou navrženy s dùrazem na bezbariérové užívání stavby.

B.2.5 Bezpeènost pøi užívání stavby

Pøi užívání stavby je tøeba dbát každodenních bezpeènostních návykù. Nejsou žádná speciální 
bezpeènostní rizika. Vjezdová rampa do podzemní garáže bude vybavena elektrickým vyhøíváním proti 
namrzání povrchu. Z dùvodu bezpeènosti chodcù na nové komunikaci spojující ul. Petrskou s ul. Pobøežní, 
bude u výjezdu z garáže instalováno varovné svìtelné a zvukové pøedvarování, které se automaticky 
rozezní a rozsvítí pøed výjezdem vozidla z prostoru garáží.

B.2.6 Základní technický popis stavby

Novostavba bude mít jedno podzemní a pìt nadzemních podlaží. Nosný systém tvoøí skeletová 
monolitická konstrukce proložená na úrovni 3NP tubusem tunelu z masivního betonu. Stabilitu kromì 
tubusu zajištují ztužující stìny rozdìlující dispoziènì prostor na trojtrakt a 3 jádra. 

Základové pomìry

Nebyly dosud zjiš�ovány IG prùzkumem 

Pro další projektový stupeò a realizaci stavby je nutné provést podrobný IG a HG prùzkum a je tøeba 
pøevzetí základové spáry geologem.

Základy

Budou z železobetonových monolitických pasù a patek. Pasy a patky budou založeny do rostlé 
zeminy, nikoliv do navážek nebo násypù.  Pasy budou vedeny pod nosnými zdmi, patky pod pilíøi v 
prostoru podzemních garáží.  Výtahové šachty budou založeny na základové desce. Pasy pøi výtahové 
šachtì budou odstupòovány až do úrovnì založení šachty. Pøes pasy bude uložena podkladní deska. 
Podkladní deska bude uložena do rostlého terénu na dno stavební jámy vyrovnané hutnìnou vrstvou 
štìrkopísku. Na desce budou založeny nosné stìny a pilíøe. 

Svislé nosné konstrukce

Jsou navrženy vyztužené betonové sloupy v kombinaci se ztužujícími stìnami v pøíèném i podélném 
smìru

Vodorovné nosné konstrukce

Stropní desky budou výhradnì žb. monolitické. Tl. stropních desek bude 160  220 mm, lokálnì až 
300mm. Jsou navrženy skryté prùvlaky. Tubus tunelu je oddìlen deskami tlustými 500mm z dùvodu 
akustiky a pøenosu vibrací

Stabilita objektu

Je zajištìna spolupùsobením skeletového systému a tubusu tunelu. Jsou navrženy ztužující nosné 
stìny v okolí komunikaèních jader a chodem.

B.2.7 Technická a technologická zaøízení

Kotelna

Po kladném výsledku geologického prùzkumu budou navrženy pro vytápìní, ohøev TUV a chlazení tepelná 
èerpadla zemì  vzduch, resp. zemì - voda s vhodným výkonem. Výmìníky a zásobárny TUV budou 
umístìny v technických místnostech na úrovni 3.NP. Pro každý ze tøí celkù budovy definovaných 
schodiš�ovým jádrem a vymezeným dilataèními spárami je navržena samostatná strojovna.
Jako doplòkový zdroj tepla pro topení a ohøev TUV budou nainstalovány ve stejných prostorech plynové 
kondenzaèní kotle s odpovídajícím výkonem. Jako doplòkový zdroj chladu jsou navrženy v 1. A 2. 
Klimatizaèní jednotky. Motorová èást bude taktéž ve strojovnì na 3.NP. pøívody a odvody vzduchu budou 
realizovány pøes tubus silnièního tìlesa.

Zabezpeèení otopné soustavye z�padn� stany nov� vznikl� n�m�st� s vodn� plochou a 



Zabezpeèení všech otopných soustav je provedeno dle ÈSN. V systému jsou zapojeny expanzní nádoby. Na 
expanzním potrubí bude osazen manometr, vypouštìcí a uzavírací ventil.

Teplá voda

Ohøev teplé vody zajištìn v každém bytì nepøímoohoøívaným zásobníkem teplé , který bude ohøíván plynovým 
kotlem nebo výmìníkem. Zásobníky budou umístìny v technických místnostech pod kotlia jejich objem bude 
optimalizován dle navržené potøeby

Otopný systém

Je navrženo výhradnì podlahové vytápìní.

Veškeré potrubí se opatøí návleky TUBEX v tl. odpovídající vyhlášce Ministerstva prùmyslu a obchodu è. 
193/2007 Sb.

c) Chlazení

V 1. a 2. NP je navrženo chlazení pomocí tepelných èerpadel zemì - vzduch v multisplitovém provedení.

Jako doplòkový zdroj mùžou být instalovány klimatizaèní jednotky.

e) Elektroinstalace - silnoproud

Základní technické údaje

Napì�ová soustava - v distribuèní síti: 3+PEN stø. 50Hz, 400/230 V, TN-C
- v objektu: 3+PE+N stø. 50 Hz, 400/230 V, TN-C-S
místo rozdìlení vodièe PEN na PE a N bude provedeno v jednotlivých bytových rozvádìèích RD.
Ochrana pøed úrazem el. proudem: samoèinným odpojením od zdroje dle ÈSN 33 2000-4-41 ed.2 a doplòujícím ochran. 
pospojováním a proudovým chránièem 30mA (koupelny, venkovní zásuvky a osvìtlení, zásuvky pøístupné laikùm do 20A). 
Zkratové pomìry  stávající ve veøejné síti. Ochrana proti zkratu je provedena jistièi. Ochrana proti pøetížení je provedena 
jistièi.

Vnìjší vlivy
Vnìjší vlivy dle ÈSN 33 2000-5-51 ed. 3 , ÈSN 33 2000-3, jsou ve všech místnostech objektu normální prostory bezpeèné, v 
prostorách s vanou nebo sprchou a umývací prostory jsou dle ÈSN 33 2000-7-701 ed2  Prostory s vanou nebo sprchou a 
umývací prostoy: zóny 0-3

Výkonová bilance bytové jednotky

Instalované spotøebièe (pøedpoklad):
Osvìtlení Pi=3,8 kW
Malé spotøebièe do zásuvek Pi=4,0 kW
Myèka Pi=2,1 kW
Praèka Pi=2,2 kW
Sušièka Pi=2,1 kW

El. varná deska Pi=4,5 kW
Topné žebøíky Pi=1,8 kW
Slaboproudé zaøízení Pi=2,5 kW

Uzemnìní

Uzemnìní bleskových proudù zajiš�uje základový zemniè z FeZn 30/4 mm pasoviny, který je umístìný v 
podkladním betonu základových konstrukcí, napojený na hromosvodnou soustavu objektu. Materiál musí být 
zvolen z hlediska požadované životnosti objektu. Všechny pøechody základového zemnièe beton/vzduch, nebo 
beton/zemina musí být patøiènì ošetøen nátìrem.

Všechna vypoètená rizika jsou nižší než pøedstavované pøípustné hodnoty. Stavba je
dostateènì chránìna proti pøepìtí zpùsobenému úderem blesku.

f) Elektroinstalace  slaboproud

Kabely slaboproudého vedení bude vedeno po celé své délce v ohebných trubkách ve vzdálenosti 
nejménì 200mm od vedení silových kabelù.

Hlásièe PO

Každá bytová jednotka bude vybavena zaøízením autonomní detekce a signalizace. Toto zaøízení musí 
být umístìno v èásti bytové jednotky vedoucí smìrem do únikové cesty. Jako hlásiè požáru bude použita 
autonomní (bezdrátová) signalizace splòující podmínky ÈSN EN 146 00, nebo hlásiè požáru podle èeské technické 
normy ÈSN EN 54 Elektrická
požární signalizace, a to napøíklad èást 5, èást 7 a èást 10. Hlásièe pracují na fotoelektrickém principu, reagují 
na zbarvení okolí dýmem. Signalizace bude akustická. Poplach je hlášen všemi propojenými pøístroji. Zkoušky 
hlásièù bude provádìt autorizovaná osoba v pøedepsaných intervalech. Dodavatel provede seznámení uživatele 
s provozními stavy a poøídí o tom zápis.

B.2.8 Požárnì bezpeènostní øešení 

Požárnì bezpeènostní øešení bylo zpracováno podle  ÈSN 73 08 10 Požární bezpeènost staveb  
spoleèná ustanovení, ÈSN 73 08 02, ÈSN 73 08 04, ÈSN 73 08 33, ÈSN 73 08 18 a dalších navazujících 
norem.

Požární výška je 21 m. Konstrukèní systém je nehoølavý. Vytápìní je lokálními plynovými kotli.
Z hlediska ÈSN 73 0833 se jedná o budovu pro bydlení OB2.
Souèástí požárnì bezpeènostního øešení jsou výkresy.



e) navrhovaná ochranná a bezpeènostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních 

pøedpisù

V okolí pøípojek sítí vznikají nová ochranná pásma dle typu a dimenze pøípojek.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Objekt neslouží pro ochranu obyvatelstva.

h) bilance zemních prací, požadavky na pøísun a deponie zemin

Bude známo po vypracování výkazu výmìr

i) ochrana životního prostøedí pøi výstavbì

Po celou dobu stavby bude investor zajiš�ovat údržbu a èištìní komunikací dotèených stavební èinností. Pøed 
výjezdem vozidel z prostoru staveništì na veøejné komunikace bude v pøípadì potøeby zajištìno odstraòování bláta z 
pneumatik a podbìhù. V suchém poèasí bude staveništì skrápìno kvùli omezení prašnosti.

j) zásady bezpeènosti a ochrany zdraví pøi práci na staveništi, posouzení potøeby koordinátora BOZP

Pøi práci na staveništi musí být dodržovány platné právní pøedpisy vázající se k danému druhu práce. Toto má na 
starosti zhotovitel stavby. Pøi hluèných èinnostech používat ochranná sluchátka. Používat ochranné brýle pøi èinnostech, 
které to vyžadují. Dìlníci musejí být øádnì pouèeni o BOZP. 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotèených staveb

Výstavba neovlivòuje bezbariérovost užívání okolních staveb.

l) zásady pro dopravní inženýrská opatøení

Provádìní prací za omezeného provozu

Je nutné dbát na zabezpeèení doèasného dopravního znaèení a to jak bìhem provádìní stavebních prací  
(øízení provozu odpovìdnými osobami), tak i po skonèení pracovní doby. Toto znaèení zajistí dodavatel 
stavby.

m) stanovení speciálních podmínek provádìní stavby

Bude sestaven plán uzavírek stávajících komunikací, objízdné trasy a doèasná pøeložka 
tramvajové trati.

n) postup výstavby, rozhodující dílèí termíny

Po dokonèení stavby bude nutno provést pøipojení stávající motorové cesty z ul. Wilsonova. 
Teprve po pøipojení bude možná asanace pùvodního mostního tìlesa. Pøi výstavbì bude vhodným zpùsob 
regulován provoz na veøejný i pìších komunikacích.



a) rozdìlení stavby a objektù do požárních úsekù

CHﾚC tvo� zpravidla vertik疝n� komunika鈩� j疆ra, kter� jsou p�tlakov� v�r疣a. Z byt� se 
v枦y nab坥ej� dva sm�y 佖iku. Chodba v posledn匇 podla橲 je navr枡na jako NﾚC

b) výpoèet požárního rizika a stanovení stupnì požární bezpeènosti

Po榱rn� zat德en� bude stanoveno podle ﾈSN 73 08 02, ﾈSN 73 08 04 a ﾈSN 73 08 33.

Požární úseky budou jsou navrženy ve  II. a  III.  stupni požární bezpeènosti.

d) zhodnocen� evakuace osob v鐺tn� v鐺tn� vyhodnocen� 佖ikov�ch cest

Z ka枦� bytov� jednotky vede minim疝n� jedna 佖ikov� cesta ven.
Z podzemn兤h gar癰� je jako 佖ikovou cestu mo柤o pova柞vat i p�jezdovou rampu

b) posouzen� vyu枴t� alternativn兤h zdroj�

S p�hl馘nut匇 ke st�嗜� terase, kter� zauj匇� celou plochu st�chy, 
nen� mo柤o instalovat fotovoltaick� a sol疵n� panely. Energie pro topen�, oh�v TUV 
a chlazen� budu pokr�v疣y prim疵n� z alternativn兤h zdroj� 鐺rpadly. O dod疣� 
eventu疝n� zbytkov� energie se postaraj� z疝o柤� zdroje vyu橲vaj兤� konven鈩� 
energie.

B.2.10 Hygienick� po杪davky na stavby, po杪davky na pracovn� a komun疝n� prost�d�

V�r疣�

Prostory 1 PP, 1NP, 2NP a chránìné únikové cesty budou vìtrány nucenì (chránìné únikové cesty 
pøetlakovì). Vzduchotechnická vedení budou nainstalovány pod stropy výše uvedených podlaží. Vertikální 
trasování povede v místech šachet u výtahù a schodiš�. Bytové jednotky budou vìtrány pøirozenì, výplnì 
otvorù budou splòovat normové požadavky na minimální výmìnu vzduchu za hodinu.

B.2.11 Zásady ochrany stavby pøed negativními vlivy vnìjšího prostøedí

Radonov� pr�kum nebyl zhotoven, vzhledem k hodnot疥 okoln兤h pozemk� lez 
p�dpokl疆at n坥k� radonov� riziko

B.3 Pøipojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury, pøeložky

 
Napojovací místa jsou patrná z výkresu koordinaèní situace. A z výkresù projektu ZTI a plynovodu.

c) biotechnická opatøení

Projekt vzhledem ke své povaze nepoužívá žádná biotechnická opatøení.

B.6 Popis vlivù stavby na životní prostøedí

a) vliv na životní prostøedí  ovzduší, hluk, voda, odpady, pùda

Jako zdroj tepla pro vytápìní se pøedpokládá použití moderních plynových kondenzaèních kotlù, za 
jejichž technické parametry odpovídá výrobce. Nepøedpokládá se negativní znatelné ovlivnìní ovzduší v dané 
lokalitì ani v širším mìøítku.

Objekt nebude zdrojem hluku.
Objekt nebude ovlivòovat spodní ani povrchové vody.
Pøi užívání objektu pro bydlení vzniká bìžný komunální odpad, který bude ukládán do sbìrných nádob 

a dále likvidován firmou svážejicí domovní odpad z dané lokality.
Z objektu nebudou unikat žádné chemikálie do pùdy.

b) vliv na pøírodu a krajinu, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajinì

Stavba se nachází v zastavìném území na místech dnes zastavìných. Nebude mít tedy jiný vliv na pøírodu a 
krajinu než stavby stávající.

c) vliv na soustavu chránìných území Natura 2000

Stavba se nenachází v chránìném území Natura 2000 ani v její blízkosti (cca 1180m od Petøína).

d) návrh zohlednìní podmínek ze závìru zjiš�ovacího øízení nebo stanoviska EIA

Stavba svojí funkcí, velikostí a umístìním nevyžaduje zjiš�ovací øízení ani stanovisko EIA. Bylo podáno 
ohlášení podlimitního zámìru na Odbor ochrany prostøedí MHMP.



ZDROJE
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NORMY JMENOVANÉ V SOUHRNNÉ TECHNICKÉ ZPRÁVÌ
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