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ABSTRAKT 

 

Diplomový projekt plynule navazuje na urbanistickou studii zámeckého areálu v obci Liteň. Cíleně je zaměřen na 

návrh nového veřejného prostoru- náměstí s přiléhajícími budovami a prostory. Pojednávané území se nachází 

jižně od Liteňského zámku a volně na něj navazuje částečně městskou a částečně vesnickou urbanistickou 

strukturou. Tato práce se zabývá architektonickým návrhem třech bytových domů situovaných západním směrem 

od nově navrženého náměstí, administrativního objektu s obytným podkrovím, dvou objektů určených pro obchod a 

nového využití stávajícího objektu „Kovárna“. V rámci projektu je navržen i parter a celkové řešení ploch v okolí 

navrhovaných budov. V návrhu se prolínají dvě filosofie pojednání zástavby a prostorů. Ze strany náměstí je zde 

patrná snaha o vytvoření reprezentativních fasád a prostorů, které důstojně zrcadlí obraz zámku. Na straně 

druhé jsou objekty otevřeny do rostlé vesnické zástavby. Její nesvázaný až skoro živelný vývoj podnítil jejich 

návrh a ty se tak snaží o splynutí a volné navázání na okolní zástavbu. Vytváří tak nenásilný článek propojující 

dvě rozdílné pojetí prostorů a architektury.  

 

ABSTRACT 

 

The diploma project is a continuation of an urban study of the castle complex in the village of Liteň. It focuses 

on designing a new public area- a square with adjacent buildings and spaces. The area is located south of Liteň 

castle and is freely connected to it partly by urban and partly by village structure. This thesis deals with the 

architectural design of three residential buildings situated westwards from the newly designed square, an office 

building with a residential attic, two objects for businesses and new utilization of the existing building "Kovárna". 

The project also includes a design of a parter and an overall solution of the areas in the surroundings of the 

designed buildings. In the design, two philosophies of treatise and space are intertwined. From the side of the 

square there is a striking attempt to create representative facades and spaces that dignifiy the castle's image. 

On the other side, the buildings are opened into a large village estate. Its unbounded ,almost spontaneous 

development has stimulated their design, and they are trying to loosely merge with the surrounding area. It 

creates a non-violent link connecting two different concepts of space and architecture. 
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KONSTRUKČNÍ ČÁST 



PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

 

A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

Název stavby:    Novostavba administrativního objektu- Nová radnice 

Místo stavby:    Zámecká 1, 267 27 Liteň 

       (katastrální území Liteň [685267], parc. č. 525/3, 526/3, 43/1 a 65) 

 

A.1.2 Údaje o žadateli / stavebníkovi 

   Amaltheia a.s.,  

   Coriových 818/3, Vokovice, 16000 Praha 

 

A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace  

    Bc. Jan Henig, U Řezné 367, 340 04 Železná Ruda 

 

A.2 Seznam vstupních podkladů  

 Obecně platné normy a předpisy 

 Stavebně technický průzkum stavby 

 Katastrální mapa- digitalizovaná 

 

A.3 Údaje o území  

a) Rozsah řešeného území  

Řešené území se rozkládá v zámeckém areálu v obci Liteň. Na původní urbanistickou studii, která řešila celý areál zámeckého 

dvora, navazuje architektonická studie, která detailně řeší okolí nově navrženého náměstí. To se rozkládá jižním směrem od 

liteňského zámku. Hraničními objekty je stávající objekt zámku a kolonády na severní straně, stávající zástavba vesnického 

typu na západní a jižní straně a nově navržená pěší zóna na východě. 

 

b) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, 

záplavové území apod.)  

Objekt se nenachází v chráněném území. Část areálu je zahrnuta do rozsáhlého chráněného území. 

 

c) Údaje o odtokových poměrech  

Dešťové vody budou svedeny do dešťové kanalizace. Jedná se o stoku vybudovanou na území areálu zámku, která je svedena 

do retenční nádrže v jihovýchodním rohu areálu. Tato voda je dále čerpána a využívána jako užitková. 

                                                     

d) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě 

nebyl-li vydán územní souhlas 

Návrh byl proveden v souladu s územním plánem. Celé zájmové území je územním plánem určeno jako zastavitelné- smíšené. 

  

e) Seznam souvisejících a podmiňujících investic 

Výstavba navrhovaného objektu je podmíněna vybudováním kompletní technické a dopravní infrastruktury. 

 

 

 

 

 

 

 

 

f) Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí) 

Pozemky dotčené stavbou:   

p.č.dle KN výměra druh pozemku vlastník 

524/3 488 m2 manipulační plocha Amaltheia a.s., Coriových 818/3, Vokovice, 16000 Praha 

523/3 2149 m2 manipulační plocha Amaltheia a.s., Coriových 818/3, Vokovice, 16000 Praha 

43/1 7698 m2 
zastavěná plocha a 

nádvoří 
Amaltheia a.s., Coriových 818/3, Vokovice, 16000 Praha 

65 1436 m2 jiná plocha Amaltheia a.s., Coriových 818/3, Vokovice, 16000 Praha 

 

A.4 Údaje o stavbě  

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby  

Jedná se o novostavbu na dnes nevyužívaném území. 

 

b) Účel užívání stavby  

Stavba je navržena jako víceúčelový objekt. V 1.np a 2.np jsou navrženy administrativní provozy a pobočka České pošty. 

V 3.np jsou situovány dvě nadstandartní bytové jednoty. 

 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o trvalé stavby. 

 

d) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání 

staveb  

 Objekty jsou navrženy tak, aby vyhovovaly požadavkům Vyhl. 369/2001 Sb. Vstup do objektů je bezbariérový. Rozdíly 

u vnějších a vnitřních komunikací nesmí být vyšší než 20mm. Šikmá rampa musí být široká nejméně 1300 mm a její podélný 

sklon smí být nejvýše v poměru 1:12 (8,33 %). Není-li šikmá rampa delší než 3000 mm, smí mít sklon nejvýše v poměru 1:8 

(12,5 %). Šikmá rampa musí mít po obou stranách ve výši 250 mm vodící tyč. 

 Před vstupem do budov je vodorovná plocha, při otevírání dveří ven nejméně 1500mm x 2000mm. Za vodorovnou 

plochu se považuje i plocha ve sklonu v poměru nejvýše 1:50 (2,0 %). Vstupní dveře umožňují otevření nejméně 900mm. Budou 

zaskleny od výšky 400mm, nebo budou chráněny proti mechanickému poškození vozíkem, zejména zaskleny nerozbitným sklem. 

Otvíravá dveřní křídla jsou ve výši 800 až 900mm opatřena vodorovnými madly přes celou jejich šířku, umístěnými na straně 

opačné než jsou závěsy. 

 V úrovni 1.NP objektu je v prostorách obecního úřadu pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace 

navrženo hygienické zázemí- WC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



e) Navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich 

velikosti, počet uživatelů/pracovníků apod.)   

Zastavěná plocha objektu je 430 m2. 

Obvod objektu je 110 m. 

Obestavěný prostor objektu je 5537 m3. 

 

Pobočka České pošty: 

Celková plocha vyhrazená provozu je 107 m2. 

Předpokládaný počet zaměstnanců je 5 osob. 

Obecní úřad: 

Celková plocha vyhrazená provozu obecního úřadu je 389,2 m2. 

Předpokládaný počet zaměstnanců je 20 osob. 

Nájemní administrativa 

Celková plocha vyhrazená provozu nájemní administrativy je 220 m2. 

Předpokládaný počet zaměstnanců je 16 osob. 

Byt č. 1 

Celková plocha bytové jednotky je 155,7 m2 

Počet předpokládaných trvalých obyvatel: 4. 

Byt. č. 2 

Celková plocha bytové jednotky je 150,3m2 

Počet předpokládaných trvalých obyvatel: 4. 

 

Novostavba se sedlovou střechou bude mít maximální výšku +14,9,0 m od ±0,000 objektu (úroveň 1.np) 

 

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení  

Objekty jsou členěny do samostatných částí dle profesního dělení stavby: 

 Stavební část 

 Vytápění 

 Zdravotní instalace 

 Elektroinstalace  

 Vzduchotechnika 

 Plynová zařízení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

A.1 Popis území stavby  

a) Charakteristika stavebního pozemku  

Stavební pozemky jsou součástí rozsáhlého komplexu Liteňského zámku. Celý areál se rozkládá na severním okraji obce 

Liteň. Celkový urbanistický koncept počítá s rozčleněním areálu do několika menších, avšak volně propojených celků. Řešená 

část území se nachází v těsné návaznosti na liteňský zámek. Je ohraničena ze severní strany zmíněným zámkem a 

kolonádou, z jižní a západní strany tvoří hranice stávající zástavba vesnického typu a na straně východní je za hranici 

považován nově navržený objekt víceúčelového domu, který navazuje na uliční čáru stávající secesní vily a zároveň uzavírá 

východní stranu náměstí. Nespornou výhodou území je architektonická atraktivita stávající zástavby a příhodná orientace ke 

světovým stranám. Jelikož se jedná o rovinatý pozemek, lze předpokládat poměrně nenáročné řešení založení objektů a malé 

nároky na přesuny materiálů. Problém může nastat v architektonickém pojetí nově navržených objektů, které se nacházejí na 

rozhraní dvou zcela odlišně pojatých urbanistických prostorů. 

 

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický 

průzkum)  

 Stavebně technický průzkum stavby 

 

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma  

Objekt se nenachází v chráněném území. Část areálu je však zahrnuta do rozsáhlého chráněného území. 

 

d) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území  

Stavba neovlivní negativně okolí stavby.  Při realizaci stavby je nutno v maximální míře chránit okolí od vlivu stavby, 

zabraňovat prašnosti a dodržovat hlukové limity.  

 

e) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu) 

Jelikož se jedná o zcela nově navrženou lokalitu, je nutné před zahájením stavebních prací na jednotlivých objektech zajistit 

vybudování přístupových komunikací a provést rozvody sítí technické infrastruktury. 

Celá lokalita bude dopravně napojena z ulice Nádražní a dopravním řešením jednosměrných komunikací bude provoz odveden 

do ulice Zámecká. Z ulice Nádražní bude i nová lokalita napojena na stávající sítě technické infrastruktury.  

 

f) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice  

V první etapě realizace projektu bude vybudována síť technické infrastruktury. Následně bude zbudována provizorní síť 

obslužných komunikací zpevněných drceným kamenivem, aby nedocházelo k znečišťování veřejných komunikací stavební 

technikou opouštějící staveniště. Finální provedení povrchů komunikací, pochozích ploch a parkových úprav je plánováno po 

dokončení první etapy výstavby bytových, komerčních a administrativních objektů. 

 

A.2 Celkový popis stavby  

Navržená stavba je součástí celého souboru nově navržených nebo rekonstruovaných staveb v okolí liteňského zámku. 

Řešený soubor staveb obsahuje dva komerční objekty na jižním okraji nově vznikajícího náměstí, tři bytové domy navržené 

v blízké návaznosti na řešený administrativní objekt na západní straně náměstí a rekonstruovaný objekt bývalé kovárny na 

straně východní. Jelikož jsou navrhované stavby postaveny do konfrontace se dvěma odlišně pojatými prostory, jedním je 

okolní zástavba vesnického typu a druhým rozlehlý cíleně koncipovaný prostor s výraznou dominantou zámku, je i jejich 

architektonické pojetí rozdělené na dva pohledy. Na jedné straně jsou objekty navrženy s určitou dávkou monumentality 

s odkazy na městkou zástavbu. Je to z důvodu, aby tyto fasády působili důstojně oproti dominantnímu zámku, ale zároveň jej 

v nejlepší míře respektovali a podtrhovali historický význam této stavby. Na straně druhé jsou fasády nově navrhovaných 

objektů otevřené do rostlé až skoro živelné vesnické zástavby. Pojetí staveb z druhé strany není tak striktní a více se 

přibližuje živelnému vývoji okolní zástavby. Díky tomu vznikají různorodé průhledy a překvapivé pohledy na stávající i novou 

zástavbu. Nově navržený soubor staveb se tak stává spojujícím elementem mezi dvěma odlišnými urbanistickými koncepty. 



Nové stavby jsou navrženy v čistě ortogonálním pojetí a zastřešení je v duchu okolní zástavby řešeno sedlovými střechami. 

Jako převažující materiály jsou zde navrženy titanzinkový plech, dřevo a sklo.  

 Víceúčelový administrativní objekt má 3 nadzemní podlaží a jedno podzemní. V prvním a druhém nadzemním podlaží 

jsou navrženy prostory pro pobočku České pošty, obecní úřad a nájemní administrativní prostory. Ve 3.np jsou situovány dvě 

nadstandartní bytové jednotky. Prosklené fasády zabezpečují dostatečné prosvětlení vnitřního prostoru. Před přehřátím 

interiéru chrání částečně systém svisle orientovaných dřevěných lamel sahajících až do štítů objektu. Jako sekundární 

opatření je navrženo vnitřní stínění.  

 Komerční objekty jsou rozděleny do dvou nadzemních podlaží. Jsou pojednány v jednoduchém materiálovém řešení 

titanzinkového plechu, skla a dřeva. Pro částečné krytí exponovaných fasád zde opět slouží systém svislým dřevěných lamel.  

 Bytové domy jsou navrženy o třech nadzemích podlažích a jedním podzemním, kde jsou prostory pro technická 

zařízení a sklady. V každém bytovém domě jsou navrženy čtyři bytové jednotky. Byty v druhém nadzemním podlaží jsou 

mezonetové.  

 Budova bývalé kovárny je v novém návrhu rekonstruována a upravena pro plnění funkce obecního kulturního sálu. 

 

A.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek  

Jednotlivé objekty budou mít rozdílnou náplň. Navrženy jsou tak, aby poskytovali komplexní nabídku administrativních, 

komerčních, kulturních a bytových prostorů. V administrativním objektu jsou navrženy prostory pro novou pobočku České 

pošty, obecní úřad- novou radnici, kancelářské plochy určené k pronájmu a ve 3.np jsou dvě bytové jednotky. Dva komerční 

objekty jsou rozděleny na deset oddělených provozů. Každý je navržen s ohledem na zamýšlené využití. Tomu je uzpůsobena i 

dispozice a vybavení.  

Budova bývalé kovárny je v novém návrhu rekonstruována a upravena pro plnění funkce obecního kulturního sálu. Bytové 

domy slouží výlučně pro bydlení. V každém objektu jsou navrženy čtyři bytové jednotky.  

 

A.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení  

Návrh urbanistického konceptu je inspirován výše zmíněnou historií areálu. Jelikož obec jako taková postrádá náměstí či 

vyhovující hlavní ulici, která by tuto funkci nahrazovala, nejvýznamnějším tématem návrhu bylo vytvoření důstojného 

veřejného prostoru, který by byl využíván obyvateli obce a přilehlého okolí a svým pojetím by přitáhl zájem turistů. Přímo v 

těžišti nejvýznamnějších částí Litně je proto navrženo menší náměstí vymezené původními architektonicky hodnotnými objekty 

a nově navrženými stavbami, doplňujícími původní ráz zámeckého areálu. Hlavní dominantou v horní části náměstí je liteňský 

zámek. Jako pokorná protiváha zámku jsou na jižní straně náměstí navrženy komerční objekty. Na západní frontu náměstí 

navazují menší bytové domy. Původní struktura areálu byla doplněna východní frontou náměstí a následným vnitroblokem, 

který zohledňuje mezistupeň mezi městským a typicky vesnickým bydlením. Tento prostor je ze všech stran lemován liniovými 

bytovými objekty a vytváří tak pro své obyvatele polosoukromý prostor plně nahrazující soukromé zahrady. Druhá fasáda 

těchto domů se otvírá do veřejných prostorů- náměstí, tržiště, dětské hřiště a pivovarská zahrada. Na západní straně od 

pivovaru je částečné skryta za skeletem zdí původního stavení pivovarská zahrada. 

 

A.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby  

Hlavní vstupy do komerčních, kulturních a administrativních objektů jsou navrženy z prostoru náměstí. Administrativní objekt 

má navržen samostatný vstup ze severní strany pro poštovní pobočku. Na západní straně je situováno ocelové venkovní 

schodiště, které slouží podkrovním bytovým jednotkám. Ty mají vstupy ze střešní terasy. Bytové domy jsou vertikálně 

odděleny od přilehlé ulice. Toto řešení zvyšuje míru soukromí obyvatel. 

 

A.2.4 Bezbariérové užívání stavby  

 Objekty jsou navrženy tak, aby vyhovovaly požadavkům Vyhl. 369/2001 Sb. Vstup do objektů je bezbariérový. Rozdíly 

u vnějších a vnitřních komunikací nesmí být vyšší než 20mm. Šikmá rampa musí být široká nejméně 1300 mm a její podélný 

sklon smí být nejvýše v poměru 1:12 (8,33 %). Není-li šikmá rampa delší než 3000 mm, smí mít sklon nejvýše v poměru 1:8 

(12,5 %). Šikmá rampa musí mít po obou stranách ve výši 250 mm vodící tyč.  

 Před vstupem do budov je vodorovná plocha, při otevírání dveří ven nejméně 1500mm x 2000mm. Za vodorovnou 

plochu se považuje i plocha ve sklonu v poměru nejvýše 1:50 (2,0 %). Vstupní dveře umožňují otevření nejméně 900mm. Budou 

zaskleny od výšky 400mm, nebo budou chráněny proti mechanickému poškození vozíkem, zejména zaskleny nerozbitným sklem. 

Otvíravá dveřní křídla jsou ve výši 800 až 900mm opatřena vodorovnými madly přes celou jejich šířku, umístěnými na straně 

opačné než jsou závěsy.  

 V úrovni 1.np administrativního objektu je v prostorách obecního úřadu pro osoby se sníženou schopností pohybu a 

orientace navrženo hygienické zázemí- WC. Druhé veřejně přístupné hygienické zázemí je navrženo v prostorách komerčního 

objektu v 1.np. 

 

A.2.5 Bezpečnost při užívání stavby  

Stavba je navržena a musí být provedena tak, aby při jejím užívání nedocházelo k úrazům. Požadavky na bezpečnost při 

provádění staveb jsou upraveny Vyhláškou č. 591/2006 Sb. a 309/2006 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při 

stavebních pracích. Při provádění a užívání staveb nesmí být ohrožena bezpečnost provozu na pozemních komunikacích. 

Po dokončení výstavby bude nutné konstrukce užívat tak, jak předpokládal projekt nebo tak jak předpokládal výrobce 

materiálu nebo konstrukce. Konstrukce bude udržována v dobrém bezchybném stavu a budou prováděny standardní udržovací 

práce vyplývající z povahy a užívání konstrukce 

 

A.2.6 Základní charakteristika objektů  

a) Stavební řešení  

Objekt je navržen jako zděný s monolitickými konstrukcemi stropů a suterénních stěn. Zastřešení je řešeno dřevo-ocelovém 

krovem hambalkového typu. Výplně otvorů jsou z velké části navrženy jako lehký obvodový plášť. 

 

b) Konstrukční a materiálové řešení  

Základy 

Založení objektu je navrženo na plošných základových pasech a lokálních patkách. V místě podsklepení objektu je navržena 

bílá vana s pojistnou povlakovou hydroizolací. 

 

Svislé nosné konstrukce 

Jsou tvořeny stěnovým systémem z broušených cihelných bloků tl. 300mm, třídy pevnosti v tlaku P15. V místech větších 

rozponů stropních konstrukcí jsou stěny doplněny železobetonovými sloupy o rozměrech 250/250 mm podpírajících průvlaky. 

Stěny 1. PP jsou navrženy jako železobetonové s pojistnou povlakovou asfaltovou hydroizolací. Nadezdívka v 3. NP je z 

konstrukčních důvodů navržena jako železobetonový průvlak provázaný se stropní deskou pro vyrovnání vodorovných sil 

vyvozených dřevěným krovem. 

 

Vodorovné nosné konstrukce 

Tvoří železobetonové, monolitické stropní desky tl. 250mm. Stropní desky jsou navrženy jako jednosměrně pnuté. Uložené 

jsou na zděné stěny a v místě většího rozponu na železobetonový průvlak o rozměrech b=250, h=600 mm podepřený sloupy.  

 

Zastřešení 

Nosnou konstrukcí střešního pláště je dřevo-ocelový krov tradiční hambálkové soustavy. V tomto případě je však vazný 

trám nahrazen rámovým rohem mezi železobetonovou stěnou a stropní deskou. Tyto dva prvky jsou navrženy na vyrovnání 

vodorovných sil vyvozených konstrukcí krovu. Střešní krytina je tvořena titanzinkovým plechem spojovaným svislou dvojitou 

drážkou. 

 

Schodiště 

Schodiště uvnitř objektu jsou navržená jako železobetonová, dvouramenná s mezipodestou. Mezipodesta je uložena do nosných 

stěn. Ramena schodiště jsou prefabrikovaná. Pro útlum kročejového hluku jsou navrženy systémové prvky (např. Schöck 

Tronsole®). Vnější dvouramenné schodiště s ocelovou konstrukcí je navrženo jako samostatně stojící. 

 

Výtah  

Výtah je umístěn v šachtě, která bude provedena jako ŽB monolitická konstrukce tl. 200mm. Jedná se o hydraulický výtah o 

nosnosti 630kg (8 osob). Tento výtah je bez požadavků na strojovnu, stroj je umístěn v šachtě v prostoru pod dojezdem 

kabiny. 



 

Tepelná izolace  

V podlaze v 1. NP bude zesílená izolace – POLYSTYREN EPS 150 S StabiL tl.150mm. V podlahách 2.NP a 3.NP je navržena 

kročejová izolace z min. vláken tl. 60mm. Ve všech místnostech bude v podlahách proveden pásek po obvodě místnosti tl. 

20mm. 

Pro zateplení vnějších stěn budou použity systémové desky z min. vaty tloušťky 150mm, které se lepí na stěnu a přímo na 

ně se nanáší vrstvy zateplovacího systému. Zateplení bude provedeno včetně omítky v systémové skladbě. V částech fasády 

je navržen bezkontaktní zateplovací systém s povrchem tvořeným titanzinkovým oplechováním. 

Střešní plášť bude zaizolován tepelnou izolací z minerální vaty tl.200mm. Skladby jednotlivých konstrukcí viz řez. 

 

Vnitřní dělící konstrukce 

V objektu jsou navrženy dva druhy dělících konstrukcí. Prvním typem jsou skleněné příčky osazené na výšku podlaží a 

opatřené neprůhlednou fólií. Osazeny budou do hliníkových profilů kotveným k podlaze a stropu. Druhým typem jsou lehké 

SDK příčky na kovovém nosném roštu. Předpokládá se zdvojené opláštění SDK deskami (2x 12,5mm) 

 

Izolace proti vodě a radonu 

Izolace pro střešní plášť je řešená v části střecha. Kompletní konstrukce pod úrovní terénu v 1.pp bude provedena 

z krystalizačního vodostavebního betonu, který slouží zároveň jako izolace proti radonu. Obvodové stěny suterénu budou z 

vnější strany ochráněny nopovou fólií. Kolem objektu bude provedená drenáž napojená do vsaku. Izolace prostor koupelen 

bude řešena systémem nátěrových izolací. 

 

Výplně otvorů 

Hlavní vchody do objektů jsou osazeny prosklenými dvoukřídlými posuvnými stěnami s automatickým provozem. Ostatní vstupy 

mají jednokřídlé dveře celoplošně prosklené do hliníkových rámů, jsou vybaveny samouzavírací klapkou. 

Vnitřní jednokřídlé dveře a dvoukřídlé dveře mají hliníkový rám a jsou zcela nebo částečně prosklené. 

Ve východní straně fasády jsou využity k zasklení hliníkové fasádní prvky. Tyto fasádní prvky budou osazeny 

tepelněizolačním trojsklem. Pro eliminaci tepelných zisků bude plocha prvního skla pokovena. 

 

Podhledy   

Nad veškerými prostory interiéru budou provedeny zavěšené SDK podhledy. V podkroví budou podhledy provedeny 

z dřevěných palubek na dřevěném nosném roštu. 

 

Podlahy    

Budou provedeny na kročejovou izolaci chráněnou fólií. Na ni bude provedena betonová mazanina. Tato podlaha bude 

oddilatována od stěn a příček dilatačním páskem. Nášlapnou vrstvu v zázemí a na chodbách tvoří keramická dlažba. Ostatní 

podlahy budou řešeny dle standardu stavby a individuálních požadavků budoucích uživatelů. 

 

Úpravy povrchů  

Vnitřní keramické obklady budou provedeny v prostorách hygienických zázemí a za kuchyňskými linkami. 

Vnitřní omítky budou vápenné štukové. Vnější omítky budou provedeny jako součást zateplovacího systému, šlechtěné na 

armovací síť. Struktura a barevnost bude odsouhlasena během stavby na předložených vzorcích. Sokl bude proveden 

ze soklové omítky. 

Na štukovou omítku bude provedena vápenná výmalba. Nedoporučuje se provádět výmalbu materiály na bázi hlinkových barev 

nebo klihových barev. Rovněž se nedoporučuje první malování provést disperzními malířskými barvami, které mají vyšší 

difusní odpor a brání uvolňování vlhkosti z konstrukcí. Vnější omítka bude natřena fasádním nátěrem.  

 

Klempířské práce  

Veškeré klempířské prvky (žlaby, svody, oplechování vnějších parapetů oken, oplechování říms) budou provedeny z 

titanzinkového plechu tl. 0,7 mm. Klempířské prvky budou provedené dle ČSN 73 36 10. 

  

Zámečnické práce 

Zábradlí schodiště bude provedeno jako ocelové madlo kotvené do stěny. Zábradlí budou osazena u všech francouzských 

oken a na vnitřních schodištích. 

 

c) Mechanická odolnost a stabilita  

Statická konstrukce objektů je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek 

zřícení stavby nebo její části, větší stupeň nepřípustného přetvoření, poškození jiných částí stavby nebo technických 

zařízení anebo instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce, poškození v případě, kdy je rozsah 

neúměrný původní příčině 

 

A.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení  

a) Technické řešení  

V objektu budou provedeny rozvody vody, kanalizace, plynu, topení, vzduchotechniky, slaboproudých a silnoproudých 

elektroinstalací. 

  

A.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

Viz. samostatná příloha. 

 

A.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

Hodnoty součinitelů prostupů tepla navržených konstrukcí a skladeb u nově navrhovaných staveb vyhovují požadovaným resp. 

Doporučeným hodnotám dle ČSN 730540-2(2007). Skladby obalových konstrukcí byly posouzeny a jsou navrženy s platnými 

normami. 

Stanovení celkové energetické spotřeby stavby je řešeno v rámci části TZB. 

 

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

V interiéru jsou ve většině prostor navrženy omyvatelné podlahy. Všechny prostory budou řádně osvětleny, vytápěny a 

větrány v souladu s hygienickými předpisy. Materiály použité pro výstavbu mají vyhovující tepelně izolační vlastnosti a 

hygienické atesty. Neovlivní tedy negativně zdraví uživatelů. Stavba bude zásobována vodou a řádně odkanalizována.  

  

A.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží  

Jako ochrana proti pronikání radonu do objektů je navržena hydroizolace z asfaltových pásů a v podsklepených částech 

objektů tuto funkci plní železobetonová deska z krystalizačního vodostavebního betonu. 

 

b) Ochrana před hlukem  

Navrhované materiály pro tuto stavbu budou zajišťovat dostatečnou zvukovou izolaci. Jedná se o vnější obvodové zdivo s 

kontaktním zateplovacím systémem, obvodové zdivo s provětrávanou fasádou, hliníková okna se zasklením trojskly a lehký 

obvodový plášť FW 50 také se zasklením trojskly. 

 

A.2.12 Připojení na technickou infrastrukturu  

a) Napojovací místa technické infrastruktury  

Jelikož se jedná o nově navrhovanou lokalitu, bude nutné v první fázi realizace vybudovat kompletní inženýrský skelet sítí 

technické infrastruktury. Předpokládané místo napojení bude z ulice Nádražní. 

 

B.1 Dopravní řešení  

a) Popis dopravního řešení  

Jelikož se jedná o zcela nově navrženou lokalitu, je nutné před zahájením stavebních prací na jednotlivých objektech zajistit 

vybudování přístupových komunikací. Celá lokalita bude dopravně napojena z ulice Nádražní a dopravním řešením 



jednosměrných komunikací bude provoz odveden do ulice Zámecká. Na vjezdech do areálu jsou navrženy vyvýšené dlážděné 

zpomalovací prvky. Primárně se jedná o stejnoúrovňové komunikace s absolutní předností chodců- 

 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu  

Území je v současné situaci dopravně obslužné z ulice Zámecká a Nádražní. V rámci areálu nejsou vyčleněny plochy pro 

dopravní skelet. Ten je předběžně navržen v rámci architektonické a urbanistické studie. 

 

c) Doprava v klidu  

Vzhledem k předpokládanému vysokému počtu osob přijíždějících vlastním osobním automobilem a poměrně vysokým počtem 

osob pracujících v okolí nového náměstí je navrženo velké parkoviště v jihovýchodní části areálu. Doplňkové parkovací plochy 

jsou situovány za administrativním objektem. Pro bytové domy je navrženo kryté parkovací stání s kapacitou až 30 stání. 

 

d) Pěší a cyklistické stezky  

Primárně jsou v areálu upřednostňováni chodci před motorovými vozidly. Plochy jsou převážně řešeny jako stejno-úrovňové. 

Na vjezdech do areálu jsou navrženy vyvýšené dlážděné zpomalovací prvky. 

 

B.2 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) Terénní úpravy  

Okolo objektu budou provedeny zpevněné plochy z žulové dlažby. Zbytek ploch bude ohumusován a zatravněn, částečně budou 

vysázeny vegetační prvky. 

 

b) Použité vegetační prvky  

V prostorách náměstí jsou navrženy stromy: Platan javorolistý (Platanus acerifolia) 

V okolí bytových domů jsou navrženy stromy: Javor mléč (Acer platanoides) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY 
 

A) SEZNAM POUŽITÝCH PODKLADŮ PRO ZPRACOVÁNÍ 

 

ČSN EN 13501-1 (73 0860) Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 1: 

Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň 

ČSN EN 13501-2 (73 0860) Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 2: 

Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti kromě vzduchotechnických zařízení 

ČSN 07 07 03 Kotelny se zařízením na plynná paliva 

ČSN 13 00 72 Označování potrubí podle provozní tekutiny 

ČSN 73 08 02 PBS Nevýrobní objekty 

ČSN 73 08 10 PBS Společná ustanovení 

ČSN 73 08 18 PBS Obsazení objektů osobami 

ČSN 73 08 21:ed.2 PBS Požární odolnost stavebních konstrukcí 

ČSN 73 08 73 PBS Zásobování požární vodou 

Vyhl. 268/2009Sb + Stavební zákon 

 

    SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A PROMĚNNÝCH 

Jelikož je předpokládáno, že tuto zprávu budou číst a posuzovat i osoby neznalé v oblasti požární bezpečnosti staveb, je 

zde uveden seznam základních zkratek používaných v tomto požárně bezpečnostním řešení. 

- ADP   automatická detekce a signalizace požáru dle vyhl. 23/2008Sb. 

- HS   hydrantový systém 

- HUP   hlavní uzávěr plynu 

- HZS   hasičský záchranný sbor 

- NP  nadzemní podlaží 

- NÚC   nechráněná únikové cesta 

- PBŘ   požárně bezpečnostní řešení 

- PBS   požární bezpečnost staveb 

- PÚ   požární úsek 

- SPB   stupeň požární bezpečnosti 

- PBZ   požárně bezpečnostní zařízení 

- PNP   požárně nebezpečný prostor 

- HP   hasící přístroj (přenosný) - W – vodní, Pg – práškový, S – sněhový, H - halonový 

- PK   Požární klapky (na vzduchotechnice) 

- PO   Požární ochrana 

- PP   podzemní podlaží 

- ÚC   úniková cesta 

- ú.p.   únikový pruh (550 mm) 

- h   požární výška objekt (m) 

 

B) STRUČNÝ POPIS STAVBY Z HLEDISKA STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ, VÝŠKY STAVBY, ÚČELU UŽITÍ, POPŘÍPADĚ  POPISU A 

ZHODNOCENÍ TECHNOLOGIE A PROVOZU, UMÍSTĚNÍ STAVBY VE VZTAHU K OKOLNÍ ZÁSTAVBĚ) 

 

Předmět PBŘ 

- Předmětem tohoto požárně bezpečnostního řešení je posouzení novostavby administrativního objektu 

- Toto PBŘ posuzuje aktuální projektovou dokumentaci 

 

Popis objektu 

- Jedná se o novostavbu stavebního objektu. Objekt je navržen celkem o 4 podlažích, z toho 

je 1 podzemní podlaží a 3 nadzemní podlaží. V 1. PP je navržena technická místnost sklady a archiv. V 1. NP jsou 

navrženy celkem tři oddělené provozy. Tvoří je prostory pobočky České pošty, nájemní administrativy a prostory 

obecního úřadu. V 2.NP jsou navazující prostory obecního úřadu a nájemní administrativy. Ve 3. NP (podkroví) jsou 

navrženy 2 bytové jednotky se samostatnými vstupy ze střešní terasy. 

 

 

 



Stavební popis - KONSTRUKCE 

- Svislé nosné konstrukce  

PP: konstrukční systém je navržen jako nosný ŽB stěnový  

v kombinaci s lokálním podepřením stropních desek (ŽB sloupy 250 x 250 mm).  

NP: konstrukční systém je navržen jako nosný zděný stěnový doplněný nosnými ŽB sloupy s průvlaky a příčně 

uloženými ŽB deskami (ŽB sloupy 250 x 250 mm, ŽB deska tl. 250 mm). Obvodové 

a vnitřní nosné zdivo je navrženo z cihelných bloků 30 Profi M15. 

 

- Vodorovné nosné konstrukce – konstrukce stropů a části zastřešení jsou monolitické železobetonové. Systém je 

tvořen stropními deskami ukládanými na příčné nosné zděné stěny doplněné sloupy s průvlaky. 

 

- Obvodový plášť – zděný z cihelných bloků 30 Profi M15 

 

- Konstrukce střechy – konstrukci střechy tvoří ocelo- dřevěný krov. Jako střešní krytina je navržen titanzinkový 

plech spojovaný na dvojitou stojatou drážku. Skladba střechy je provětrávaná a z vnitřní strany opatřena dřevěným 

podhledem. 

 

- Schodiště – železobetonové prefabrikované, 

 

- Výtahy – Výtahová šachta bude z železobetonové monolitické konstrukce, 

 

- Zateplení objektu – je navrženo z minerální izolace (viz. v textu níže) 

 

Využití objektu 

- Objekt je navržen jako administrativní budova s dvěma bytovými jednotkami v podkroví. 

 

- Výrobní technologie není navržena, v objektu je navrženo pouze TZB. 

 

Údaje o kapacitách 

- Obsazení objektu osobami je stanoveno podle ČSN 73 0818. 

1.NP 

 Provoz pobočky České pošty- E=50/5=10 os. 

 Nájemní administrativa- E=35/5=7 os. 

 Obecní úřad-E=125/5=25 os. 

2.NP 

 Nájemní administrativa- E=125/5=25 os. 

 Obecní úřad-E=125/5=25 os. 

 3.NP 

 Byt č. 1- E= 155/20=8 (*koef. 1,5)= 12 os. 

 Byt č. 2- E= 160/20=8 os. (*koef. 1,5)= 12 os. 

 

Stavební objekt – umístění vůči okolní zástavbě 

- Umístění okolních staveb a komunikací je patrné ze situace projektové dokumentace. Objekt je umístěn na parcelách 

dle koordinační situace. 

- Stavba je navržena mimo ochranné pásmo nadzemního vedení vysokého napětí s vodiči 

bez izolace takovým způsobem, který umožňuje příjezd a provedení zásahu mimo ochranné pásmo. 

 

Koncepce PO, základní ČSN 

- Základní ČSN pro posouzení jsou ČSN 73 0802. Další užívané ČSN viz 

seznam použitých podkladů pro zpracování v této zprávě. 

 

 

 

 

 

 

ČSN 73 0802 

- Počet nadzemních podlaží - npn = 3 

- Počet podzemních podlaží - npp = 1 

- Celkový počet podlaží - np = 4 

- Výška objektu dle ČSN 73 0802 – hNP = 7,00 m; hPP = 10,15 m 

- Konstrukční systém nehořlavý (svislé a vodorovné konstrukce druhu DP1) 

 

C) ROZDĚLENÍ STAVBY DO POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ 

 

- PÚ č. 1  (Technická místnost) 

- PÚ č. 2 (Archiv) 

- PÚ č. 3 (Pobočka České pošty) 

- PÚ č. 4 (Nájemní administrativní prostory) 

- PÚ č. 5 (Společné prostory objektu a prostory obecního úřadu) 

- PÚ č. 6 (Byt č. 1) 

- PÚ č. 7 (Byt č. 2) 

 

D) ZHODNOCENÍ NAVRŽENÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A POŽÁRNÍCH UZÁVĚRŮ Z HLEDISKA JEJICH POŽÁRNÍ ODOLNOSTI 

Požární odolností jsou požadovány: 

- 60 minut v kancelářských prostorech, instalační šachty 

- 90 minut v technické místnosti, elektro. místnosti, archivu 

- 180 minut ve skladu 1.PP 

 

Požární stěny 

- Zděné cihelné bloky 30 P+D tl. 300 mm vyhovují na požární odolnost REI 180 DP1 

 

- Instalační šachty jsou navrženy a musí být provedeny na požární 

odolnost (R)EI60DP1 (dle pol. 10, tab. 12, čsn730802). 

 

- Železobetonové stěny tvořící stěny výtahové šachty o tl. 200 mm. Osová vzdálenost výztuže (krytí výztuže) je 

navržena a musí být provedena alespoň 10 mm. Takto vyhovuje na požární odolnost REI60DP1 (požadována REI30DP1 

dle pol. 10, tab. 12, ČSN 730802). 

 

Požární stropy 

- Železobetonové stropy monolitické tl. 250 mm a více. 

Osová vzdálenost výztuže (krytí výztuže) je navržena a musí být provedena alespoň 

- 20 mm - vyhovuje na požární odolnost REI60DP1 (kancelářské prostory) 

- 30 mm (výztuž v jednom směru), 20 mm (výztuž ve dvou směrech) – vyhovuje na požární odolnost  REI90DP1 

(technická m. pod 1.pp, elektro 1.pp,archiv 1.pp) 

 

Požární uzávěry otvorů 

- Veškeré požární dveře v komplexu budou vždy vybaveny samozavíračem (C). U dvoukřídlových dveří je samozavírač 

navrženo osadit na obě křídla a dveřní sestavu vybavit koordinátorem zavírání.  

- Dveřní sestavy je nutné označit dle vyhl. 202/99Sb. 

- Navržené dveře musí být provedeny jako dveřní sestavy (zárubeň, křídlo, kování, samozavírač apod.) 

- Samozavírače jsou navrženy ve kvalitě alespoň C3 dle ČSN EN 13501. 

 

Střešní plášť 

- Střešní plášť splňuje požadavku na požární odolnost REI15 

 

E) STANOVENÍ DRUHŮ A POČTU ÚNIKOVÝCH CEST, JEJICH KAPACITY, PROVEDENÍ A VYBAVENÍ 

 

 

 



Evakuace 

- Evakuace je vedena nechráněnými únikovými cestami přímo na volné prostranství. 

- Ve stavbě se nebudou nacházet náhradní únikové možnosti ani evakuační výtah. 

- Únikové cesty jsou řešeny dle ČSN 73 0802 a ČSN 73 0804. 

řešení dle ČSN 73 0802 

- Návrh únikových cest byl proveden dle ČSN 73 0802 kapitoly 9. Nechráněná úniková cesta vedoucí nadzemními 

podlažími je komunikační prostor, který musí být trvale volný, všem přístupný a bez překážek, které by zužovaly 

efektivní šířku cesty. 

 

F) URČENÍ ZPŮSOBU ZABEZPEČENÍ STAVBY POŽÁRNÍ VODOU VČETNĚ ROZMÍSTĚNÍ VNITŘNÍCH A VNĚJŠÍCH  DBĚRNÍCH MÍST, 

POPŘÍPADĚ ZPŮSOBU ZABEZPEČENÍ JINÝCH HASEBNÍCH PROSTŘEDKŮ U STAVEB 

 

Vnitřní požární voda 

ČSN 73 0802 

- Dle ČSN 73 0873 čl. 4.4 písm. b1) je vyžadována instalace vnitřního odběrného místa ve všech nadzemních podlažích. 

- Navržený hydrantový systém: typ D - 25mm s těmito parametry (DN25 = ø25mm, Q >= 0,3 l.s-1, p>= 0,2 MPa, s 

tvarově stálou hadicí 30 m) 

- Je navrženo provést síť tak, aby byla zajištěna současnost dvou hydrantů na jedné stoupačce. 

- Navržené hydrantové systémy odpovídají ČSN 730873 (mimo jiné pokrývají plochu všech požárních úseků s 

požadavkem na vnitřní hydranty. 

- Hydranty jsou zavodněny. Rozvody požární vody jsou navrženy v nehořlavém potrubí. 

- Potrubí sloužící k dodávce požární vody je navrženo označit červenou barvou dle ČSN. 

- Hydrantový systém je navržen a musí být osazen ve výšce 1,1-1,3 m nad podlahou (měřeno ke středu zařízení) a 

musí k nim být zajištěn vždy snadný přístup. 

- HYDRANT JE NAVRŽEN V BLÍZKOSTI VÝTAHOVÉ ŠACHTY– JE PŘÍSTUPNÝ PRO OBĚ ČÁSTI KANCELÁŘÍ. 

 

G) HODNOCENÍ TECHNICKÝCH, POPŘÍPADĚ TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ STAVBY VČETNĚ VPBZ (ROZVODNÁ POTRUBÍ, 

VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ, VYTÁPĚNÍ, APOD.) Z HLEDISKA POŽADAVKŮ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI 

Společné požadavky 

- Je nutné provádět revize elektroinstalace, plynu, hromosvodu a komínů. 

- Při prostupu instalací apod. požárními stěnami a požárními stropy je nutné realizovat požární ucpávky na požární 

odolnost konstrukce a to certifikovaným způsobem. 

- Po provedení prací je požadováno předložit doklady dle zákona 22/97Sb. a dle vyhl. 246/01Sb. 

- Veškerá zařízení navržená v objektu musí být navržena a provedena podle vnějších vlivů, které musí být 

stanoveny. 

 

Vytápění, kotelna, plyn, MaR 

- Jako zdroj tepla bude navržen plynový kotel, který bude zajišťovat vytápění v jednotlivých prostorách. Potrubí pro 

přívod vzduchu a odvod spalin bude zaústěno do společného komína s vyústěním nad střechu. NEJEDNÁ SE O 

KOTELNY. 

- U tepelných zařízení (kotlů) je nutné dodržovat bezpečné vzdálenosti, které určí výrobce zařízení, nebo minimálně 

podle ČSN 061008 (300 mm ve směru hlavního sálání a 100 mm v ostatních směrech) a v bezpečnostních 

vzdálenostech neumisťovat žádné hořlavé látky. Je nutné respektovat vyhl. 23/2008Sb. 

- Rozvody plynu jsou navrženy a musí být provedeny v nehořlavých rozvodech opatřených žlutou barvou, značení 

potrubí k vedení zemního plynu dle ČSN. 

 

Automatická detekce požáru – ADP 

Lokální detekce požáru 

- Kouřová čidla je navrženo instalovat v každém podlaží 

- Tlačítkové hlásiče jsou navrženy v každém podlaží. 

 















 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STATICKÁ ČÁST 



TECHNICKÁ ZPRÁVA – STATICKÁ ČÁST 
 

1. Objekt B - Nová radnice 

 

1.1 Popis objektu 

Předmětem řešení je administrativní objekt v těsné návaznosti na liteňský zámek. Stavba je navržena jako čtyřpodlažní. V 1. 

PP jsou situována technická zařízení, sklady a archiv. Vstupní podlaží je středním traktem rozděleno na tři provozně 

nezávislé úseky. Prvním jsou prostory nové poštovní pobočky, dále nájemní administrativní prostory a nové prostory radnice. 

V podkroví jsou situovány dva byty pro čtyřčlennou rodinu se samostatným vstupem ze střešní terasy. Půdorysné rozměry 

objektu jsou 39,0 x 14,5 m. 

 

1.2 Svislé nosné konstrukce 

Jsou tvořeny stěnovým systémem z broušených cihelných bloků tl. 300mm, třídy pevnosti v tlaku P15. V místech větších 

rozponů stropních konstrukcí jsou stěny doplněny železobetonovými sloupy o rozměrech 250/250 mm podpírajících průvlaky. 

Stěny 1. PP jsou navrženy jako železobetonové s pojistnou povlakovou asfaltovou hydroizolací. Nadezdívka v 3. NP je 

z konstrukčních důvodů navržena jako železobetonový průvlak provázaný se stropní deskou pro vyrovnání vodorovných sil 

vyvozených dřevěným krovem. 

 

1.3 Vodorovné nosné konstrukce 

Tvoří železobetonové, monolitické stropní desky tl. 250mm. Stropní desky jsou v drtivé většině navrženy jako jednosměrně 

pnuté. Uložené jsou na zděné stěny a v místě většího rozponu na železobetonový průvlak o rozměrech b=250, h=600 mm 

podepřený sloupy.  

 

1.4 Zastřešení 

Nosnou konstrukcí střešního pláště je dřevěný krov tradiční hambálkové soustavy. V tomto případě je však vazný trám 

nahrazen železobetonovou stěnou a stropní deskou. Tyto dva prvky jsou navrženy na vyrovnání vodorovných sil vyvozených 

konstrukcí krovu. 

 

1.5 Schodiště 

Schodiště uvnitř objektu jsou navržená jako železobetonová, dvouramenná s mezipodestou. Mezipodesta je uložena do nosných 

stěn. Ramena schodiště jsou prefabrikovaná. Pro útlum kročejového hluku jsou navrženy systémové prvky (např. Schöck 

Tronsole®). Vnější dvouramenné schodiště s ocelovou konstrukcí je navrženo jako samostatně stojící. 

 

1.6 Základy 

Založení objektu je navrženo na plošných základových pasech a lokálních patkách. V místě podsklepení objektu je navržena 

bílá vana s pojistnou povlakovou hydroizolací. 

 

2. STATICKÉ POSOUZENÍ- PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH ŽB PRVKŮ 

 
 

Materiálové charakteristiky 

 

BETON dle ČSN EN 206 – C30/37 – XC1 

Třída pevnosti betonu: Beton C40/50    

Charakteristická válcová pevnost v tlaku  fck  30.00 MPa 

Návrhová válcová pevnost v tlaku   fcd  20.00 Mpa 

Střední válcová pevnost v tlaku   fcm  38.00 MPa 

Střední osová pevnost v tahu   fctm  2.90 MPa 

5%-ní kvantil char. osové pevnosti v tahu  fctk,0.05 2.00 MPa 

95%-ní kvantil char. osové pevnosti v tahu  fctk,0.95 3.80 MPa 

Střední sečný modul pružnosti   Ecm  33.00 GPa 

Objemová tíha      γ  25.00 kN/m^3 

 

VÝZTUŽNÁ OCEL: B 500 B    

Modul pružnosti     Es 210.00  GPa 

Charakteristická hodnota meze kluzu   fyk 500.00  MPa 

Návrhová hodnota meze kluzu   fyd 434.783 Mpa 

Charakteristická hodnota pevnosti v tahu  ftk 525.00  MPa 

Mezní přetvoření     εuk 25.00  ‰  

 

Vnitřní síly 

-výpočet vnitřních sil včetně návrhu výztuže a ověření použitelnosti jsem provedl ve výpočtovém programu RFEM 5.06.1103, 

výstupní hodnoty jsou uvedeny v Příloze. 

 

2.1 Předběžný návrh rozměrů železobetonových konstrukčních prvků 

 

JEDNOSMĚRNĚ PŮSOBÍCÍ SPOJITÁ DESKA 

-maximální rozpon l= 7400 mm 

-výška průřezu h
deska

~ (l
1
/33 – l

1
/30)= 224,24 – 246,7 mm => předběžně zvoleno      

       h
deska

= 250 mm 

Návrh tloušťky desky dle ohybové štíhlosti 

Maximální moment   MEd=  51,09 kNm 

λ =
l

d
 ≤  λd 

λd = kc1 × kc2 × kc3 ×  λtab 

kc1 = 1 

kc2 =
7

l
= 0,946 

kc3 =  
500

fyk

×
As.prov

As. req
=  1,2~1,3 

ρ = 0,5% 

λd,tab = 30,8 

λd = 1,0 × 0,946 × 1,2 × 30,8 = 34,96 

dmin =
l

λd

=
7400

37,9
= 211,65 mm 

h = dmin + cnom +
Ø

2
= 211,6 + 25 + 5 = 241,6 mm →    NÁVRH DESKY tl. 250 mm 

 

μ =
MEd,max

b×d2×fcd
=

51,09×106

1000×2202×20
= 0,053 → dle tab. ξ = 0,068 ≤ 0,1 →   VYHOVUJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výpočet zatížení - stropní deska

Položka
Objemová hmotnost 

[kN/m³]

Tloušťka vrstvy 

[m]

Charakteristické zatížení 

[kN/m²]
Součinitel γF

Návrhové zatížení 

[kN/m²]

Stálé zatížení - g

Nášlapná vrstva 15,0 0,01 0,150 0,2025

Roznášecí betonová mazanina 24,0 0,05 1,200 1,62

Separační PE fólie 9,0 0,0002 0,002 0,00243

Izolační vrstva 1,2 0,03 0,036 0,0486

Železobetonová deska (nezapočtena) 25,0 0,25 6,250 8,4375

Podhled, rozvody VZT, ovětlení - - 0,500 0,675

Σ 0,3402 1,888 2,54853

Nahodilé zatížení - q   

Užitné zatížení (kat. B) - - 2,500 3,75

Příčky - - 0,500 0,75

Σ 3,000 4,5

CELKOVÉ ZATÍŽENÍ 4,888 7,04853

1,35

1,5



Posouzení výztuže železobetonové desky v místě maximálního momentu 

Pro maximální rozpon    7400 mm 

Navržena je jednosměrně pnutá deska tl.  250 mm 

As = b ∗ d ∗
fcd

fyd
∗ (1 − √1 −

2 ∗ MEd

fyd ∗ b ∗ d2
) 

As = 1000 ∗ 220 ∗
20

434.78
∗ (1 − √1 −

2 ∗ 51.09 ∗ 106

20 ∗ 1000 ∗ 2202
) = 549.02 mm2 

Návrh výztuže 

8 x Ø 10mm = 628 mm2 

 

Ověření maximální a minimální plochy vyztužení 

As= 628 mm2 

As, min = 0.26 ∗
fctm

fyk

∗ b ∗ d = 0.26 ∗
2,9

500
∗ 1000 ∗ 220 = 331,76 mm2 

As, max = 0.04 ∗ b ∗ d = 0.04 ∗ 1000 ∗ 220 = 8800 mm2 

   As, max ≥ As = 628 mm2 ≥ As, min →    VYHOVUJE 

 

 

 

PRŮVLAK, spojitý s konzolou 

-maximální rozpon  l
2
= 6100 mm 

-výška průřezu h
průvlak

~ (l
2
/12 – l

2
/8)= 508,3 – 762,5 mm → předběžně zvoleno  

           h
průvlak

= 600mm 

-šířka průřezu b
průvlak

~ (0,3h – 0,5h)= 156 – 260 mm → předběžně zvoleno  

           h
průvlak

= 250mm 

Návrh a ověření rozměrů průvlaku 

Maximální moment MEd=  352,56 kNm 

 

μ =
MEd,max

b×d2×fcd
=

352,56×106

222×5542×20
= 0,438 → dle tab. 0,15 < ξ = 0,382 < 0,4 →  VYHOVUJE 

ρ =
As,rqd

Ac
=

1901

138500
= 0,0137 ≤  ρs,max = 0,04 →       VYHOVUJE 

 

Ověření průhybu 

λ =
l

dT

 ≤  λd 

λd = kc1 × kc2 × kc3 ×  λtab 

kc1 = 1,0 

kc2 = 1,0 

kc3 =  
500

fyk

×
As.prov

As. req
=  1,127 

ρ = 1,37% 

λd,tab = 14,85 

λd = 1,0 × 1,0 × 1,127 × 14,85 = 16,74 

dmin =
l

λd

=
6100

37,9
= 364,48 mm 

h = dmin + cnom +
Ø

2
= 364,48 + 22 + 20 + 25 = 431,48 mm →     VYHOVUJE 

          

 

 

 

 

 

 

 

Posouzení výztuže železobetonového průvlaku v místě maximálního momentu 

Pro maximální rozpon  6100  mm 

Šířka prvku   250  mm 

Výška prvku   600 mm 

As = b ∗ d ∗
fcd

fyd
∗ (1 − √1 −

2 ∗ MEd

fyd ∗ b ∗ d2
) 

As = 250 ∗ 554 ∗
20

434.78
∗ (1 − √1 −

2 ∗ 352,56 ∗ 106

20 ∗ 250 ∗ 5542
) = 1687.07 mm2 

Návrh výztuže 

5 x Ø 22mm = 1901 mm2 

 

Ověření maximální a minimální plochy vyztužení 

As, min = 0.26 ∗
fctm

fyk

∗ b ∗ d = 0.26 ∗
2,9

500
∗ 250 ∗ 470 = 208,86 mm2 

As, max = 0.04 ∗ b ∗ d = 0.04 ∗ 250 ∗ 470 = 4700 mm2 

   As, max ≥ As = 1901 mm2 ≥ As, min →   VYHUVUJE 

SLOUP 

-předběžný odhad rozměrů sloupu: šířka 1 = šířka průvlaku= 250 mm, šířka 2= 300 mm 

-konstrukční výška podlaží KV= 3500 mm 

-výška sloupu   h
sloup

= 3000 mm 

 

výpočet zatížení v patě sloupu:       G
k
+Q

k
 

vlastní tíha sloupu G
sloup,k

=3x b
sloup,1 

x b
sloup,2 

x 10 x h
sloup

 x γ
c
= 3x 0,25x0,3x10x3x25=  168,8 kN 

reakce z průvlaku (3 patra) G
stálé.k

+ Q
k
= 3 x 351,6=         1054,8 kN 

zatížení celkem N
Ed
         1223,6 kN 

 

návrh sloupu 

Ac ≥
NEd

0,8fcd + 0,02σs

 

Ac ≥
1,224

0,8×26,67+0,02×400
= 0,0417 m2     → b

1 
x b

2
=  0,25x 0,25= 0,0625 m2 

         → zvolen rozměr sloupu  250x250 mm 

   

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČÁST TZB 



TECHNICKÁ ZPRÁVA- ČÁST TZB 

 

A) POPIS OBJEKTU, KONCEPCE TZB 

Tento projekt řeší vnitřní rozvody v administrativním objektu č. 4- „Nová radnice“. Navržený objekt na území zámeckého 

areálu v obci Liteň kombinuje provoz pobočky České pošty, obecního úřadu s radnicí a administrativními prostory určené 

k pronájmu. Jedná se o 4 podlažní objekt ( 3NP+1PP). Objekt je v 1.NP rozdělen na tři samostatné provozy. V 2.NP jsou již jen 

dva administrativní provozy. V 3.NP jsou situovány dvě bytové jednotky se samostatnými vstupy ze střešní terasy. Jelikož 

provozy v navrženém objektu mají podobný charakter a nároky na vstupní média (teplo, větrání, zásobování pitnou a 

užitkovou vodou, likvidace odpadních vod) je celý objekt řešen komplexně. Vodovod bude napojen na novou větev veřejného 

vodovodního řadu. Kanalizační přípojky budou napojeny do nově vybudovaných stok dešťové a splaškové kanalizace. 

 

B) TECHNICKÝ POPIS 

 

1) VODOVOD 

Objekt bude napojen na veřejný vodovod PVC DN 100 vodovodní přípojkou PE 63/5,8 . Vodoměrná sestava bude umístěna ve 

vodoměrné šachtě před objektem. Vnitřní vodovod bude proveden z materiálu HOSTALEN PN 20 a pozinkovaném tam, kde je 

společný rozvod požární a pitné vody . Rozvody budou vedeny v 1.PP pod stropem ,  dále potom pod stropem k instalačním 

jádrům do 1.NP. Rozvod studené vody v 1.PP bude řádně tepelně izolovaný- ochrana tepelnou izolací a odporovým  drátem. U 

obou větví bude provedena odbočka požární vody – pro napojení hydrantů v 1.NP a dalších podlažích. Na obou stranách 

objektů budou vedeny dvě větve vnitřního vodovodu. Pro jednotlivé provozy budou osazeny podružné vodoměry s uzávěry. 

 

Vzhledem k malému odběru teplé vody bude její příprava probíhat lokálně elektrickými průtokovými ohřívači. Teplá a studená 

voda je přivedena ke všem zařizovacím předmětům. Výjimku tvoří dvě bytové jednotky v 3. NP. Obě budou vybaveny 

kombinovanými plynovými kotli se zásobníkem. Ty budou zajišťovat vytápění a ohřev TUV. 

 

Potrubí bude tepelně izolováno a to jak potrubí studené vody – ochrana proti orosení – tl 5 cm, tak teplé vody. Tloušťka 

izolace bude respektovat Vyhlášku 151/2001 . 

Baterie a uzávěry jsou navrženy běžné, pisoáry a WC pro imobilní občany mají navrženo senzorové splachování 

 

Při navrhování a realizaci nutno respektovat technologické předpisy určené dodavatelem technologie a dále ČSN 736655, 

736660 a ČSN 060320 a další normy související, při provádění nutno provést tlakovou zkoušku a dezinfekci potrubí. 

 

2) KANALIZACE 

Splašková – je rozdělena do 2 odpadů ,svedena do 1.PP , zde je vedena pod stropem a po stěně do kanalizační přípojky , 

která je napojena do venkovní splaškové kanalizace v lokalitě – viz. výkresová dokumentace .  

V instalačních jádrech jsou umístěny odpady, na kterých budou v každém podlaží čistící kusy a do kterých budou napojena 

připojovací potrubí od zařizovacích předmětů, Odpady budou odvětrány nad střechu ventilační hlavicí. Na ležatém potrubí v 

1.PP budou osazeny čistící kusy po 10 m. 

Potrubí kanalizace je navrženo z PVC KG – potrubí uložené v zemi a HT odpady a připojovací potrubí. 

Zařizovací předměty jsou navrženy běžné, WC závěsné, sprchová vanička a dveře, umyvadla diturvitová, pisoáry a WC pro 

imobilní občany mají navrženo senzorové splachování 

 

Dešťové svody jsou navrženy venkovní po obvodové stěně. Na objektu je navrženo celkem 8 dešťových svodů. Materiálové 

řešení- titanzinkový plech. Všechny dešťové svody jsou opatřeny lapači střešních splavenin a svedeny do revizní šachty. 

Potrubí v zemi je navrženo PVC-KG. Pro odvodnění terasy a balkonů budou osazeny terasové vpusti a odpady od nich 

svedeny svislými odpady a napojeny v 1.PP. 

Při návrhu byla respektována ČSN 736760 a další normy související, při provádění nutno provést zkoušku vodotěsnosti, 

plynotěsnosti odpadního a připojovacího potrubí a technickou prohlídku. 

 

3) VYTÁPĚNÍ A ZDROJE TEPLA 

Administrativní část 

Pro vytápění administrativních prostorů je navržen systém podlahových konvektorů s nuceným obtékáním vzduchu. Návrhová 

teplota vnitřního vzduchu je ve většině prostorů navržena na 20°C. Ohřev otopné soustavy bude zajištěn plynovým kotlem 

o jmenovitém tepelném výkonu 115 kW. Z důvodu předpokládané malé spotřeby TUV budou k přípravě sloužit lokálně 

instalované elektrické průtokové ohřívače.  

 

Bytové jednotky 

Každá z podkrovních bytových jednotek bude osazena vlastním kombinovaným plynovým kotlem se zásobníkem TUV. 

Kombinované kotle budou zajišťovat jak přípravu TUV, tak i ohřev vody pro otopnou soustavu. Vytápění je zde uvažováno 

primárně podlahovým systémem. Ten bude z důvodu velkého objemu vytápěného prostoru doplněn podlahovými konvektory 

s pasivním oběhem ohřívaného vzduchu. V koupelně bude soustava doplněna o žebříkové otopné těleso. 

  

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT OBJEKTU, POTŘEBY TEPLA NA VYTÁPĚNÍ A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA  

(dle ČSN EN 12831, ČSN 730540 a STN 730540) 

 

Návrhová (výpočtová) venkovní teplota Te :        -12.0 C 

Průměrná roční teplota venkovního vzduchu Te,m :        8.4 C 

Činitel ročního kolísání venkovní teploty fg1 :        1.45 

Průměrná vnitřní teplota v objektu Ti,m :        18.7 C 

  

Půdorysná plocha podlahy objektu A :        430.0 m2 

Exponovaný obvod objektu P :        106.4 m 

Obestavěný prostor vytápěných částí budovy V :       5537.0 m3 

  

Účinnost zpětného získávání tepla ze vzduchu :        0.0 %  

(systém je navržen s ohledem na instalaci rekuperační jednotky) 

 

PŘEHLEDNÁ TABULKA VŠECH MÍSTNOSTÍ: 

Návrhová (výpočtová) venkovní teplota Te :  -12.0 C 
 

 Označ.  Název  Tep-  Vytápěná  Objem  Celk.  % z  Podíl 

 p./č.m.  místnosti  lota  plocha  vzduchu  ztráta  celk.  FiHL/(Ti-Te) 

   Ti  Af[m2]  V [m3]  FiHL[W]  FiHL  [W/K]  

  1/   1  ARCHIV        15.0      45.3    124.6        335    0.2%   12.42 

  1/   2  SKLAD         15.0      47.0    130.0        354    0.2%   13.10 

  1/   3  KOTELNA    15.0      30.7     86.0        254    0.1%    9.42 

  1/   4  CHODBA     15.0      25.1     70.2        140    0.1%    5.20 

  1/   5  SKLAD         15.0      19.2     54.0        170    0.1%    6.31 

  1/   6  SKLAD         15.0       7.6     21.2         53    0.0%    1.98  

  2/   1   POŠTA-HALA    20.0      36.6    109.8       3737    2.1%  116.78 

  2/   2  POŠTA-SKLAD   15.0       6.0     18.0         13    0.0%    0.47 

  2/   3   POŠTA-CHODBA  15.0      11.3     34.0        668    0.4%   24.75 

  2/   4   POŠTA-KANC.  20.0       9.5     28.6       1113    0.6%   34.79 

  2/   5   POŠTA-TŘÍD.   20.0      19.9     59.6       2146    1.2%   67.05 

  2/   6   POŠTA-WC      20.0       3.0      9.1       1001    0.6%   31.29 

  2/   9   ZÁDVEŘÍ    15.0      16.9     50.8       5350    3.1%  198.16 

  2/  10   HALA          15.0      30.3     90.9       3518    2.0%  130.28 

  2/   7   POŠTA-DENNÍ   20.0      12.1     36.3       6067    3.5%  189.59 

  2/   8   POŠTA-ŠATNA   20.0       5.3     16.0       1878    1.1%   58.69 

  2/  11   ADM-WC        20.0       5.4     16.2       1822    1.0%   56.94 

  2/  12   ADM-CHODBA   15.0      37.8    113.5        672    0.4%   24.89 

  2/  13   ADM-ZASEDAC   20.0      35.9    107.6       3577    2.0%  111.78 

  2/  14   OÚ-KANCELÁŘ   20.0      36.6    109.7       3418    2.0%  106.83 

  2/  15   OÚ-PODATELN   20.0      34.0    102.1       3326    1.9%  103.92 

  2/  16   OÚ-CHODBA  15.0      43.9    131.8        673    0.4%   24.92 

  2/  17   OÚ-KANCELÁŘ   20.0      39.1    117.3       3803    2.2%  118.85 

  2/  18   OÚ-WC         20.0      23.0     71.1       8001    4.6%  250.03 



  3/   1   ADM-KANCELÁ   20.0      39.1    117.4       3805    2.2%  118.92 

  3/   2   ADM-KANCELÁ   20.0      41.9    125.7       3791    2.2%  118.48 

  3/   3   ADM-KANCELÁ   20.0      40.1    120.3       3769    2.2%  117.77 

  3/   4   ADM-CHODBA   15.0      44.4    133.3        653    0.4%   24.18 

  3/   5   ADM-DENNÍ M   20.0      10.9     32.8       5516    3.2%  172.37 

  3/   6   ADM-WC        20.0      10.8     32.3       3581    2.1%  111.90 

  3/   7   OÚ-ZASEDACÍ   20.0      24.9     74.6       2397    1.4%   74.92 

  3/   8   OÚ-CHODBA  15.0      21.5     64.4        469    0.3%   17.36 

  3/   9   OÚ-KANCELÁŘ   20.0      36.6    109.7       3443    2.0%  107.60 

  3/  10   OÚ-KANCELÁŘ   20.0      36.8    110.4       3509    2.0%  109.66 

  3/  11   OÚ-CHODBA     15.0      41.5    124.5        639    0.4%   23.68 

  3/  12   OÚ-KANCELÁŘ   20.0      39.1    117.3       3803    2.2%  118.85 

  3/  13   OÚ-DENNÍ M.   20.0      14.0     41.9       7001    4.0%  218.78 

  3/  14   OÚ-WC         20.0      10.8     32.4       3592    2.1%  112.24 

  4/   1   BYT-ZÁDVEŽÍ   20.0       8.4     22.0        274    0.2%    8.57 

  4/   2   BYT-WC        20.0       1.6      4.2        473    0.3%   14.80 

  4/   3   BYT-KUCHYNĚ   20.0      31.3    156.5      27323   15.7%  853.84 

  4/   4   BYT-OBÝVACÍ   20.0      38.1    246.0       5109    2.9%  159.66 

  4/   5   BYT-CHODBA    20.0       7.9     23.6         18    0.0%    0.57 

  4/   6   BYT-KOUPELN   24.0      14.8     54.8        168    0.1%    4.66 

  4/   7   BYT-LOŽNICE   20.0      24.0     64.5       1479    0.8%   46.22 

  4/   8   BYT-DĚTSKÝ    21.0      29.1    119.4       3402    1.9%  103.08 

 Součet:     1304.3    4327.2    174552  100.0%   5527.93 

 

CELKOVÉ TEPELNÉ ZTRÁTY OBJEKTU 

 Součet tep.ztrát (tep.výkon) Fi,HL   174.552 kW  100.0 % 

 

 Součet tep. ztrát prostupem Fi,T    29.929 kW   17.1 % 

 Součet tep. ztrát větráním Fi,V   144.622 kW   82.9 % 

 

Tep. ztráta prostupem:    Plocha:     Fi,T/m2: 

 Okno s trojsklem      0.188 kW     0.1 %     58.1 m2        3.2 W/m2 

 Podlaha na terénu     1.063 kW     0.6 %     404.9 m2        2.6 W/m2 

 Suterénní stěna      0.472 kW     0.3 %     145.1 m2        3.3 W/m2 

 Skleněná fasáda (LOP)    22.669 kW    13.0 %     542.5 m2       41.8 W/m2 

 Stěna provětrávaná    0.578 kW     0.3 %     82.1 m2        7.0 W/m2 

 Stěna s kontaktním zatepl.      2.658 kW     1.5 %     370.6 m2        7.2 W/m2 

 Střešní plášť        1.772 kW     1.0 %     498.2 m2        3.6 W/m2 

 

PŘIBLIŽNÁ MĚRNÁ POTŘEBA TEPLA NA VYTÁPĚNÍ PODLE STN 730540 (2002): 

 Uvažované hodnoty :  - obestavěný objem Vb =      5537.00 m3 

  - průměr. vnitřní teplota Ti =          18.7 C 

  - vnější teplota Te =         -12.0 C 

  - násobnost výměny n =    0,5 1/h 

  - prům. výkon int. zdrojů tepla =    4 W/m2 

  - propustnost oken g =     0,5 

  - energie slun. záření =     200 kWh/m2,a 

  

 Potřeba tepla ke krytí tepelných ztrát prostupem Qt:       77589 kWh/a 

 Potřeba tepla ke krytí tepelných ztrát větráním Qv:   60006 kWh/a 

 Přibližný tepelný zisk ze slunečního záření Qs:           3128 kWh/a 

 Přibližný tepelný zisk z vnitřních zdrojů tepla Qi:   26086 kWh/a 

 Výsledná potřeba tepla na vytápění Qh:         109842 kWh/a 

 Vypočtená přibližná měrná potřeba tepla E1 =       19.84 kWh/m3,rok 

 

 

 

 

 

PRŮMĚRNÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA BUDOVY: 

 Celk.souč.tep.ztráty (ustálený měrný tep.tok) prostupem H,T:  1033.9 W/K 

 Plocha obalových konstrukcí budovy A:  2101.4 m2 

 Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy U,em  0.46 W/m2K 

 Doporučený součinitel prostupu tepla obálky budovy Uem,rc 0,52 W/m2K 

 Požadovaný součinitel prostupu tepla obálky budovy Uem,rq 0,70 W/m2K 

 

4) VĚTRÁNÍ, VZDUCHOTECHNIKA, CHLAZENÍ 

V administrativní části objektu je navržena nucená výměna vzduchu. Kanceláře a komunikační prostory jsou zásobovány 

čerstvým vzduchem přes potrubí vedené v podhledu v 1.np a 2. np. V 1.pp je potrubí vedeno pod stropem. V objektu je 

navržen rovnotlaký systém výměny vzduchu. Z prostor hygienických zázemí a úklidových komor je navrženo podtlakové 

větrání. Vzduchotechnická/klimatizační jednotka je umístěna v 1.pp v technické místnosti. Sestava vzduchotechnické jednotky 

má navržené následující díly: ventilátor (radiální), filtr, výměník (ohřívač, chladič nebo výměník ZZT), zvlhčovač, tlumič hluku. 

Nasávání čerstvého vzduchu je vedeno instalační šachtou ze střechy. Jelikož je uvažováno malé znečištění odpadního 

vzduchu, je tento vzduch vypouštěn zpět do ovzduší přes výdech v západní obvodové stěně budovy. VZT jednotka je 

koncipována pro úpravu vzduchu během celého ročních období a umožňuje jak předehřívání, tak i ochlazení přívodního 

vzduchu na požadovanou teplotu. Jako doplňkové je zde umožněno přirozené větrání okny. V podkrovních bytech je navržen 

pouze nucený odvod vzduchu v kuchyni. Koupelna a WC jsou větrané přirozeně okny.  

 

Předpokládaná potřeba přiváděného vzduchu=  7811,6 m3/h 

 

Stanovení průřezu hlavního vzduchového potrubí 

Q[m3/s]= A[m2] x v [m/s] 

Q= 7811,6/3600= 2,169 [m3/s] 

v= 12 [m/s] 

A= 2.169/12= 0.18 m2 

 

Předpokládaný rozměr vzduchotechnické jednotky 

Délka x výška [m] 4.7 x 2.5= 11.7 m2 

Výška [m] 2.5 m 
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