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ANOTACE:

ABSTRACT:

ZÁMEK LITEŇ - NOVÉ CENTRUM
OBSAHEM TÉTO PRÁCE JE NOVÉ CENTRUM LITNĚ, KTERÉ SE NACHÁZÍ V OKRESU BEROUN.
ŘEŠENÝM ÚZEMÍM JE ZÁMECKÝ AREÁL, ZE KTERÉHO VYTVÁŘÍM NOVÉ CENTRUM LITNĚ, S ČÍMŽ JE TAKTÉŽ SPOJENÉ I
PŘESUNUTÍ RADNICE A NÁMĚSTÍ DO JIŽNÍ ČÁSTI ZÁMKU, KDE SE NACHÁZÍ POMYSLNÝ STŘET MĚSTA A KTERÝ ZÁROVEŇ
FUNGUJE JAKO IDEÁLNÍ SPOJNICE MEZI VŠEMI VÝZNAMNÝMI BODY CELÉHO MĚSTYSU .
CELÁ PRÁCE VYCHÁZÍ Z ANALÝZY A NÁVRHU, KTERÝ JSEM PROVEDL JIŽ V PŘEDDIPLOMU, ZE KTERÉHO JSEM PAK I NADÁLE
VYCHÁZEL.
JEDNÁ SE O KOMPLEXNĚ POJATÝ PROJEKT, POČÍNAJÍCÍ STUDIÍ ŠIRŠÍCH VZTAHŮ, JEHOŽ VYBRANÉ ČÁSTI JSOU ZPRACOVÁNY
V ROZSAHU PROJEKTU PŘIKLÁDANÉHO K ŽÁDOSTI O VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ. SOUČÁSTÍ JSOU I DÍLČÍ ŘEŠENÍ
INTERIÉRU VSTUPNÍ HALY, OBŘADNÍ MÍSTNOSTI A EXTERIÉRU, PŘIČEMŽ BYLO ZAPOTŘEBÍ VYŘEŠIT A NAVRHNOUT PARTER
ŘEŠENÉ OBLASTI. DALŠÍ ČÁSTÍ PROJEKTU TVOŘÍ NÁVRH DETAILŮ, KONCEPT TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ BUDOVY, PŘEDBĚŽNÝ
STATICKÝ VÝPOČET, NÁVRH POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI A VÝPOČET TEPELNÉHO ŠTÍTKU OBÁLKY BUDOVY.
PŘI ŘEŠENÍ NÁMĚSTÍ JSEM UMÍSTIL RADNICI NA JIŽNÍ STRANU NÁMĚSTÍ, KDE TVOŘÍ JEDNU Z DOMINANT A ZÁROVEŇ
REAGUJE NA PROTĚJŠÍ ZÁMECKOU BUDOVU, V RADNICI SE NACHÁZÍ TAKTÉŽ SKLENĚNÁ VĚŽ VE KTERÉ JE UMÍSTĚNA
ODDACÍ SÍŇ S HODINOVÝM STROJEM, ZE KTERÉ JE NÁDHERNÝ VÝHLED NA CELÉ NÁMĚSTÍ SE ZÁMKEM.
NÁVRH TÉŽ KLADE DŮRAZ NA VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE. VYUŽÍVÁ FV PANELY (STŘECHA RADNICE A
PŘILEHLÉ BUDOVY) PŘIČEMŽ NAPOMÁHÁ K OHŘEVU VZDUCHU A ZÁROVEŇ SLOUŽÍ JAKO ZDROJ ENERGIE PRO CHOD
CELÉ BUDOVY.

LITEŇ CASTLE-NEW COMMUNITY CENTRE
THE CONTENT OF THE THESIS IS THE CENTRE OF LITEŇ, WHICH IS LOCATED IN THE DISTRICT OF
BEROUN.
THE RESPECTIVE TERRITORY IS THE CASTLE AREA, WHERE I CREATE NEW CENTRE OF LITEŇ. IT IS
CONNECTED WITH MOVING OF THE TOWN HALL AND SQUARE TO THE SOUTH PART OF THE CASTLE,
WHERE THE NOTIONAL CENTER OF CITY IS LOCATED, WHICH FUNCTIONS AS THE LINK AMONG ALL
OF THE SIGNIFICANT POINTS OF THE WHOLE CITY.
THE WHOLE THESIS IS BASED ON THE ANALYSIS AND THE PROPOSAL, WHICH I HAVE DONE
ALREADY IN THE PRE-DIPLOMA, WHICH IS USED TO COMPLETE IT.
IT IS COMPLEXLY CONCEIVED PROJECT WHICH IS BASED ON THE STUDY OF BROADER
RELATIONSHIPS. ITS SELECTED PARTS ARE COMPLETED IN A WAY TO SUBMIT THE PROJECT
ATTACHED TO THE REQUEST FOR BUILDING PERMIT. SELECTED PARTS OF THE PROJECT ARE
INTERIOR OF ENTRANCE HALL, CEREMONIAL ROOM AND EXTERIOR WHILE IT WAS NECESSARY TO
SOLVE AND DESIGN PARTERR OF THE SOLVED AREA. OTHER PARTS OF THE PROJECT ARE
CREATED BY THE DESIGN OF DETAILS, CONCEPT OF TECHNICAL FACILITIES OF THE BUILDING,
PRELIMINARY STATIC CALCULATION, PROPOSAL OF FIRE SAFETY AND CALCULATION OF THE
THERMAL LABEL OF THE BUILDING ENVELOPE.
RESOLVING THE SQUARE I HAVE LOCATED THE TOWN HALL ON ITS SOUTHERN PART, WHERE THE
TOWN HALL CREATES ONE OF THE DOMINANT AND REACTS ON THE OPPOSITE CASTLE BUILDING
AT THE SAME TIME. THERE IS GLASS TOWER IN THE TOWN HALL, WHERE THE CEREMONIAL ROOM
WITH CLOCK MACHINE IS LOCATED. BEAUTIFUL VIEW ON THE WHOLE SQUARE WITH THE CASTLE IS
POSSIBLE FROM THE GLASS TOWER. THE PROPOSAL ALSO PAYS ATTENTION TO THE RENEWABLE
SOURCES OF ENERGY. PHOTOVOLTAIC PANELS ARE USED (ON THE TOP OF TOWN HALL AND
ADJACENT BUILDING), WHICH HELPS TO THE HEATING OF THE AIR AND SERVES AS THE SOURCE OF
ENERGY FOR THE WHOLE BUILDING.

KLÍČOVÁ SLOVA :

ZÁMEK LITEŇ - NOVÉ CENTRUM ( LITEŇ CASTLE-NEW COMMUNITY CENTRE); DIPLOMOVÁ PRÁCE; LITEŇ; MĚSTYS; RADNICE; NÁMĚSTÍ; ZÁMEK; ZÁMECKÝ AREÁL; CENTRUM MĚSTA;
OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE, JARMILA NOVOTNÁ

Poděkování :
Mé poděkování patří Ing.arch.Jiřímu Pošmournému za odborné vedení, obrovskou trpělivost a ochotu, kterou mi v průběhu zpracování diplomové práce věnoval.
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PROBLÉMOVÁ MAPA
- MĚSTO NEMÁ JASNĚ STANOVENÉ
CENTRUM S NÁMĚSTÍM
- HISTORICKÝ AREÁL BY MĚL BÝT
ZPŘÍSTUPNĚN VEŘEJNOSTI
- DOPRAVA A S NÍ SOUVISEJÍCÍ ZASTÁVKY
VEŘEJNÉ DOPRAVY JE POTŘEBA UMÍSTIT
EFEKTIVNĚJI BLÍŽ K CENTRU MĚSTA A
ZÁROVEŇ BY MĚLA NAVAZOVAT NA OSTATNÍ
DRUHY VEŘEJNÉ DOPRAVY
- HLAVNÍ FUNKCE MĚSTA BY MĚLY BÝT
UMÍSTĚNY V CENTRU, NEJEN Z HLEDISKA
DOSTUPNOSTI, ALE I Z DŮVODU
SPRÁVNÉHO ROZLOŽENÍ MĚSTA
- JE POTŘEBA VYŘEŠIT DOPRAVU v
AREÁLU A V SOUVISLOSTI S NÍ VYUŽITÍ
VELKÝCH PROSTOR. ZÁROVEŇ JE POTŘEBA
NAVRHNOUT FUNKCE TAK, ABY BYL AREÁL
SOBĚSTAČNÝ
NENÍ JASNĚ STANOVENÉ NÁMĚSTÍ

4

3

NEVYUŽÍVANÉ PROSTORY (IDEÁLNÍ
PŘÍSTUPOVÁ CESTA + PARKOVÁNÍ)
NEVYUŽÍVANÉ PROSTORY ZÁMKU

5

IDEÁLNÍ UMÍSTĚNÍ NÁMĚSTÍ MĚSTA

Y
2
1

7
6

NENÍ JASNĚ STANOVENÉ NÁMĚSTÍ
NEEFEKTIVNĚ UMÍSTĚNÁ VEŘ. DOPRAVA
MĚSTSKÝ ÚŘAD BY SE MĚL IDEÁLNĚ NACHÁZET
NA NÁMĚSTÍ

IDEÁLNÍ POLOHA VLAKOVÉHO NÁDRAŽÍ
S BLÍZKOU AUTOBUSOVOU ZASTÁVKOU A
VEŘEJNÝM PARKOVÁNÍM (LEPŠÍ DOSTUPNOST
PRO OBYVATELE)
VZDÁLENÁ VLAKOVÁ ZASTÁVKA
VZDÁLENÉ SLUŽBY OD CENTRA

PŘEDDIPLOM ( PROBLÉMOVÁ MAPA)
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DEMOLICE

PRO EFEKTIVNÍ VYUŽITÍ AREÁLU BYLO ZAPOTŘEBÍ ZBOURAT NEVHODNÉ BUDOVY, KTERÉ KAZILY VZHLED, DOJEM
Z PROSTORU, ORIENTACI V AREÁLU ČI PŘEKÁŽELY VÝSTAVBĚ NOVÉ ZÁSTAVBY. ZÁROVEŇ BYLY RESPEKTOVÁNY
HISTORICKÉ STAVBY, CHRÁNĚNÉ PAMÁTKY A STAVBY TVOŘÍCÍ GENIUS LOCI ŘEŠENÉHO AREÁLU .

KONCEPT

V REAKCI NA KOMPOZIČNÍ OSY NÁM VZNIKÁ NÁMĚSTÍ S OKOLNÍ ZÁSTAVBOU A NAVAZUJÍCÍMI ULICEMI, V AREÁLU
SE NÁM NAVÍC OBJEVUJE MOLO, KTERÉ ROZDĚLUJE OBROVSKÝ PROSTOR MULTIFUNKČNÍHO NÁDVOŘÍ. CESTU
OD VLAKOVÉHO NÁDRAŽÍ K NÁMĚSTÍ PROPOJUJE KOMERČNÍ ZÓNA, KTERÁ BY MĚLA S NÁMĚSTÍM SLOUŽIT JAKO
ZDROJ FINANCÍ.

KOMPOZIČNÍ OSY

JSOU ZDE VYZNAČENY KOMPOZIČNÍ OSY PRO ZJIŠTĚNÍ IDEÁLNÍ POLOHY NÁMĚSTÍ A VYTVOŘENÍ KOMUNIKAČNÍCH
CEST. TO NÁM IDEÁLNĚ SITUUJE NÁMĚSTÍ DO JIŽNÍ ČÁSTI ZÁMKU A OD NĚJ SE ODVÍJEJÍ NAVAZUJÍCÍ KOMUNIKACE.
ZÁMEK NÁM URČUJE HLAVNÍ OSY, KTERÉ JSOU TÉŽ ZOHLEDNĚNY, A V JEJICHŽ OSÁCH JSOU UMÍSTĚNY
DOMINANTY (RADNICE)

VEŘEJNÁ DOPRAVA

DOPRAVA JE ŘEŠENA CO NEJEFEKTIVNĚJI TAK, ABY NAROZDÍL OD PŘEDEŠLÝCH NÁVRHŮ
BYLA VYUŽÍTA ROZUMĚ A S OHLEDEM NA OBČANY ŽIJÍCÍ ČI NAVŠTĚVUJÍCÍ MĚSTO. PROTO
DOŠLO K PŘESUNU ZASTÁVEK AUTOBUSU A VLAKOVÉHO NÁDRAŽÍ BLÍŽE K CENTRU
MĚSTA.

PŘEDDIPLOM (KONCEPT)
Ročník: 2016/2017

Vypracoval: Bc. Jakub Netolický

7

ŘEZ: 1:1000

PRŮVODNÍ ZPRÁVA (ŘEŠENÍ SITUACE)

SITUACE: 1:1000

LEGENDA:

PRŮVODNÍ ZPRÁVA:

STAVBY ŘEŠENÉHO AREÁLU
PARKOVIŠTĚ

STAVBY VEŘEJNÉ DOPRAVY

STAVBY LITNĚ

V současné době je areál pro veřejnost uzavřen. Své brány otvírá pouze
během několika kulturních akcí v roce, které pořádá zde sídlící
nezisková organizace Zámek Liteň, z. s.
To by se v budoucnu mělo změnit a areál by se měl otevřít veřejnosti na
stálo.
Zadáním ateliéru bylo vymyslet přestavbu areálu zámku.
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KONFERENČNÍ
PROSTORY
GALERIE
POLIFUNKCE

ÁNÍ)

OVÉ UBYTOV

RNA

ZÁMEK
INFOCENTRUM

(HOTEL
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PARK S FONTÁNOU U ZÁMKU
PŘESUNUTÉ ZASTÁVKY AUTOBUSU
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FUNK
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RADNICE V ČELE NÁMĚSTÍ

POLY

FUNK
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VJEZDY DO PODZEMNÍHO PARKOVÁNÍ

KOMUNITNÍ
CENTRUM

KLIDOVÁ ZÓNA
ZACHOVANÍ VODNÍ PLOCHY
SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ
(WORKOUT, POSILOVNA PRO DŮCHODCE,
HŘIŠTĚ PRO DĚTI)

PARK
SPORTOVNÍ
AKTIVITY

PARKOVIŠTĚ

PARKOVÁNÍ PRO BLÍZKÉ VLAKOVÉ
NÁDRAŽÍ A PŘILEHLOU AUTOBUSOVOU
ZASTÁVKU

PŘESUNUTÁ VLAKOVÁ ZASTÁVKA
LITEŇSKÉ NÁDRŽÍ

PIVOVAR

PIVOVAR

ČECHOVNA

KOVÁRNA

ZÁMEK

KOLONÁDA

KOSTEL

ŠKOLA

PŘESUNUTÁ AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA

ŘEZ: 1:1000

Jedním z dalších kroků bylo přesunutí zastávek veřejné dopravy tak, aby
městská infrastruktura začala fungovat efektivně.
K tomu nám pomohlo posunutí nádraží blíž k centru, zároveň se
přesunula autobusová zastávka blíž k vlakovému nádraží, s čímž bylo
spojené i vytvoření přilehlého parkoviště.
V návaznosti na tato nová propojení nám areálem prochází hlavní třída,
která směřuje přímo na navržené náměstí. Tato třída by měla sloužit
jako komerční zóna a díky předpokládanému velkému pohybu
návštěvníku by měla sloužit jako jeden ze zdrojů ﬁnancí celého areálu.
Zároveň tvoří dobré komunikační propojení celého areálu.

HLAVNÍ NÁMĚSTÍ S FONTÁNOU

ODY

POLY

Cílem mého návrhu je otevřít areál široké veřejnosti, především
obyvatelům vesnice a turistům mířícím za okolními památkami.
Prvním krokem je vytyčení náměstí, které zde chybí. Díky analýze města
se naskýtá ideální poloha náměstí v jižní části zámku, kde zároveň
nabízí překrásný výhled na samotný zámek. S tímto krokem je spojené
umístění radnice, která by se přesunula do čela náměstí hned na proti
zámku.

PARKOVÁNÍ MIMO AREÁL

PIVOVAR
RESTAURACE
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HODY

MOLO (AMFITEÁTR, VYHLÍDKA)
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V
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Česká republika
1648
Baroko
Zdivo
Sídlo
Jaroslav hrabě Kuňata z Bubna a Litic
Daubkové
49°54′18″ s. š., 14°8′59″ v. d.

Zámecký areál v Litni je situován v oblasti Českého krasu nedaleko
Karlštejna asi 40 minut od Prahy. Na rozloze 6,5 ha se nachází šest
památkově chráněných objektů a stejné množství rozpadajících se
hospodářských budov včetně pivovaru a sýpky.

VODNÍ PLOCHY

PARK

Země:
Vystavěn:
Sloh:
Stavební materiál:
Účel:
Původní majitel:
Rod:
Zeměpisné souřadnice:

10

20

40

60

Jedním z největších prostorů areálu je nádvoří, které dříve sloužilo ke
konání koncertů, Tuto funkci jsem chtěl zachovat a zároveň nabídnout
velké množství dalších aktivit, ke kterým by mohlo sloužit. Vytvořil jsem z
něj multifunkční prostor, který by sloužil nejen ke konání koncertů, ale
dále by se zde odehrávaly slavnosti, trhy, divadelní představení,
konference, sportovní aktivity, výstavy, team building a mnoho dalšího.
S tím je spojená úprava terénu a zajištění zázemí vybavením. To je
řešeno v podobě mola, které předěluje prostor nádvoří, a vytváří tak
spojnici mezi zámkem a druhým koncem nádvoří. Zároveň slouží jako
amﬁteátr s možností výhledu na prostor nádvoří, dále se zde mohou
konat výstavy a v neposlední řadě slouží jako zázemí pro již zmíněné
aktivity.
Návrh je koncipován tak, aby co nejvíc respektoval původní zástavbu a
zároveň jí pomohl vyniknout. Z toho důvodu byla zachována většina
staveb v areálu. U staveb, kde již proběhla rekonstrukce, nebylo
zapotřebí nijak výrazně zasahovat. Tyto stavby si drží svůj vzhled i
funkci (Čechovna). V tomto duchu byla ponechána i vodní nádrž, která
se nachází v jihozápadní části pozemku a slouží nyní jako jezírko.
U jezírka se nachází klidová zóna, která je opatřena zelení, posezením,
a zároveň se zde nachází prolézačky pro děti, venkovní posilovna a
workout.
Výstavba areálu je řešena s ohledem na okolní zástavbu. Z tohoto
důvodu nám výstavba směrem do centra roste, přičemž na krajích je
řešena s respektem k výšce okolní budov.
Prostory kolem zámku jsou navrženy podle kompozičních os. V jižní části
se nachází náměstí, jak již bylo zmíněno výše. Z východu na západ
prochází jedna z hlavních linií, která nám určuje další dva cenné
prostory, které jsem doplnil o vodní prvky s fontánou a s tím spojené
parkové úpravy tak, abych vyzdvihl jejich cennost. Zároveň bych zde
chtěl zachovat poctu Jarmile Novotné.
Zámeckou zahradu mám v plánu zachovat pro hosty ubytované v areálu,
přičemž by byla otevřena i široké veřejnosti v průběhu větších akcí a
slavností města podle přání majitelů.
V areálu se nachází i několik pasáží, které usnadňují pohyb a zároveň
obzvláštňují zážitek při jeho návštěvě.
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PŘEDDIPLOM (ŘEŠENÍ SITUACE)
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DETAIL NÁMĚSTÍ
MOBILIÁŘ NÁMĚSTÍ
FORMS+SURFACES

Knight Table Ensemble

0

Knight Bench

3

Cordia Litter & Recycling Receptacle

Capitol Bike Rack

1

Duo Bench

4

Rincon Bollard

5

Rincon Pedestrian Lighting

1:300

Tangent Bollard

PŘEDDIPLOM (NÁMĚSTÍ)
Ročník: 2016/2017

Vypracoval: Bc. Jakub Netolický

9

VIZUALIZACE

6

7

1

2

3

4

5

PŘEDDIPLOM ( VIZUALIZACE)
Ročník: 2016/2017
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DIPLOMOVÁ PRÁCE
(ČÁST STAVEBNÍ)

ČÁST STAVEBNÍ
Ročník: 2016/2017
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SITUACE

FONTÁNA S PARKEM

ZÁMEK
KAVÁRNA

KOLONÁDA

POLYFUNKČNÍ DŮM

NÁMĚSTÍ S FONTÁNOU

VENKOVNÍ PARKOVACÍ PROSTORY

POLYFUNKČNÍ DŮM

RADNICE

POLYFUNKČNÍ DŮM
VJEZD DO PODZEMNÍCH GARÁŽÍ

SITUACE
Ročník: 2016/2017
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VĚŽ
(HLAVNÍ VSTUP)

OBCHOD

OBCHOD

OBCHOD

KOČÁRK.
OBCHOD

PRONAJÍMATELNÉ
PROSTORY

VSTUPNÍ HALA

KAVÁRNA

OBCHOD
KOČÁRK.

RAMPA
(VJEZD DO GARÁŽÍ)

1:100
PŮDORYS 1NP RADNICE
Ročník: 2016/2017
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LOŽNICE

OBÝVACÍ P.

OBÝVACÍ P. OBÝVACÍ P.

KUCHYŇ

KUCHYŇ

KUCHYŇ

LOŽNICE

OBÝVACÍ P.

KUCHYŇ

SEKRETÁŘKA

POKOJ

LOŽNICE
POKOJ

STAROSTA
PRONAJÍMATELNÉ
PROSTORY
POKOJ

POKOJ

LOŽNICE

POKOJ POKOJ

DOLŮ

LOŽNICE

LOŽNICE

POKOJ POKOJ

ZASEDACÍ
MÍSTNOST

SKLAD

OBÝVACÍ POKOJ, KUCHYŇ
KUCHYŇ, OBÝVACÍ POKOJ

1:100
PŮDORYS 2NP RADNICE
Ročník: 2016/2017
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LOŽNICE

OBÝVACÍ P.

OBÝVACÍ P. OBÝVACÍ P.

KUCHYŇ

KUCHYŇ

ODDACÍ
MÍSTNOST

KUCHYŇ

POKOJ

OBÝVACÍ P.

KUCHYŇ

POKOJ

LOŽNICE

POKOJ POKOJ

LOŽNICE

LOŽNICE

POKOJ

LOŽNICE
POKOJ

KANCELÁŘ
PRONAJÍMATELNÉ
PROSTORY

POKOJ

LOŽNICE

PROSTOR PRO
PŘÍPRAVU
SATBY
TECHNICKÁ
MÍSTNOST OBÝVACÍ POKOJ, KUCHYŇ
KUCHYŇ, OBÝVACÍ POKOJ

1:100
PŮDORYS 3NP RADNICE
Ročník: 2016/2017
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KOJE

PARKOVIŠTĚ

RAMPA

1:100
PŮDORYS 1PP
Ročník: 2016/2017
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1:100
ŘEZ RADNICE
Ročník: 2016/2017
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1:100
PŮDORYS 1NP BUDOVA B
Ročník: 2016/2017
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1:100
PŮDORYS 2NP BUDOVA B
Ročník: 2016/2017
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SEVERNÍ POHLED

JIŽNÍ POHLED

POHLEDY RADNICE
Ročník: 2016/2017
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ZÁPADNÍ POHLED

VÝCHODNÍ POHLED

POHLEDY RADNICE
Ročník: 2016/2017
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ZÁPADNÍ POHLED

JIŽNÍ POHLED

VÝCHODNÍ POHLED

SEVERNÍ POHLED

POHLEDY BUDOVA B
Ročník: 2016/2017
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1:100
PŮDORYS 2NP ZÁMKU
Ročník: 2016/2017
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SKLAD

Bezpečnostní
místnost( ÚNIKOVÝ
PROSTOR)

VINÁRNA
VINÁRNA

1:100
PŮDORYS 1PP ZÁMKU
Ročník: 2016/2017
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PŘÍČNÝ ŘEZ ZÁMKEM
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ZÁMEK LITEŇ - NOVÉ CENTRUM

PRŮVODNÍ ZPRÁVA
S T U P E Ň D O K U M E N T A C E - D S P
P R O J E K T O V Á D O K U M E N T A C E
P R O V Y D Á N Í S T A V E B N Í H O P O V O L E N Í

A Průvodní zpráva
A.1 Identiﬁkační údaje
A.1.1 Údaje o stavbě
a) název stavby:

ZÁMEK LITEŇ - NOVÉ CENTRUM

b) místo stavby:

novostavba objektu
Areál zámku Liteň p.p.č. 533/2, 43/1 a 65
k.ú. Liteň (okres Beroun) 685267

c) předmět dokumentace:

TEXTOVÁ ČÁST
A. průvodní zpráva
B. souhrnná technická zpráva

projektová dokumentace pro vydání stavebního
povolení

A.1.2 Údaje o žadateli
investor:
IČ:

Fsv ČVUT, THÁKUROVA 7, PRAHA 6, 166 29
XXXXXXXXXXX

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace

obsah dokumentace
A
B
C
D
E

Průvodní zpráva
Souhrnná technická zpráva
Situační výkresy – viz část D
Výkresová dokumentace
Dokladová část – viz samostatná složka PD
Kontrolní prohlídky stavby

vedoucí projektant a autor řešení:

Bc.Jakub Netolický
Pod Holým vrchem 2493
Česká Lípa 470 01
tel +420 725855306
netoja @ centrum.cz

profese – zpracovatelé jednotlivých speciﬁckých částí PD:
·
·
·
·
·
·
·

stavební část –
elektroinstalace:
zdravotní instalace a topení:
konstrukční řešení:
sadové úpravy:
požárně bezpečnostní řešení:
inženýrská činnost:

Jakub Netolický
Jakub Netolický
Jakub Netolický
Jakub Netolický
Jakub Netolický
Jakub Netolický
investor

PRŮVODNÍ ZPRÁVA
Ročník: 2016/2017
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autorská práva
Tato projektová dokumentace na akci „ Jakuba Netolického“ je výsledek duševní
činnosti, který je chráněn autorským právem. Může být použita pouze jako podklad pro
projednání a pro návrh na vydání stavebního povolení a jako podklad pro zpracování
dalších stupňů projektové dokumentace na výše uvedené dílo, a to pouze stavebníkem
uvedeným v záhlaví projektu při dodržení podmínek stanovených autorským zákonem v
platném znění k datu vydání projektu. Jiné použití díla je možné pouze s písemným
souhlasem autora díla na základě licenční smlouvy. Dílo je zpracováno autorem a
generálním projektantem, který má k dílu autorská práva.

A.2 Seznam vstupních podkladů
·
·
·
·
·
·
·
·
·

objednávka a požadavky stavebníka, rámcový stavební program jako zadání od
investora akce
kopie katastrální mapy - aktuální snímek katastrální mapy 1:2000
výpis z katastru nemovitostí
požadavky investora
polohopisné a výškopisné zaměření pozemku a přilehlého území
podklady k technické infrastruktuře – inženýrské sítě s vyjádřením správců sítí
vydané územní rozhodnutí
fotodokumentace
normy a stavební zákon s prováděcími vyhláškami

A.3 Údaje o území
a) rozsah řešeného území
Řešené území odpovídá velikosti pozemku dle Katastru nemovitostí.

V návrhu ve stupni DSP lze konstatovat, že jsou splněny podmínky dané normou
ČSN 73 4301, resp. ČSN 73 0581 pro oslunění budov a venkovních prostor. Stavební ani
sadové úpravy neovlivní podmínky sousedních objektů na řešeném území.
d) údaje o odtokových poměrech
Odtokové poměry se stavebními úpravami objektu a řešeného území se změní.
Funkce zeleně zůstává nezměněna, rozsah odvodňované plochy je zvětšen. Odtokové
poměry nejsou řešeny v rámci diplomové práce.
e) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního
plánování
Z výše uvedené platné územně plánovací dokumentace vyplývají podmínky,
které návrh splňuje a respektuje. Funkce ploch a objektu je soubor několika polyfunkčních
domů s řešenou radnicí a zámkem, místní dopravní skelet je zachován, stávající vjezd a
vstup na pozemek zůstávají na původním místě.
f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území
Řešení stavby částečně mění způsob a funkci užívání území. Obecné požadavky
na využití území se nemění.
g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů
Návrh stavebních úprav vychází ze zadání investora a ze vstupních podmínek.
V této fázi projektu pro stavební řízení je možné deﬁnovat, že všechny dostupné
vznesené požadavky byly splněny a jsou zapracovány do projektové dokumentace.
Dokumenty se stanovisky, závaznými stanovisky a vyjádřeními jsou předkládány v rámci
žádosti o vydání stavebního povolení v samostatné příloze k žádosti – obstarává
investor.

Pozemek je svažitý, niveleta terénu je vztažena v zaměření na systém Balt p.v. Uvažuje se,
se vztažným výškovým bodem ±0,00 = 315 000 mn.m. m n.m. umístěným na čisté podlaze přízemí
objektu. Na pozemku se nachází vzrostlá zeleň, která bude posouzena v rámci inventarizace zeleně a
řešena zahradním architektem.

h) seznam výjimek a úlevových řešení

b) dosavadní využití a zastavěnost území

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic

Konání společenských akcí
c) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace,
památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.)
Na pozemku se nachází několik chráněných budov, mezi které patří především
zámek, kovárna, Čechovna.
Území není poddolované, ani namáhané sesuvy půdy nebo seismickou činností.
Lokalita není namáhaná záplavami.
Další ochranná pásma jsou určena v rámci vedení technické infrastruktury
v lokalitě a jejím okolí. Ochranná pásma jednotlivých vedení jsou normová a návrh
v rámci stupně PD pro stavební řízení jejich dimenze a průběhy respektuje. Všechny sítě
jsou dle technické mapy a dostupných podkladů zakresleny do koordinační situace.

Žádná výjimka nebyla udělena

V rámci projektové přípravy stavby ve stupni PD pro stavební řízení se neuvažuje
se souvisejícími a podmiňujícími investicemi.
j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru
nemovitostí)
Stavba polyfunkčních domů a radnice je navrhována na pozemku ve vlastnictví
stavebníka. Jedná se o dotčené parcely a části parcel uvedené pod parcelními čísly v k.ú.
p.p.č. 533/2, 43/1 a 65 k.ú. Liteň (okres Beroun) 685267

PRŮVODNÍ ZPRÁVA
Ročník: 2016/2017

Vypracoval: Bc. Jakub Netolický

35

A.4 Údaje o stavbě
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby
Jedná se o novou stavbu a rekonstrukci zámku.

parku se stali také světově uznávaný dirigent Jiří Bělohlávek, čtveřice pěvců Martina Janková, Dagmar
Pecková, Štefan Margita a Adam Plachetka nebo Yveta Synek Graff.
Sala terrena
Objekt vrcholně barokní stavby Sala terreny (2. čtvrtina 18. století) stojí při západním okraji zámeckého
parku v linii ohradní zdi, v bezprostředním sousedství zámku a oranžerie. Sala terrena sloužila jako místo
kulturních (zejména hudebních) a společenských akcí: např. v 19. století byl objekt využíván během celého
roku na diskuse a tvorbu mladých umělců, po 1931 zde Jarmila Novotná pořádala domácí koncerty.
Oranžérie

b) účel užívání stavby
Městská radnice, polyfunkční domy, zámek.
c) trvalá nebo dočasná stavba

Budova Oranžérie stojí na jižním okraji zámeckého areálu, hned vedle hlavní vstupní brány z náměstí.
Původně byla využívána jako zámecký skleník. Její nešetrné využití a zanedbání řádné péče postupně vedlo
k její devastaci. Současný havarijní stav této kulturní památky zcela znemožňuje její využití nebo přístup
veřejnosti.

Jedná se o stavbu trvalou.
d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka,
apod.)
- 19638/2-341 - ZÁMEK »
- kulturní památka,
- zapsáno do státního seznamu před r.1988

Zámek
Zámek Liteň je hodnotnou zámeckou architekturou. Jeho dispozice je čtyřkřídlá, uzavřená kolem středního
dvora; vznikla barokním přebudováním původně gotické a renesanční tvrze neznámé velikosti a podoby
kolem roku 1661. Na současné dispozici a vzhledu se podepsaly rozsáhlé přestavby raně barokního zámku
v 19. a začátkem 20. století.
Interiér zámku je značně poškozený, bez zařízení a původních stavebních a dřevařských prvků. V několika
pokojích a v zámecké jídelně ve 2. NP se torzovitě zachovala malířská výzdoba dekoračního charakteru
s motivem čtyř ročních období a znaky slovanských zemí habsburské monarchie od malíře Quido Mánese.

Kovárna
Jihovýchodně od zámku se nachází přízemní dvoukřídlové stavení z první poloviny 19. století na půdorysu
písmene T, završené sedlovými střechami. Památkově chráněný objekt dnes slouží jako strojírna a sklad,
veřejnosti není přístupný.

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
Jsou splněny technické požadavky na stavby podle vyhlášky č. 398/2009 Sb. v
platném znění o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové
užívání staveb. Bezbariérová úprava bytů nebyla zadavatelem požadována, komunikační
zařízení v oplocení je přístupné i osobám na vozíku.
Vzhledem ke složité situaci s pražskými stavebními předpisy byla bakalářská práce po
dohodě s vedoucím navrhována dle dnes již neplatné vyhlášky č. 26 /1999 Sb.
f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících
z jiných právních předpisů
V průběhu zpracování projektové dokumentace nebyly žádné požadavky vzneseny.

Čechovna
Severovýchodně od zámku se nachází vrcholně barokní stavba původního správcovského domu z první
poloviny 18. století. Své jméno dostala podle spisovatele Svatopluka Čecha, který zde vyrůstal. V budově
později žila Jarmila Novotná se svým manželem Jiřím Daubkem a dětmi. Budova má náročnou, vrcholně
barokní architektonickou úpravu, doplněnou v exteriéru pozdně barokními ornamentálními prvky. Budova
byla v letech 2011-2013 zdařile zrekonstruována a stala se tak výraznou ozdobou areálu zámeckého parku.
Její interiéry byly modernizovány v reprezentativní prostory pro účely akcí Zámku Liteň, z.s. a pro potřeby
majitelů.
Zámecký park
Za zámkem se rozkládá 2.5 hektarový, dendrologicky bohatý park (cca 150 stromů 50-100 let starých) s
volně řešenou původní dispozicí. Jeho architektonickou ozdobou je samostatná trojdílná Sala terrena při
západní zdi parku, dále původní romantická grotta a pozůstatky vyhlídky na jeden z nejvýznamnějších
českých hradů Karlštejn. Do střední části je umístěna malá novodobá vodní plocha. Park vychází z plánů z
roku 1922.
V minulých letech byla úspěšně realizována 1. fáze projektu Revitalizace zámeckého parku. Historická
hodnota tak zůstala zachována, vegetace je zachráněna a park může být opětovně přístupný veřejnosti.
Zároveň park začal psát svoji novou historii: od roku 2013 získávají významné stromy v revitalizovaném
parku své patrony. První památný strom zasadil americký herec John Malkovich, patrony dalších stromů v

g) seznam výjimek a úlevových řešení
Nebylo zapotřebí výjimek a úlevových řešení

v

h) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s
dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí,
třída energetické náročnosti budov apod.)
Je řešeno v další fázi projektové dokumentace.
Odpady z výstavby
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Při realizaci stavby budou vznikat obvyklé druhy odpadů typické pro výstavbu
obdobných staveb. Většina odpadů bude spadat do skupiny 17 - Stavební a demoliční
odpad.
Přesné vyčíslení produkce jednotlivých druhů odpadů během výstavby a
stanovení konkrétního způsobu odstranění nebo využití provede dodavatel stavby.
Nakládání s odpady vznikajícími při výstavbě bude zajišťovat dodavatel stavby v souladu
se zákonem. Na dodavateli stavby bude požadováno, aby co největší množství odpadů
bylo recyklováno a využito jako druhotná surovina v rámci posuzované stavby.
Stavební odpad vzniklý při stavbě bude likvidován v souladu se zákonem o
odpadech č.184/2014 Sb. Na stavbě nebyl zjištěn azbest ani jiné nebezpečné materiály.
Výkopek ze stavební jámy pro základové konstrukce přístavby bude odvážen mimo
stavbu na určenou skládku.
Odpady z provozu
Během provozu staveb bude vznikat běžný komunální odpad. Odpad bude
shromažďován v odpadních nádobách umístěných na vyčleněných místě na pozemku
stavebníka. Pravidelný odvoz odpadu je zajištěn specializovanou ﬁrmou (s oprávněním
ke sběru a výkupu odpadu v rámci odpadového hospodářství města Liteň).
Odpadní vody
Při stavbě budou vznikat splaškové odpadní vody v sociálním zařízení staveniště.
Jejich zneškodňování musí probíhat v souladu s nařízením vlády č. 61/2003 Sb. Během
stavby budou používána chemická WC, která jsou servisovaná odbornou ﬁrmou.
Množství vznikajících odpadních vod nelze v současné fázi přípravy záměru stanovit.
Jiné odpadní vody ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. o vodách během realizace
stavebních úprav vznikat nebudou.
i) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy)
Nebylo předmětem diplomové práce.
j) orientační náklady stavby
V tomto stupni PD ke stavebnímu řízení není vypracován podrobný položkový
rozpočet s vyčíslením celkových stavebních nákladů. Podrobný rozpočet bude
zpracovaný v rámci projektu pro provádění stavby.

A.5 Členění stavby na objekty a technická
a technologická zařízení
Případné členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení bude
speciﬁkováno v dalším stupni PD.

B Souhrnná technická zpráva

B.1 Popis území stavby
a) zhodnocení staveniště, u změny stavby vyhodnocení současného stavu
konstrukcí, popř. stavebně historický průzkum
Parcely 533/2, 43/1 a 65, na kterých je objekt navržen, se nachází v zámeckém areálu v
městysu Liteň. Na parcelách se nyní nenachází žádný objekt. Přístup na pozemek je
umožněn z místní asfaltové komunikace z jihovýchodu přes pozemky 533/2, 43/1 a 65.
Jako stavební pozemek byly vymezeny všechny výše uvedené pozemky. K zastavění
byly určeny pouze p.p.č. 43/1, 65. Stavba je umístěna na pozemku, který je dle platného
územního plánu nyní zařazen do ploch smíšeného využití území. V území se v současné
době nachází zanedbaná plocha, která je z části využívána jako provizorní parkoviště..
Urbanistické a architektonické řešení bude v souladu s platnou územně plánovací
dokumentací. Objekt má dvě nadzemní podlaží, parkování vozidel je řešeno v těsné
blízkosti objektu. V případě potřeby většího množství parkovacích míst je možné parkovat
u pivovaru nebo u železniční zastávky. Oba tyto objekty jsou v docházkové vzdálenosti.
Navržený objekt je osazen do terénu, který je poměrně rovinatý.
Stavba si nevyžádá žádnou přeložku stávajících I.S. Na území budoucí stavby se
nenachází žádné kulturní památky, které by bránily stavbě. Na území budoucí stavby se
nenachází žádná vzrostlá zeleň podléhající řízení o odstranění zeleně. Stavba se
nenachází na ZPF. Pozemek je v majetku investora. Zásobování pitnou vodou bude
provedeno ze stávající vodovodní přípojky ukončené na hranici pozemku p.p.č. 553/2.
Likvidace splaškových vod bude do stávající kanalizační přípojky ukončené na hranici
pozemku p.p.č. 553/2 a napojené na stoku městysu Liteň v ul. Nádražní. Likvidace
dešťových vod a drenážních vod bude řešena odvedením do kanalizační přípojky.
Zásobování elektrickou energií bude provedeno napojením nové přípojky k místní
distribuční síti provozovatele. Na stávajícím sloupu vrchního vedení nn při jižní hranici
pozemku 553/2 bude umístěn nový připojovací bod – pojistková skříň osazená na sloupu.
Vytápění je uvedeno v příloze TZB.
Podzemní voda se v dané lokalitě neprojevuje, stavba bude ochráněna běžným
hydroizolačním opatřením.
Na pozemku se nachází vzrostlá zeleň, která bude řešena zahradním architektem
v rámci sadových úprav.
Území je stabilizované a vzhledem k charakteru stavby je možné konstatovat, že
nejsou předpokládány technické komplikace. S hlubinným zakládáním nových konstrukcí
se nepočítá.
Pozemek je snadno přístupný z obslužné komunikace. Vjezd a výjezd na
staveniště bude probíhat souhlasně s provozem veřejné komunikace.
a) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum,
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.)
Nebyly provedeny žádné rozbory ani průzkumy pozemku.
b) stávající ochranná a bezpečnostní pásma
Na stavebním pozemku řešeného rodinného domu se jedná o běžná ochranná
pásma od technické a dopravní infrastruktury. V okolí stavby se nenacházejí výrobní
provozy ani provozy zatěžující životní prostředí se zvýšenými nároky na ochranu před
hlukem, exhalacemi a ekologickou zátěží. Zároveň lze konstatovat, že funkce a provoz
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staveb v areálu nebude mít negativní vliv na okolí a není nutné v souvislosti
s navrhovanou stavbou stanovovat nová ochranná pásma.
c) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.
Lokalita nespadá do inundovaného území. Proti povodním není nutné provádět
ochranná opatření.
Území není poddolované, není namáhané sesuvy půdy ani seizmickou činností.
Jedná se o stabilizované území.
d) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na
odtokové poměry v území
e) Stavba nebude mít žádný vliv na okolní stavby a pozemky. Odstupové vzdálenosti od
hranic pozemku jsou v souladu s požadavky. Odtokové poměry v území nebudou narušeny,
dešťová voda bude odváděna do dešťové kanalizace.
ČSN 73 4301, resp. ČSN 73 0581 pro oslunění budov a venkovních prostor.
Odtokové poměry se stavbou řešeného objektu výrazně nemění.
f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin
Na pozemku je nutno pokácet několik vzrostlých strom, který překáží plánované
výstavbě. Dřeviny a zeleň na zbytku pozemku budou ponechány.
g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků
určených k plnění funkce lesa (dočasné I trvalé)
h) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků
určených k plnění funkce lesa
Pro stavbu nejsou nutné zábory zemědělského, půdního a lesního fondu.
i) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní
a technickou infrastrukturu)
Stavba je napojena na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu města Praha5
. Napojení inženýrských sítí na veřejné řady města Liteň
Z hlediska dopravy nedochází ke změnám, nejedná se o zásah do veřejné
dopravní infrastruktury, bude využito stávající příjezdové obslužné komunikace, která
bude upravena.
j) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice
Stavební úprava nevyvolává věcná ani časová břemena ani žádné související
investice.

B.2 Celkový popis stavby
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních
jednotek
Radnice bude využívána pro veřejné účely, zároveň se zde nacházejí kanceláře,
které budou sloužit jako pronajímatelný prostor. Polyfunkční domy budou sloužit
k pronájmu obchodních ploch a bytové jednotky k pobytu obyvatel, standartním
způsobem. Zámek bude sloužit ke konání konferencí, jako výstavní galerie, budou se zde
konat svatby a zároveň bude sloužit jako historická budova s možností prohlídek
veřejností.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení
·

urbanistické řešení

Záměr stavby je v souladu s platnou ÚPD.
Navržený objekt má tři nadzemní podlaží. Objekt je zastřešen sedlovou střechou.
Objekt má tvar kvádru se sedlovou střechou o půdorysném rozměru 30 m x 9,9 m. Dimenze a tvar
objektu jsou přizpůsobeny svému okolí. Vychází ze současné struktury zámeckého areálu, ve kterém
podstatnou část zaujímají hospodářské objekty navazující na pivovar. Funkční využití objektu je radnice
v kombinaci s kancelářskými prostory.
Viditelné materiály střechy jsou dřevo a střešní krytina. Vstup do objektu je umožněn ze severní strany.
Navržené řešení zohledňuje přírodní i technické podmínky dané lokalitou.

·

architektonické řešení

Architektonické řešení stavby je založeno s ohledem na orientaci ke světovým stranám a
vymezení pohledu na dominantu v podobě Liteňského zámku. Objekty svým kompozičním řešením
kontrastují k okolnímu prostředí.
Umístění stavby radnice je orientováno v západojižní části pozemku, důvodem je vytvoření
prostoru náměstí mezi radnicí a zámkem, zároveň slouží k otevření výhledu na zámek, na který svojí
hmotou reaguje. Fasády obytných místností polyfunkčních domů mají výhled na jih, aby byly místnosti
hojně prosluněné. Přičemž ze severu je nejlepší výhled na náměstí se zámkem. Hlavní koncept stavby
tvoří vstupní věž, která tvoří jednu z dominant celého areálu, na jejímž vrcholu se nachází oddací síň.
Materiálové řešení je zvoleno z omítky, betonu, skleněných panelů a provětrávaných fasádních
prvků, který se promítá jak v exteriéru, tak i v interiérových stěnách a stropech. Podlahy v interiéru jsou
pak v dekoru dřeva. Jižní fasáda je řešena pouze bílou štukovou omítkou. Celkově stavba působí
moderně, ale zároveň se ideálně hodí do vesnického prostředí.
Hlavní myšlenkou je vytvořit adekvátní a reprezentativní centrum města, které by bylo význačné
svojí jednoduchostí, přehledností, reprezentativností a zároveň svojí energetickou soběstačností

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby
Objekt má celkem tři nadzemní podlaží a jedno podzemní – 1.NP, 2.NP,3.NP,1.PP.
V 1.NP se nachází hlavní vstup, restaurace, kancelářské prostory a zároveň recepce, dále se zde nachází
toaleta pro invalidy. V 2.NP se nacházejí prostory sekretářky, starosty, konferenční místnost a
pronajímatelné prostory kanceláří. V 3.NP se nachází oddací síň, prostor pro přípravu svatby, technická
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místnost, kancelář a sklad pro oddávajícího a pronajímatelné prostory kanceláří. V 1.PP se nachází
parkovací stání pro obyvatele domu a pracovníky radnice, dále jsou zde koje, určené pro obyvatele
domu.

Plán BOZP pro realizaci stavby bude přístupný všem zúčastněným stranám na
staveništi po celou dobu výstavby.

B.2.6 Základní charakteristika objektů
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby
Radnice, zámek a polyfunkční domy jsou navržena bezbariérově. Přístupové komunikace k
navrženému objektu jsou navrženy jako bezbariérové. Na zpevněné ploše u objektu
pro parkování vozidel jsou vyhrazeny dvě stání pro vozíčkáře.
Do objektu je umožněn bezbariérový přístup ze severní strany prostoru náměstí, na kterém se nachází
parkovací místa patřící k objektu.
Vyhrazené prostory budou označeny příslušnými symboly.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby
Zásady bezpečnosti při užívání budou deﬁnovány v plánu BOZP (pořízen a
uložen bude u investora akce) a budou stanoveny v provozním řádu včetně podmínek a
předpisů platných pro jednotlivé uživatele. Nepředpokládá se výskyt provozů zdraví a
životu nebezpečných, stejně tak je vyloučen nebezpečný materiál, na který se vztahují
zvláštní předpisy.
Z hlediska požárního zabezpečení řešení objektu vychází návrh stavebních
úprav z požárně bezpečnostního řešení, které je zpracováno požárním specialistou a je
zařazeno v příloze PD. Celkové bezpečnostní řešení zaručuje dostatečný čas pro
evakuaci obyvatel z objektu v případě požáru nebo havárie.
Objekt bude splňovat podmínky bezpečnosti při užívání. Na dokončeném objektu
se bude provádět údržba. Podle vyhlášky č. 62/2013 Sb. o dokumentaci staveb je
bezpečnost při užívání součástí stavby. Způsob údržby a případné prvky pro
zabezpečení pracovníků údržby budou navrženy v rámci návrhu BOZP (plán opatřuje
investor a je uložen u investora akce) – bude se jednat o certiﬁkované výrobky splňující
nároky na bezpečnost provozu.
Běžný provoz objektu bude vyžadovat pravidelné nebo nahodilé výstupy na
střešní plášť a při této činnosti hrozí pracovníkům známá rizika (pád přes volnou hranu,
uklouznutí, propadnutí otvorem apod.). Proto je nutné zajistit, aby pracovníci, kteří musí
být povinně vybaveni osobním zabezpečením (úvazem), mohli osobní úvaz použít, aby
měli možnost přivázat jistící lano ke vhodnému prvku. Tyto prvky lze používat pro většinu
prací při realizaci střechy. V daném případě se předpokládá údržba objektu z terénu buď
zvedací plošinou, nebo provizorním lešením a žebříky, neboť objekt je dobře přístupný
ze všech stran a je výškově dostupný běžnými prostředky pro údržbu. Pro výstup na
střechu bude ve střeše umístěn výlezový otvor.
Ve všech prostorách bude zajištěn pravidelný úklid, také bude zajištěno
pravidelné mytí podlah a oken. Údržba, mytí oken, výměna osvětlovacích zdrojů bude
prováděna např. pomocí mobilního lešení, přenosných schůdků, žebříku.
Při údržbě zpevněných ploch bude zajištěno pravidelné čištění, odklízení sněhu
v zimním období s posypem namrzajících ploch na zpevněných plochách – chodníku,
komunikaci. Pro údržbu objektu je nezbytné zajištění čištění klempířských konstrukcí –
žlabů a svodů nejméně 2x ročně. Pracovníci budou údržbu zajišťovat ze střechy a
žebříků, budou vybaveni pracovním postrojem. Tento postroj bude upevněn ke
konstrukci pomocí ocelových šroubů s oky.
V objektu budou prováděny pravidelné revize všech zařízení.

a) stavební řešení
b) konstrukční a materiálové řešení – je uvedeno v samostatné profesní části PD –
konstrukční projekt (statika)
c) mechanická odolnost a stabilita – je uvedeno v samostatné profesní části PD –
konstrukční projekt (statika)

a) stavební řešení
Stavba bude provedena v několika etapách. Případná nutnost dalšího rozdělení do
jednotlivých etap, nebo změna rozdělení na jednotlivé dílčí stavební a technologické
objekty a nebo změna postupu výstavby vyplyne při dalším zpracování PD.

vytyčení stavby:
Vytyčení staveb bude provedeno dle koordinační a vytyčovací situace vztažené
k místnímu relativnímu systému.

příprava území:
Před započetím výkopových prací bude provedena skrývka ornice v tloušťce cca
200 – 300mm. Ornice bude v plném rozsahu uložena na pozemku pro zpětné terénní
úpravy. Výkopy je třeba chránit před zaplavením od dešťové vody stékající po terénu.
V případě intenzivního deště bude voda odčerpávána čerpadlem ze šachty na dně
výkopu.

konstrukční řešení:
Popis objektu a jeho konstrukce
Stavba je 4 podlažní. Je zastřešena sedlovou střechou. Vstup do objektu se nachází
v 1.NP.
Vjezd do garáže se nachází v 1.NP. Stavba je založena na základových pasech
v kombinaci s patkami. Hlavní nosnou konstrukci tvoří skeletový systém v kombinaci se
stěnovým. Vodorovné nosné konstrukce tvoří jednosměrně pnuté železobetonové desky.
Navržené výrobky, materiály hlavní konstrukční prvky
Použité materiály:
· beton dle ČSN EN 206-1 v pevnostních třídách C30/37, zdivo: vápenopískové
bloky v pevnostech P10 a P15 na maltu MC10
· betonářská ocel: 10 505.9, BSt 500B.
· konstrukční ocel třídy S235 (Fe 360).
· hraněné řezivo kategorie S10, resp. C24.
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základové konstrukce:
Objekt bude založen na železobetonových základových pasech a patkách do ne zámrzné hloubky.
Pasy a patky jsou zhotoveny na podkladním betonu tl. 100mm. Tlaku zeminy bude odolávat vnější
železobetonová stěna, která bude vetknutá do základových pasů. Tyto železobetonové konstrukce
budou obsahovat krystalickou složku, která minimalizuje vnikání zemní vlhkosti. Spodní stavba bude
zaizolována hydroizolací z asfaltových pásů, které budou nataveny na základové desce a z vnitřní
strany opěrné stěny. Hydroizolace bude vyvedena ze základové desky na obvodové stěny, dle
prováděcí dokumentace.

Zámečnické konstrukce:
Dveřní zárubně uvnitř objektu jsou navrženy typové. Ve schodišťovém prostoru objektu je navrženo
ocelové zábradlí, které je uchycené z boku do schodišťových stupňů, madlo zábradlí je řešeno jako
dřevěné.

Bourací práce:
Nejsou v projektu řešeny

svislé konstrukce:

B.2.7 Základní charakteristika technických a
technologických zařízení

Svislé nosné konstrukce jsou tvořeny z vápenopískových tvárnic o tloušťce 180 mm, tak aby
dobře plnily požadavek na únosnost a zároveň na tepelnou odolnost stavby. Obvodová konstrukce
sendvičové stěny je podrobně rozepsaná v prováděcí dokumentaci.

a) technické řešení - viz samostatné profesní části projektové dokumentace

vodorovné konstrukce
Vodorovné konstrukce jsou navrženy jako monolitické železobetonové desky, křížem a jednosměrně
pnuté. Předběžným empirickým návrhem byla tloušťka desky stanovena na 190mm, ten je přiložen ve
statickém schématu.

střešní konstrukce, střecha:
Střecha je sedlová. Je navrhnuta jako dřevěná s I nosníky, dále se zde nachází prosklená střecha
rámová, která stojí na samostatné konstrukci. Dešťová voda je odvedena svody, které vedou na fasádě
do dešťové kanalizace.

výplně otvorů:
Okna a dveře jsou navržena z izolačních proﬁlů Schüco a zasklena izolačním trojsklem. Součinitel
prostupu tepla zasklení je uvažováno návrhovou hodnotou v maximální výši 0,8 W/m2K. Posuvná okna
jsou opatřena předokenními roletovými žaluziemi. Vstupní dveře jsou bezpečnostní.

podlahy:
Jednotlivé skladby podlah jsou uvedeny ve výkresové dokumentaci.
Povrchová úprava podlah bude laminátová s vysokou odolností proti oděru v dekoru dřeva,
v koupelnách a WC je navržena keramická dlažba.

Elektro :
Osvětlení :
Vnitřní osvětlení jednotlivých místností je navrženo dle ČSN EN 12464-1 a ČSN 73 4301/Z1.
Výběr konkrétních svítidel bude řešen v další fázi projektu. Navrhovaná svítidla budou
použita podle typu a účelu místnosti. Ovládání svítidel bude zajištěno spínači, které budou
umístěny přímo v osvětlovaném prostoru.
Napojení na vodu :
Jako zdroj vody pro objekt slouží veřejná vodovodní síť. Voda je přiváděna k objektu
veřejnou přípojkou z jihovýchodu plastovými trubkami. Konkrétní typ a dimenze potrubí bude
konzultováno s profesí TZB. Potrubí bude uloženo do pískového lože a obsypáno jemně
zrněným obsypem. Zásyp potrubí bude po vrstvách zhutňován.
Napojení na kanalizaci :
Kanalizační přípojka je vedena do kanalizační stoky vedené v ose vozovky – viz výkres
situačního schématu vedení sítí TZB. Materiál potrubí je kamenina, DN 200, bude dodržen
spád potrubí přibližně 3%. Splašková kanalizační přípojka je opatřena jednou revizní
šachtou s čistící tvarovkou. Na stokovou síť je napojena v hloubce 2,7 m.
Plynovod :

V objektu v přímé návaznosti na schodiště je umístěna výtahová šachta.

Plynová přípojka je vedena v hloubce 1,5 m v pískovém loži a je zasypána zhutněnou
zeminou. Objekt je napojen na plynovodní řad. HUP je umístěn na hranici pozemku. V
objektu jsou provedeny rozvody zemního plynu.

Schodiště:

Domovní odpad :

Výtah:

Schodiště bude tříramenné, provedeno ze železobetonu vetknutého do stropních desek a stěny.
Bude opatřeno dřevěným zábradlím.

Příčky:
Vnitřní příčky budou provedeny ze zdiva Porotherm tloušťky 200 mm (dle projektové dokumentace).
Omítnuty budou sádrovou omítkou nebo stěrkou, dle požadavků majitele.

Umístění popelnic na domovní odpad je umístěno uvnitř vnitrobloku budovy B, u
komunikace.
.
b) výčet technických a technologických zařízení - viz samostatné profesní části
projektové dokumentace

Oplocení:
Není v projektu řešeno.

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení
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Objekt je navržen v souladu s normou ČSN 73 0802 požární bezpečnos staveb – nevýrobní objekty ( viz.
část PBŘ).
Všechny dřevěné a ocelové prvky musí být ošetřeny pro požárním nátěrem. Svou mocnos vyhoví limitní
hodnotě doby hoření před zhroucením konstrukce. Podrobnější popis požárního řešení je součás
dokumentace projektu diplomové práce.

B.2.9 Zásady hospodařeni s energiemi
V rámci přípravy stavby bylo investorem zadáno zpracování Průkazu energe cké náročnos budovy,
který vyhodno l objekt po stránce hospodaření s energiemi. Jsou zde doloženy ukazatele energe cké
náročnos budovy s porovnáním celkové dodané energie s potřebou obnovitelné primární energie.
Průkaz energe cké náročnos budovy je zařazen v samostatné příloze. Jedná se však o předběžný
odhad, pomocí podkladů ze stránek TZB-INFO.CZ
Vzduchotechnické jednotky budou výměníkem zpětného získávání tepla z odpadního vzduchu.
Všechny spotřebiče v objektu budou z kategorie úsporné.

a) napojovací místa technické infrastruktury, přeložky
Přístup k objektu je umožněn z místních asfaltových komunikací z jihovýchodu přes
pozemky, p.p.č. 533/2, 43/1 a 65. Tyto komunikace umožňují příjezd osobních vozidel
návštěvníků a obslužných vozidel a příjezd zásahových požárních vozidel k objektu v případě
požáru. Na pozemku budou zhotoveny chodníky pro pěší (více v dokumentaci diplomního
projektu). Navrhované plochy jsou bez překážek bezbariérové - dle požadavků vyhlášky č.
398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání
staveb. Parkovací plochy umístěné v severní i jižní části v blízkosti budoucího objektu jsou
navrženy dle ČSN 73 6056 – odstavné a parkovací plochy. Před parkovacím stáním vede
obousměrná komunikace šířky 6m.

B.4 Dopravní řešení
a) popis dopravního řešení
Příjezd bude zajištěn z ulice Nádražní, školská a Jana Bašty. Do areálu vedou čtyři vjezdy

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na
pracovní a komunální prostředí
Všechny výrobky používané na stavbě budou opatřeny atestem o jejich hygienické nezávadnos .
Projektant požaduje, aby investor použil na stavbě jen ty stavební materiály, které odpovídají hygienickým
předpisům a je u nich doložena hygienická nezávadnost.

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího
prostředí
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží
Možnost pronikání radonu bude posouzena radonovou zkouškou v další čás PD.

b) ochrana před bludnými proudy

Napojení bude navrženo zpevněnou plochou z asfaltu, na stávající zpevněnou komunikaci typu
D.

c) doprava v klidu
Doprava v klidu je řešena v rámci objektu. Je zde navržena podzemní garáž pro 28 osobních
automobilů, přičemž jsou zde vyhrazená 2 parkovací místa pro invalidy. Možné je i parkování na
povrchu kde se nachází dalších 25 parkovacích míst.
Jedno parkovací stání je velikosti 2,5m x 5,5m.
Pro vozíčkáře je velikosti 3,5m x 7,0m
Systém parkování je navržen u všech parkovacích míst jako podélný jednostranný – toto řešení
vypadá z provozního hlediska jako nejvýhodnější.

d) pěší a cyklistické stezky
V prostoru areálu se nachází několik pěších i cyklistických stezek

Stavba není vystavena korozním vlivům bludných proudů

c) ochrana před technickou seizmicitou
Jedná se o stavbu ve stabilizované oblas bez seizmické činnos . Stávající podmínky území se
stavbou nemění.

d) ochrana před hlukem
Stávající podmínky se nemění.

e) protipovodňová opatření.
Stávající podmínky území se nemění. Pozemek s řešeným objektem nespadá do záplavové zóny.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu
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B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních
úprav

·
·

minimalizování aktivních ploch jako zdroje prašnosti a skrápění nejvíce
exponovaných ploch v době velkého sucha
preventivní opatření k nakládání s látkami, které mohou ohrozit jakost povrchových
nebo podzemních vod

a) terénní úpravy
Vzhledem k charakteru a rozsahu stavebních prací a k situaci na pozemku, budou
prováděny terénní úpravy. Jsou deﬁnovány v rámci výkresové přílohy PD.

·
·

b) použité vegetační prvky

·
·

Rozsah sadových úprav bude speciﬁkován v samostatné profesní části PD, kterou
bude v dalších etapách řešit zahradní architekt.

·

staveništní doprava bude vedena po komunikacích veřejné dopravní sítě
zamezení znečištění vozidel a zajištění účinné techniky pro jejich případné očištění
a případnou očistu veřejné komunikace
vhodné nakládání s odpady dle zákona č.184/2014 Sb. o odpadech
technický stav dopravních a stavebních mechanizmů z hlediska hlučnosti, úniku
ropných látek a exhalací
zajištění informovanosti obyvatelstva v zájmovém území o průběhu stavebních
prací a ustanovení kontaktní osoby

c) biotechnická opatření
Biotechnická opatření nebudou prováděna. Vzhledem k charakteru stavby není nutno
řešit jakékoliv terénní urovnávky, příkopy, průlehy, terasy, ochranné hrázky, protierozní
nádrže, poldry, protierozní cesty, zatravněné údolnice jako dráhy soustředěného odtoku,
atd.

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a
jeho ochrana
Stavba je v souladu s územním plánem a respektuje regulativa daná platnou ÚPD a
další legislativou z oblasti ochrany přírody a krajiny nebo vodních zdrojů a léčebných
pramenů dle zák. 100/2001 Sb. Nejedná se o výrobní provozy a charakter stavby vylučuje
další rizika, která by vyžadovala provedení opatření k odstranění, nebo minimalizaci
negativních účinků, nebo návrh ochranných a bezpečnostních pásem vyplývajících
z charakteru realizované stavby.
Na území se nevyskytuje žádný biokoridor. Zájmová plocha nezasahuje do žádného
zvláště chráněného území ani lokality NATURA 2000 dle zákona č. 114/1992 Sb. o
ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů, ani do žádného ochranného
pásma vodních zdrojů a lesa.
Na staveništi se jedná pouze o výskyt ochranných pásem inženýrských sítí na
pozemku a jeho okolí, která budou stavbou respektována.
Pro stavební práce při fázi realizace stavby platí především následující podmínky.
Speciálně se jedná o soubor organizačních a technických opatření s cílem minimalizovat
potencionální nepříznivé vlivy na životní prostředí, veřejné zdraví a pohodu obyvatelstva
během stavby, zejména se zaměřením na:
· opatření řešící hluk ze stavební činnosti tak, aby bylo zajištěno plnění hygienického
limitu hluku podle nařízení vlády č. 272/2011 Sb.
· zákaz nočních prací
· zákaz nočního provozu staveništní dopravy
· provádění hlučných prací a dopravy pouze v denní době od 6 do 22 hodin
· práce o víkendu omezit na dobu od 8 do 18 hodin
· omezení světelného znečištění okolí
· omezení mezideponií a skladování prašných materiálů

B.7 Ochrana obyvatelstva
Z podkladů k dané lokalitě vyplývá, že se řešený pozemek nachází mimo
záplavovou oblast, není poddolovaný ani namáhaný seizmickou činností a sesuvy půdy.
Opatření vyplývající z požadavků civilní ochrany nejsou uvažovaná – jedná se o
domy bez požadavků na řešení veřejné ochrany obyvatelstva.

B.8 Zásady organizace výstavby
Během výstavby bude z bezpečnostních důvodů staveniště oploceno. Po celou dobu
výstavby bude dbáno na dodržení základních požadavků na BOZP. Všichni pracovníci budou řádně
proškoleni a budou dodržovat požadavky na bezpečnost práce stanovené normou.

C

Situační výkresy
Situační výkresy jsou součástí výkresové přílohy PD.
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Charakteristika objektu z hlediska požární bezpečnosti
Podklady pro zpracování:
ČSN 73 0818- POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB- OBSAZENÍ OBJEKTŮ OSOBAMI
ČSN 73 0802- POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB- NEVÝROBNÍ OBJEKTY
Zkratky používané dále v textu:
PÚ- požární úsek; SPB- stupeň požární bezpečnosti; PO- požární odolnost; POP- požárně otevřená plocha;
PNP- požárně nebezpečný prostor; DHZ- doplňkové hasící zařízení
POPIS OBJEKTU:
Jedná se o veřejnou budovy (RADNICE,ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA)
1A

Požární úseky:
Budova je členěna do požárních úseků dle schématu napravo. Hlavní únikovou cestu tvoří hlavní schodišťový
prostor, který je doplňen o požární výtah.
Požární výška:
Požární výška objektu je 6m (výška podlahy posledního obytného podlaží v traktu se třemi NP).
Chráněné únikové cesty:
Je navržena jedna úniková cesta typu A. Jedná se o schodišťový prostor, který je od ostatních požárních úseků
komunikačně oddělen požárními uzávěry otvorů a je odvětráván přirozeně okny. Doba, po kterou se mohou při
požáru osoby na únikové cestě typu A bezpečně zdržovat je nejvýše 4 minuty.
Prostor je řešen jako nehořlavý.
Požární úseky:
Dispozice jsou navrženy tak, aby při jediné možnosti úniku byla dodržena
vzdálenost 25 m od vstupních dveří do kritické obytné jednotky (viz schéma).
Objekt je členěn do několika požárních úseků, v každém patře se nacházejí
alespoň tři, které přímo navazují na chráněnou únikovou cestu.
Ve spodním podlaží je pak možnost utéct čtyřmi únikovými cestami,
přičemž dvě se nachází přímo v kavárně, kde prchající má možnost útěku
do dvou světových stran. V cestě prchajícího by se neměly nacházet žádné
překážky a prostor by měl být zbaven veškerých hořlavých materiálů.
Prostor garáže má kvůli své délce 3 únikové cesty do dvou světových stran.
Objekt bude muset být vybaven hydrantem a hasícími přístroji.
Není zapotřebí dalších bezpečnostních systémů.
Spodní podlaží recepce je vybaveno nehořlavými materiály.
Veškeré únikové cesty jsou jasně a výrazně označeny.
V CHÚC je schodiště navrženo jako konstrukce typu Pd1.
Veškeré nosné konstrukce mají požadovanou požární odolnost.
Doba úniku z celého objektu nebude delší než 15 min.

1A

DOLŮ

1A

1A

Garáže 1PP

2C

1B

1C

POŽÁRNÍ OCHRANA

KONZULTANT POŽÁRNÍ OCHRANY:

Ing.Hana Kalivodová
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- čiré zasklení
- černé poloprůhledné sklo
- JANSEN fasadní a světlíkové systémy
- nosná ŽB konstrukce
- skleněné vstupní dveře

1:5

1:10
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KPS
OBSAH:
ź STRUČNÝ POPIS OBJEKTU
ź KONSTRUKČNÍ PŮDORYS 1NP
ź KONSTRUKČNÍ PŮDORYS 2NP
ź NÁVRH OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ RADNICE
ź PROSTUPY TEPLOT
ź DETAIL HŘEBENE
ź DETAIL V MÍSTĚ OKAPU
ź DETAIL OKENÍHO OTVORU
ź DETAIL NAPOJENÍ NA VODOROVNÉ KONSTRUKCE
ź DETAIL SOKLU
Stručný popis objektu:
Objekt se nachází v Litňi u Liteňského zámku . Řešený Objekt se
nachází v areálu několika dalších budov, přičemž jsem si vybral k řešení
dominantu, kterou je nová radnice . Budova má 3 podlaží + 1 podzemní podlaží,
účel stavby je veřejná budova radnice. Prostory radnice se nacházejí ve všech
třech podlažích, v druhé části radnice se nachází pronajímatelné prostory
kanceláří. V 1NP se nachází parkoviště…

KPS

KONZULTANT ZA KATEDRU KPS:

doc.Ing.František Kulhánek CSc.
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KONSTRUKČNÍ SYSTÉM 1NP
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Návrh obvodového pláště radnice
Lineární činitel prostupu tepla
2D výpočet tepelné propustnosti (therm)
U-factor 0,166 W/(m2K)
1500 mm
lenght
L2D
0,2490 W/(mK)
L2D
vlastní hodnota
W/(mK)
Tepelná propustnost plošných konstrukcí
Ui
bi
vlastní Ui
W/(m2K)

[mm]

1500
1500

Konstrukce č.1
Konstrukce č.2

W/(m2K)

0,0929
0,0929

Y = L2D – U1*b1 - U2*b2
Y=

-0,030

W/(m.K)

Povrchové teploty
Teplotní faktor vnitřního povrchu
17,5 °C
nejnižší povrchová teplota Tsi, min =
20 °C
Tai =
teplota vnitřního vzduchu
-15 °C
Te =
návhová vnější teplota
teplotní faktor

fRsi =

0,929

poměrný teplotní rozdíl

xRsi =

0,071

1

Plošná konstrukce č.1

Konstrukce č. Popis konstrukce
Odpor při přestupu tepla na straně konstrukce [m²K/W]

vnitřní R si :

0,13

vnější Rse :

0,04
Celková šířka

l [W/(mK)]

Dílčí plocha 1

l [W/(mK)]

Dílčí plocha 2 (nepovinný)

l [W/(mK)]

Dílčí plocha 3 (nepovinný)

Tloušťka [mm]

1. omítka
2. EPS graﬁt

0,800

10

0,033

300

3. Pórobeton
4. omítka

0,135

200

0,800

10

5.
6.
7.
8.
Podíl dílčí plochy 2

Podíl dílčí plochy 3

Celkem

52,0
Součinitel U:

2

0,0929

cm

W/(m²K)

Plošná konstrukce č.2

Konstrukce č. Popis konstrukce
Odpor při přestupu tepla na straně konstrukce [m²K/W]

vnitřní R si :
vnější Rse :

0,13
0,04
Celková šířka

Dílčí plocha 2

l [W/(mK)]

Dílčí plocha 2 (nepovinný)

l [W/(mK)]

l [W/(mK)]

Dílčí plocha 3 (nepovinný)

Tloušťka [mm]

1. omítka
2. EPS graﬁt

0,800

10

0,033

300

3. Pórobeton
4. omítka

0,135

200

0,800

10

5.
6.
7.
8.
Podíl dílčí plochy 2

Podíl dílčí plochy 3

Celkem

52,0
Součinitel U:

0,0929

cm

W/(m²K)
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Návrh střešního pláště radnice
Lineární činitel prostupu tepla
2D výpočet tepelné propustnosti (therm)
U-factor 0,0897 W/(m2K)
lenght 2497,2 mm
L2D
0,2240 W/(mK)
L2D
vlastní hodnota
W/(mK)
Tepelná propustnost plošných konstrukcí
Ui
bi
vlastní Ui
W/(m2K)

[mm]

1200
1297

Konstrukce č.1
Konstrukce č.2

W/(m2K)

0,0989
0,0940

Y = L2D – U1*b1 - U2*b2

-0,017

Y=

W/(m.K)

Povrchové teploty
Teplotní faktor vnitřního povrchu
18,3 °C
nejnižší povrchová teplota Tsi, min =
20 °C
Tai =
teplota vnitřního vzduchu
-15 °C
Te =
návhová vnější teplota
teplotní faktor

fRsi =

0,951

poměrný teplotní rozdíl

xRsi =

0,049

1

Plošná konstrukce č.1

Konstrukce č. Popis konstrukce
Odpor při přestupu tepla na straně konstrukce [m²K/W]

vnitřní R si :

0,13

vnější Rse :

0,04
Celková šířka

l [W/(mK)]

Dílčí plocha 1

l [W/(mK)]

Dílčí plocha 2 (nepovinný)

l [W/(mK)]

Dílčí plocha 3 (nepovinný)

Tloušťka [mm]

1. omítka
2. VPC

0,800

10

0,790

175

3. EPS
4. omítka

0,033

320

0,800

10

5.
6.
7.
8.
Podíl dílčí plochy 2

Podíl dílčí plochy 3

Celkem

51,5
Součinitel U:

2

0,0989

cm

W/(m²K)

Plošná konstrukce č.2

Konstrukce č. Popis konstrukce
Odpor při přestupu tepla na straně konstrukce [m²K/W]

vnitřní R si :
vnější Rse :

0,10
0,04
Celková šířka

Dílčí plocha 2

l [W/(mK)]

1. DHF
2. celulóza

0,100

15

0,043

400

3. OSB
4. minerální vlna

0,180

5. SDK

0,220

0,040

Dílčí plocha 2 (nepovinný)

l [W/(mK)]

l [W/(mK)]

Dílčí plocha 3 (nepovinný)

Tloušťka [mm]

18
latě

0,180

40
25

6.
7.
8.
Podíl dílčí plochy 2

Podíl dílčí plochy 3

Součinitel U:

Celkem

49,8

10,0%

0,0940

cm

W/(m²K)
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30
50

Plochu větracích otvorů v hřebeni nutno posoudit výpočtem dle konkrétní krytiny

LEGENDA MATERIÁLŮ:
TI - Foukaná alt. vrstvená izolace

Pojistná hydroizolace - překrytí min. 200 mm

Zavětrovací pásek

Vrcholová vaznice - lepený lamelový nosník proﬁl dle statiky
(zde 140x280), alternativně lepený lamelový nosník na celou
výšku I nosníku

Polohovatelná trámová botka (např. Simpson Strong-Tie)

Omítka

Oboustranná příložka OSB

Zavětrování konstrukce proti klopení,
např. ondřejské kříže a 2000 mm

OSB deska

DHF deska

30

°

Dřevěné prvky
0°

3

Sádrokartónové desky

Difuzní fólie

15

Vzduchotěsné napojení
36

Vzduchotěsné napojení
00

0-4

Hlavní vzduchotěsnící vrstva
(HVV)

40
18

25

STŘECHA
Střešní krytina
Laťování dle vzdálenosti krokví (běžně 40x60 mm)
Kontralatě 60x60
60 mm
DFH deska (pojistná hydroizolace)
15 mm
Foukaná alt. vrstvená izolace mezi dřevěnými
360-400 mm
I-nosníky a 625 mm λ=0,039 W\/m
OSB 3
deska, spáry přelepeny těsnící páskou
18 mm
Tepelná izolace v roštu 40x60 a 625 mm, λ =0,040 W\/mK 40 m
Sádrokartónové desky
2x12,5 mm

0

500'

1000' mm
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Zavětrování konstrukce proti klopení,
např. ondřejské kříže a 2000 mm

15

LEGENDA MATERIÁLŮ:
TI - EPS

00
0-4
36

Oboustranná výztuha I-nosníku v místě uložení (např. OSB)
°

30

Montážní PUR pěna

TI - Foukaná alt. vrstvená izolace
18 40

Vnější těsnící páska na napenetrovaný podklad

25

Komprimační páska

Železobeton
Vápenopískové bloky

Kovová mřížka proti hmyzu
Omítka

OSB deska

Okapový plech
Vzduchotěsné napojení
omítatelnou páskou
jištěnou přítlakem

Přesah dle statiky (50x150 mm)

STŘECHA
Střešní krytina
Laťování dle vzdálenosti krokví (běžně 40x60 mm)
Kontralatě 60x60
DFH deska (pojistná hydroizolace)
Foukaná alt. vrstvená mezi dřevěnými I-nosníky
a 625 mm, =0,039 W\/m
OSB 3
deska
Tepelná izolace v roštu 40x60 a 625 mm,

DHF deska
60 mm
15 mm
360-4

Dřevěné prvky
mm
Sádrokartónové desky

18 mm
40 mm
Difuzní fólie

Sádrokartónové desky

2x12,5 mm
Vzduchotěsné napojení

OBVODOVÁ STĚNA

300
10

180
5

475-515

10

Vnější omítka
Tepelná izolace EPS
Lepicí stěrková hmota
Vápenopískové bloky
Vnitřní omítka

10 mm
5 mm
180 mm
10 mm

1:10
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10

5

175

10

315

Kompozitní konzola
á 700/1500 mm od kraje

Vnější deska EPS s vyšší tuhostí
a přesahem min. 150 mm
po stranách žaluziového kastlíku

250

25

200

OSB tl. 25 mm nebo jiný kotevní
proﬁl - spoj metrický šroub
s podložkou
Krycí plech nebo zatažení
stavebním lepidlem

10

Zakončovací proﬁl s okapničkou

10

175

95

40

140

Překrytí rámu 60 mm, min. 40 mm
Nízkoexpanzní montážní pěna
Komprimační těsnící páska

40

10

10
Vodící lišta pro žaluzie

Začišťovací okenní proﬁl s tkaninou

EXT

INT

Vnější těsnící páska paropropustná
Nízkoexpanzní montážní pěna
Kompozitní úhelník, rozteč a kotvení dle statiky
Vnitřní těsnící páska na penetrovaný podklad

Oplechování parpetu
Nízkoexpanzní pěna
Stavební lepidlo/podkladní vrstva
Deska XPS nebo MW, tl. 20 mm lepena PU lepidlem
Desky EPS zateplovacího systému zabroušené do spádu

Vnitřní parapetní deska
Nízkoexpanzní pěna
Stavební lepidlo/podkladní vrstva

min 5\

30
Parapetní připojovací proﬁl

175
10

315
5

515

10
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STÍNÍCÍ DŘEVĚNÉ PANELY

Tepelná izolace EPS
Lepící a stěrková hmota
Vápenopískové bloky

5 mm
180 mm

Tepelná izolace EPS
Lepící a stěrková hmota
Vápenopískové bloky

Věncovka z porobetonu

KOTVA

5 mm
180 mm

50 50

5

50 50

5

Věncovka z porobetonu

Zesílení omítky perlinkou

200
10

10

200

ZI - Minerální plsť

Pórobetonové tvárnice

Zesílení omítky perlinkou

Beton

300
10

180
5

180
10

10

300
5

10

1:10
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SKLADBA PODLAHY
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TZB
(Technické zařízení budov)
ź OBSAH:
ź
ź
ź
ź
ź

TECHNICKÁ ZPRÁVA
1NP, 2NP
3NP
VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT OBÁLKOVOU METODOU
PŘILOŽENÁ DOKUMENTACE

Stručný popis objektu:
Objekt se nachází v Litňi u Liteňského zámku . Řešený objekt se
nachází v areálu několika dalších budov, přičemž jsem si vybral k řešení
dominantu, kterou je nová radnice . Budova má 3 podlaží + 1 podzemní podlaží,
účel stavby je veřejná budova radnice. Prostory radnice se nacházejí ve všech
třech podlažích, v druhé části radnice se nachází pronajímatelné prostory
kanceláří. V 1NP se nachází parkoviště…

TZB

KONZULTANT ZA KATEDRU K125:

doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D.

Ročník: 2016/2017
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TOPENÍ:
Celková ochlazovaná plocha:
Obvodová stěna
A = 446,0m²
U = 0,09W/(m²*K)
Okna a dveře
A = 280,0m²
U = 0,7 W/(m²*K)
návrhová vnitřní teplota: 20°C
návrhová vnější teplota: -12°C
výměna vzduchu = 0,5 násobná/hodinu.
celkový počet lidí v budově: 45 lidí
tepelné zisky od lidí: 21kW
Při těchto návrhových parametrech vychází celková tepelná ztráta prostupem: 24,7 kW a větráním: 15,5.
Tepelné zisky od lidí a vnitřního technického zařízení nejsou uvažovány.
Na tuto tepelnou ztrátu jsem navrhl vytápění pomocí Centrální jednotky vzduchotechniky s Fancoily
(umístěné v technické místnos v 3 NP). Systém pracuje pouze s čerstvým vzduchem, ke směšování
dochází přímo v místnos .
PRINCIP SYSTÉMU S FANCOILY:
Centrální jednotka vzduchotechniky pracuje tedy pouze se vzduchem exteriérovým a odpadním z
větraného (klima zovaného) prostoru. Centrální jednotka vzduch celoročně upravuje na teplotu mezi 17
až 20 °C podle venkovních podmínek.
V FCU jednotkách je přiváděný exteriérový vzduch smíchán s cirkulačním interiérovým vzduchem a
dohřán nebo ochlazen na požadovanou teplotu přiváděného (podle potřeby) .
Zbývající potřebu tepla by zajišťovaly podlahové indukční jednotky (MINIB fan-coil – PT Tělesa), jsou to
podlahové konvektory s přirozenou cirkulací teplého vzduchu, budou umístěny pod okny kvůli tepelné
pohodě tak, aby nekondenzovala voda na studených konstrukcích.
PRINCIP SYSTÉMU S INDUKČNÍMI JEDNOTKAMI:
Primární průtok čerstvého vzduchu, který je přiváděň přes trysky vytváří volný proud a podtlakem strhává
do proudu okolní vrstvy vzduchu, čímž dochází k přisávání sekundárního vzduchu z místnos . Tato
„indukce“ probíhá uvnitř indukční jednotky. Speciální konstrukce umožňuje nasávání sekundárního
vzduchu z místnos přes tepelný výměník, kde dochází k jeho ochlazení/ohřá .
Energii budou zajišťovat fotovoltaické panely, které vyrábí stejnosměrný elektrický
proud, který je v invertoru Biosuntec upraven tak, aby nepoškozoval galvanickými účinky bojlery, a
následně je spotřebováván ve formě tepelné energie (ohřev vzduchu). Vyrobenou elektřinu je možné
využívat i běžným způsobem, tedy pro napájení spotřebičů.
Návrhové parametry ochlazovaných konstrukcí byly počítány v programu TEPLO 2010. Výsledky jsou
přiloženy k technické zprávě.
Vzhledem k orientaci budovy - sever - jih a umístění skleněné věže do severní čás objektu nedochází k
přehřívání budovy. K tomu taktéž přispívá, že jsou okna zasklena energe ckým sklem 4mm Planibel
Energy N on Clearvision, jež by mělo tepelné zisky eliminovat. Tepelné zisky jdou také snížit vnějšími
odrazivými žaluziemi, ale tyto fungují pouze, pokud jsou čisté, jinak ztrácejí požadované vlastnos .
Technický list zasklení je přiložen k technické zprávě.

KANALIZACE:
V lokalitě vede nová síť splaškové kanalizace. V obci Liteň je řešena jako oddílná gravitační kanalizace. Vzhledem k
výškové konﬁguraci terénu a zástavbě v obci (a zásadám pro stokování odpadních splaškových vod) bylo na dvou
místech vybudováno výškové přečerpávání splaškových odpadních vod čerpacími stanicemi (ČSI a ČSII) s výtlakem
(tlaková kanalizace) vyústěným do šachet na hlavní gravitační kanalizaci. Všechny objekty areálu jsou napojeny na tuto
kanalizační síť .
Kanalizace je navržena dle ČSN 75 6760, ČSN 75 6101 a souvisejících norem a předpisů. Kanalizace je ve smyslu ČSN 75
6760 řešena jako oddílná. Splaškové odpadní vody od jednotlivých zařizovacích předmětů budou svedeny příslušným
připojovacím a odpadním potrubím do ležatého svodného potrubí. Svodné potrubí je vyvedeno z objektu přes základy
a vně objektu je potrubí splaškové kanalizace napojeno přes nově osazenou revizní šachtu do stávající přípojky
splaškové kanalizace. Přípojka splaškové kanalizace je zaústěna do kanalizace městysu Liteň. Dešťové odpadní vody ze
střech budou svedeny systémem vnějších dešťových svodů do svodného potrubí ležaté kanalizace a dále do venkovní
dešťové kanalizace. Do venkovní dešťové kanalizace budou připojeny i uliční výpus pro odvodnění nově navržených
zpevněných ploch (parkoviště pro osobní automobily). Venkovní dešťová kanalizace je na pozemku investora napojena
na kanalizaci splaškovou a kanalizační přípojkou vyvedena do kanalizace městysu Liteň. Kanalizační přípojka je vedena
do kanalizační stoky vedené v ose vozovky – viz výkresová dokumentace diplomové práce. Materiál potrubí je
kamenina, DN 200, bude ve spádu cca 3%. Splašková kanalizační přípojka je opatřena jednou revizní šachtou s čis cím
kusem. Na stokovou síť je napojena v hloubce 2,6 m.
Svodné potrubí
Hlavní svodné splaškové potrubí je navrženo z PVC trubek o dimenzi DN150 a se sklonem 5%. Je opatřeno jednou
betonovou revizní šachtou o průměru 1 m, která má dno v hloubce -2,2 m. Potrubí je vedeno v izolované rýze pod
základovou deskou.
Dešťová kanalizace
Hlavní svodné dešťové potrubí je vedeno okapovým svodem na fasádě objektu. Je opatřeno jednou revizní šachtou
(plastová o průměru 1030 mm), která má dno v hloubce -1,6 m.
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VODOVODNÍ PŘÍPOJKA
Dimenze vodovodní přípojky je navržena na DN75, dimenze přípojky na nepožární vodu: Dn40.
celková potřeba vody:
daná množstvím zařizovacích předmětů více na TZB info
potřeba vody na osobu
potřeba vody na den
dimenze vodovodní přípojky
dimenze kanalizační přípojky
dimenze požární přípojky
průtok požární vody
množství dešťové vody dle tabulky
dimenze okapových trubek
umístění revizních šachet
půdorys rozvodu vody
vodoměrná soustava
Vodovodní přípojka – zdroj vody :
Jako zdroj vody objektu slouží veřejná vodovodní síť. Voda je přiváděna veřejnou přípojkou ze severní
strany k objektu plastovými trubkami. Bude uložena do pískového lože a obsypána jemně zrněným obsypem.
Zásyp vodovodní přípojky bude po vrstvách zhutněn.
Potřeba vody :
Výpočet potřeby vody je proveden na základě přílohy č. 12 vyhlášky 428/01 Sb., kterou se provádí zákon č.
274/01 o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu.
Potřeba pitné vody:
Speciﬁcká denní spotřeba vody
QP= q*n = 30*51 = 1530 l/den
Maximální denní spotřeba vody
Qm= QP*k = 1530*1,25 = 1913 l/den
Maximální hodinová spotřeba vody
Qh= (Qm/z)*kn= (1875*2,1/24) = 167,4 l/den
Roční spotřeba vody
QR= QP*365 = 558450 l/rok
Průtok vodovodní přípojkou
Výpočtový průtok:
Qv=√(Σqi*n)
Qv=√(0,22*8+0,62*6+0,12*3)=1,594 l/s
QH= S.v = 2*0,3 = 0,6 l/s
Volím Qmax… Qv=1,594 l/s
Dimenze
d=√((4*Qv)/(π*v))=√((4*1,594*10-3)/(π*2)) = 0,0319 m→ přípojka DN40
Potřeba TUV
Uvažujeme o 50% celkového množství spotřeby vody - 765 l/ den.
Celkové množství energie - 765 dm3 -0,765 m3.
Výpočet výkonu: Q= (1+z)*Ró*c*Vzp*(t2-t1)
z=0,5
Ró=1000 kg/m3
c=4187 J/kg.K
t1=10 °C
t2=55 °C
Q = 0,265 GJ = 73,59961 kWh/den ..... 3,067 kW

Požární vodovod
Požární vodovod bude proveden samostatně od rozvodu pitné vody. Rozdělení je provedeno za fakturačním
vodoměrem. Jeho kapacita musí odpovídat požadavku na výpočtový výkon pitné i požární vody. Požární
vodovod lze samostatně uzavřít a vypus t.
Rozvodné potrubí požární vody v objektu bude provedeno z ocelového potrubí pozinkovaného. Potrubí bude
vedeno v podlaze 1.NP až do prostoru schodiště, kde bude ve zdi vedeno stoupací potrubí do jednotlivých
podlaží. Ve zdi bude potrubí požární vody vedeno v drážce ve zdi.
V 1. NP i ve 2. NP bude na rozvodném potrubí osazena hydrantová skříň.
Dvířka skříní požárních hydrantů budou opatřena plombami, aby
nedošlo k jejich nesprávnému užívání nebo dokonce k zneuži .
Speciﬁkace výzbroje hydrantových skříní je uvedena v Požárně bezpečnostním řešení stavby.
ELEKTŘINA
zásobování elektrickou energií není předmětem řešení diplomové práce.
VĚTRÁNÍ
Veškeré podrobnos jsou uvedeny u Centrální jednotky vzduchotechniky s Fancoily
Předmětem projektu je návrh větracího zařízení na nucené odvětrání všech místnos , které lze také
větrat přirozeným způsobem. Doplňujícím materiálem jsou schémata rozvodů vytápění a větrání.
1NP a 2NP:
Všechny místnos v tomto podlaží s možnos přímého větrání okny do venkovního prostředí budou
větrány nuceným způsobem.
Navrhované výměny intenzity vzduchu n :
WC … 50m3/mísu/hod
KOUPELNA … 8-10 x /hod
KOMORA … 5 x /hod
VÝPOČET:
výměna vzduchu 3x/h: I = 0,334
počet osob: n = 100
dávka venkovního vzduchu: 25 m3/h
Ve = 25*100
Ve = 2500 m3/h
Návrh: kompaktní větrací jednotka s rekuperací tepla FANCOIL zajišťující větrání a teplovzdušné
vytápění a chlazení s výkonem 3400 m3/h. Zajišťuje op mální výměnu vzduchu v objektu a zároveň
minimalizuje tepelné ztráty větráním. Objekt je větrán automa cky i v době, kdy není obýván, v tuto dobu s
nižší intenzitou výměny vzduchu. Dále větrací jednotka FANCOIL zajišťuje větrání hygienického zázemí a kuchyněk s
výkonem 660 m3/h.

prostupy tepla konstrukcemi:
strop
stěny
okna
dveře
střecha
podlaha
celkový nárok na energii je součet energií ztracených prostupem konstrukcemi a vzduchem

TZB TECHNICKÁ ZPRÁVA
Ročník: 2016/2017

Vypracoval: Bc. Jakub Netolický

59

SYSTÉM
FANCOIL
JEDNOTKA
(S REKUP.)
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FANCOIL
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SYSTÉM
FANCOIL
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SYSTÉM
FANCOIL
JEDNOTKA
(S REKUP.)
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SYSTÉM
FANCOIL
JEDNOTKA
(S REKUP.)

SYSTÉM S
FANCOILY
VĚTRACÍ
JEDNOTKA

SYSTÉM
FANCOIL
JEDNOTKA
(S REKUP.)
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Výpočet potřeby tepla na vytápění
Tepelná ztráta objektu
Lokalita výpočtu
Průměrná délka otopného období
Výpočtová venkovní teplota
Průměrná venkovní teplota během otopného období
Průměrná vnitřní výpočtová teplota

Ф=

24,70

kW

d=
te =
tes =
tis =

225
-12
4,1
20,0

dní
°C
°C
°C

ei =
et =
ed =

0,85
1,00
1,00

-

ηo=
ηr =

0,95
0,97

-

D=
ε=
η=

3 578
0,850
0,922

Dní.K
-

Q vyt, rok =
Q vyt, rok =

61,13
220,07

MWh/rok
GJ/rok

Beroun

Korekční součinitele výpočtu:
Nesoučasnost tepelné ztráty prostupem a inﬁltrací
Snižování teploty během dne vlivem užívání
Zkrácení vytápění vlivem přestávek v provozu během týdne
Účinnosti systému:
Možnosti obsluhy (resp. regulace soustavy)
Účinnost rozvodů vytápění
Výsledky:
Denostupně
Opravný součinitel 1 (Korekce)
Opravný součinitel 2 (Účinnost)
Potřeba tepla na vytápění
Potřeba tepla na vytápění

D = d * (tis - tes )[ Dní / rok ]

e = ei * el * ed [-]

h = hO - h R [-;%]
QVYT ,ROK =

24 * e * D * Q
[ MWh / rok ]
h *1000 * (tis - te )
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Energetický štítek budovy
Zámek:
byla zvolena instalace kondenzačních kotlů Vitocrosal
200. Tepelný výkon každého z dvojice kotlů je 311 kW.
Kondenzační kotle zabezpečují přípravu teplonosného
média do všech větví vytápění v prostorách zámku,
podílejí se taktéž na dohřevu ohřáté pitné vody na
požadovanou teplotu.
Součástí kotelny je i plynové tepelné čerpadlo AGXP 25
HP vzduch/voda s výkonem 80 kW. Tepelné čerpadlo s
plynovým pohonem se využívá celoročně na předohřev
vody v zásobníku ohřáté pitné vody (OPV). V případě
požadavku akumuluje chlad v akumulační nádobě s
objemem 800 litrů.

POLYFUNKČNÍ DŮM B:
Zdrojem tepla jsou kondenzační plynové kotle
THERM 45 KD a THERM 28 KD
(2 ks) o celkovém výkonu 146 kW pro zimní a 28 kW
pro letní provoz. Tyto zdroje
jsou umístěny v místnosti zatříděné jako kotelna I.
kategorie v 1 NP.

POLYFUNKČNÍ DŮM A:
Zdrojem tepla jsou
kondenzační plynové kotle
THERM 45 KD a THERM 28
KD
(2 ks) o celkovém výkonu 146
kW pro zimní a 28 kW pro letní
provoz. Tyto zdroje
jsou umístěny v místnosti
zatříděné jako kotelna I.
kategorie v 1 NP.

RADNICE:
Vytápění bude zajištěné pomocí Centrální jednotky
vzduchotechniky s FANCOILY (umístěné v technické
místnosti v 3 NP) v kombinaci s podlahovými
INDUKČNÍMI JEDNOTKAMI,
přičemž energii budou zajišťovat
fotovoltaické panely, které vyrábí stejnosměrný elektrický
proud, který je v invertoru Biosuntec upraven tak, aby
nepoškozoval galvanickými účinky bojlery, a následně je
spotřebováván ve formě tepelné energie (ohřev
vzduchu). Vyrobenou elektřinu je možné využívat i
běžným způsobem, tedy pro napájení spotřebičů.
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Stručný popis objektu:
Objekt se nachází v Litňi u Liteňského zámku. Řešený Objekt se nachází v areálu několika dalších
budov, přičemž jsem si vybral k řešení dominantu, kterou je nová radnice . Budova má 3 podlaží +
1 podzemní podlaží. Účel stavby je veřejná budova radnice. Prostory radnice se nacházejí ve
všech třech podlažích, v druhé části radnice se nachází pronajímatelné prostory kanceláří. V 1NP
se nachází parkoviště.
Popis konstrukčního systému:
Konstrukční systém je skeletový monolitický. Stropní desky u veřejného domu jsou řešeny jako
trámově podepřené desky, sloupy jsou založeny na základových patkách, které jsou
železobetonové. Nosná konstrukce střechy je dřevěný krov. Stěny jsou řešeny
vápenocementovými bloky.
Použité materiály v západní části
ZDIVO – vápenocementové bloky
BETON – C30/37
OCEL – B 500 B
nahodilé zatížení
2
sníh - 1,08 KN/m
2
užitné zatížení - 3 KN/m
Svislé nosné kce.
ŽB monolitické sloupy mají rozměry 200*200 ( vnitřní sloupy ) návrh rozměru byl provede na
nejvyšší namáhání sloupů v suterénu .
Vodorovné nosné kce.
Stropy jsou železobetonové s tloušťkou stropu 190mm
průvlaky mají tloušťku 440mm a šířku 200mm
Použité programy :
edubeam_3.3.0
-
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MATERIÁL:
Tepelná izolace EPS
ŽELEZOBETON C30/37 B500

OBVODOVÁ STĚNA

VYPRACOVAL:

Vnější omítka

10 mm

Tepelná izolace EPS

300 mm

Lepicí stěrková hmota

5 mm

ŽB nosná zeď

180 mm

Vnitřní omítka

10 mm

Bc.Jakub Netolický
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ZDROJE:
http://wiki.jansencz.cz/lib/exe/fetch.php?media=soubory:projektanti:vykresyzkatalogu:fasady:3-2_viss_tvs_vertikal.pdf
http://wiki.jansencz.cz/lib/exe/fetch.php?media=soubory:projektanti:vykresyzkatalogu:fasady:3-4_viss_basic_tv.pdf
http://wiki.jansencz.cz/lib/exe/fetch.php?media=soubory:projektanti:vykresyzkatalogu:fasady:3-5_viss_basic_tvs_vertikal.pdf
http://wiki.jansencz.cz/lib/exe/fetch.php?media=soubory:projektanti:vykresyzkatalogu:fasady:3-3_viss_tvs_schraeg.pdf
https://www.andreuworld.com/workspaces/product
https://www.vitra.com/en-cz/living/product/category/ofﬁcetables,small_furniture,tables
https://bimobject.com
http://stavba.tzb-info.cz
http://www.energetickaporadna.cz/?p=1072
http://www.enerﬁnplus.cz/
http://www.pasivnidomy.cz

NORMY:
ź JMENOVANÉ V SOUHRNNÉ TECHNICKÉ ZPRÁVÌ
ź ČSN 73 6058- Garáže
ź ČSN 79 4108- Hygienické zařízení a šatny
ź ČSN 73 4130- Schodiště, rampy
ź ČSN 73 4301- Obytné budovy
ź ČSN 73 0810- Požární bezpečnost staveb- nevýrobní objekty
ź ČSN 73 5905- Stavby pro sport
Vyhlášky:
ź Č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání stavby
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