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ANOTACE
		Předmětem	tohoto	diplmního	projektu	je	navržení	kulturně	vzdělávacího	centra	v	inspirativní	lokalitě	historického	zámeckého	areálu	v	Litni.	Parcela	je	spe-
cifická	zejména	stávající	historickou	zástavbou	v	okolí.	Má	idea	vychází	ze	záměru	otevřít	chátrající	areál	veřejnosti	-	a	to	jak	turistům,	tak	i	místním.		Nezbytné	
je	proto	začlenit	areál	do	života	v	obci	a	dodat	do	něj	jak	funkce	turisticky	zajímavé,	tak	i	každodenně	využitelné.	V	návrhu	tak	kladu	důraz	na	návrat	tra-
dičních	řemesel	s	lehkou	výrobou	do	jižní	části	areálu	s	možností	letních	workshopů	plnících	funkci	vzdělávací	a	výstavbu	kulturního	centra		se	sálem	plnícím	
funkce	výstavní.	
		Volnou	inspirací	mi	byla	i	místní	architektura,	ze	které	čerpám	některé	prvky,	jako	například	šterbiny	pro	prosvětlení	sálu,	či	celá	hmotová	řešení	se	sedlovými	
střechami.	Důraz	na	řemeslné	pojetí	přímo	vybízí	ke	zvolení	dřevěné	fasády,	se	kterou	kontrastuje	jednoduše	omítnutá	část	navazující	na	původní	objekty.

ABSTRACT
		The	subject	of	my	diploma	thesis	is	to	design	an	educational	and	cultural	centre	in	very	inspiring	location	of	Chateau	Liten.	The	building	plot	is	specific	by	
its	historical	feeling	caused	by	buildings	on	it.	My	idea	is	mainly	based	on	opening	the	area	of	chteau	for	tourists	and	also	locals.	Out	of	this	reason	it	is	very	
important	to	connect	the	area	with	everyday	life	in	the	small	town	and	to	design	some	functions	interesting	for	tourists	and	also	some	everyday-needed	
functions.	My	concept	counts	with	returning	of	the	traditional	crafts	into	the	south	of	the	area	and	also	with	building	cultural	centre	to	exhibit	and	trade	
manufactured	products.
		I	was	also	freely		inspirated	by	local	traditional	architecure,	so	I	adopted	few	elements,	such	as		the	principle	of	tight	windows	of	the	cultural	centre	or	roof	
angles.	The	returning	of	the	crafts	seems	to	be	good	reason	to	use	wooden	facades,	which	contrasts	with	the	classic	stucco	used	on	the	older	buildings	in	
the	area.

KLÍČOVÁ	SLOVA
ZÁMEK	LITEŇ;	ZÁMECKÝ	AREÁL;	ŘEMESLA;	KULTURNĚ	VZDĚLÁVACÍ	CENTRUM;	WORKSHOP;	DIPLOMOVÁ	PRÁCE;	MĚSTYS;	

PROHLÁŠENÍ
		Prohlašuji,	že	tato	diplomová	práce	je	mým	původním	autorským	dílem,	které	jsem	zpracoval	samostatně	a	použil	pouze	literaturu	uvedenou	v	citovaných	
pramenech.	Dále	souhlasím	s	tím,	aby	diplomová	práce	byla	zpřístupněna	pro	studijní	a	výzkumné	účely	a	prohlašuji,	že	tato	práce	nebyla	využita	k	získání	
jiného	titulu.
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PŘEDDIPLOMNÍ	PROJEKT_URBANISTICKÁ	VIZE	LITEŇ

	 Zadáním	předdiplomního	projektu	byla	urbanistická vize pro	městys	Liteň	u	Berouna	a	stavební	program	bu-
doucího	využití	místního	zámeckého	areálu,	který	je	aktuálně	před	rekonstrukcí	a	z	velké	části	nevyužíván.	
	 Městys	Liteň	se	nachází	několik	kilometrů	jižně	od	Karlštejna	a	jeho	historie		sahá	až	do	12.	století.	V	sedmnác-
tém	století	však	byla	obec	vypálena	Švédy		a	následně	zde	vznikla	židovská obec,	jejíž	pozůstatky	můžeme	vidět	do-
dnes	-	židovský	hřbitov	jižne	od	obce	či	bývalá	synagoga	přeměněná	v	současnosti	na	hasičskou	zbrojnici.	V	polovině	
19.	století	přechází	panství	pod	rod Daubků,	do	kterého	se	později	přivdala	operní	zpěvačka	Jarmila	Novotná.	Stejně	
tak	je	místní	barkoní	zámecký	areál	spjat	i	s	osobou	Svatopluka Čecha,	který	zde	vyrůstal.	Na	tyto	osobnosti	se	zde	
dodnes	nezapomíná	a	konají	se	různé	akce	na	jejich	počest.
	 Jedním	ze	zásadních	problémů	k	řešení	byla	absence centra obce	s	prostorem	ke	scházení,	kumulací	komerč-
ních	funkcí	a	veřejné	vybavenosti.	Současní	náměstí	totiž	funkci	náměstí	prakticky	neplní.	Proto	navrhuji	v	prostoru	u	
kina,	který	se	stane	těžištěm obce,	vytvořit	nový	veřejný	prostor	s	těmito	funkcemi.
	 Dalším	problémem	je	neregulovaná suburbánní výstavba,	která	na	jižním	cípu	obce	již	započala	a	východní	
část	již	dle	parcelace	také	čeká,	navrhuji	zde	zavést	alespoň	základní	regulaci	orientace	a	uličních	čar,	vyvarovat	se	
malých	kosoúhlých	parcel	s	obratišti.
	 Stěžejním	prvkem	obce	areál barokního zámku a pivovaru,	který	v	současní	době	čeká	na	využití.	V	mém	
návrhu	počítám	se	zpřístupněním	areálu	veřejnosti	pro	konání	kulturních	akcí	a	využití	přízemí	objektů	ke	komerčním	
účelům.	Kapacity	areálu	jsou	velké,	a	tedy	zde	nebude	problém	zřídit	nové	ubytovací kapacity	a	podpořit	cestovní	
ruch	v	této	oblasti,	která	k	tomu	s	blízkostí	Českého	krasu	či	Karlštejna	přímo	vybízí.
	 Jednou	z	dominant	zámeckého	areálu	je	bezpochyby	budova pivovaru z 19. století s dvěma komíny,	který	byl	
kdysi	jedním	z	největších	u	nás	a	přímo	vybízí	ke	konverzi	a	provozu	minipivovaru	s	restaurací	a	ubytováním.	
	 Někdejší	správcovská	vila	zase	může	sloužit	jako	muzeum obce a místních osobností. 
	 Dalším	prvkem	návrhu	je	výstavba experimentálního centra ČVUT	v	jihozápadní	části	zámeckého	areálu.	Po-
čítá	se	zde	s	pavilony	pro	workshopy	a	ubytováním	pro	studenty	v	malých	objektech	zbudovaných	dle	vlastního	jejich	
návrhu	v	rámci	workshopů.	
	 Areálem	v	návrhu	protéká	potok, který je v současnosti zatrubněn,	 leč	v	minulosti	zásoboval	panský	rybník.	
Jeho	odkrytí	by	mohlo	v	parteru	a	veřejné	zeleni	působit	velmi	pozitivně.

ANALÝZA	STÁVAJÍCÍ	ZÁSTAVBY,	1:10000
0                 100                        250m 

ANALÝZA	VODY	A	ZELENĚ,	DEMOLOVANÉ	OBJEKTY,	1:10000
0                 100                        250m 

KOMUNIKACE

ARCHITEKTONICKY	
HODNOTNÁ	ZÁSTAVBA
OBČANSKÁ	VYBAVENOST

BROURANÉ	OBJEKTY
VEŘEJNÁ	ZELEŇ	STÁVAJÍCÍ
VODNÍ	PLOCHY

LEGENDA:

LEGENDA:

AMG2_JIRAN_HULEC_POŠMOURNÝ_TEJ_ZS17/18
A+S_FSV_ČVUT
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1_ABSENCE	CENTRA,	NADDIMENZOVANÁ	KŘIŽOVAT-
KA

2_AREÁL	NENÍ	FUNKČNĚ	ZAPOJEN	DO	OBCE

3_PŘEROSTLÁ	ZELEŇ	PŘED	KOSTELEM,	PROBLEMATIC-
KÝ	PARTER	A	NEDOSTATEK	PARKOVACÍCH	MÍST

4_NEDOSTATEČNÁ	KAPACITA	ŠKOLY	A	NEDEFINOVA-
NÝ	ROZPTYLOVÝ	PROSTOR	PŘED	ŠKOLOU

5_NEREGULOVANÁ	NOVÁ	ZÁSTAVBA

6_NEVHODNÁ	 PARCELACE,	 KONCENTROVANÁ	 ZÁ-
STAVBA	U	ŽELEZNICE

7_NÁDRAŽNÍ	 BUDOVA	 NEZAPOJENÁ	 DO	 OBCE,	
ŠPATNÁ	INTEGRACE	VEŘEJNÉ	DOPRAVY

8_BYTOVÉ	DOMY	NEVHODNĚ	UMÍSTĚNY,	NEDOŘEŠE-
NÝ	PARTER

9_NEVHODNÉ	VYUŽITÍ	ÚZEMÍ

10_POTENCIÁLNĚ	NEVHODNÉ	VYUŽITÍ	ÚZEMÍ

11_NEVHODNÉ	UMÍSTĚNÍ	DĚTSKÉHO	HŘIŠTĚ	U	HLAVNÍ	
SILNICE

PROBLÉMOVÁ	MAPA,	1:5000 0                  50               100m 
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PROBLÉMY	V	ÚZEMÍ

1_ZÁMECKÝ	AREÁL	S	HODNOTNÝMI	STAVBAMI	

2_ZÁMECKÁ	ZAHRADA	SE	VZROSTLOU	ZELENÍ

3_KOSTEL	SV.	PETRA	A	PAVLA	

4_VODNÍ	PLOCHA	U	PIVOVARU,	DOMINANTA	PIVO-
VARSKÝCH	KOMÍNŮ

5_POTOK/STROUHA	ODTÉKAJÍCÍ	OD	OBCE

6_AREÁL	 BÝBALÉHO	 ZAHRADNICKÉHO	 UČILIŠTĚ	 KU-
MULUJÍCÍ	OBČANSKOU	VYBAVENOST

7_VEŘEJNÁ	ZELEŇ	POBLÍŽ	KINA

8_STARÁ	NÁVES	S	DOSTATKEM	ZELENĚ

9_HROBKA	RODU	DAUBKŮ	V	ROZLEHLÉM	PARKU

HODNOTY	V	ÚZEMÍ	-	ZELENĚ
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SITUACE	-	NOVÝ	STAV,	1:2000 0               25              50              75            100m 
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DOSTAVBA	ZŠ	-	TĚLOCVIČNA,	4	TŘÍDY
ÚPRAVA	PARTERU	BÝVALÉHO	NÁMĚSTÍ

LUXUSNÍ	UBYTOVÁNÍ	NA	ZÁMKU
DÍLNY	PRO	ŘEMESLNÉ	WORKSHOPY
VZNIK	NOVÉHO	CENTRA	S	OBČANSKOU	VYBAVENOSTÍ

NOVÝ	SOUBOR	BYTOVÝCH	DOMŮ,	STARTOVACÍ	BYTY1
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EXPERIMENTÁLNÍ	CENTRUM	ČVUT3
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MUZEUM	JARMILY	NOVOTNÉ	A	SVATOPLUKA	ČECHA

LEGENDA:
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II.	VOJENSKÉ	MAPOVÁNÍ	-	POLOVINA	19.	STOL.

ARCHIVNÍ	FOTOMAPA	-	ROK	1952

SOUČASNÁ	ORTOFOTOMAPA

URBANISTICKÝ	VÝVOJ		MĚSTYSU	LITEŇ: SKICI	Z	VÝVOJE	PŘEDDIPLOMNÍHO	PROJEKTU

VÝSLEDNÉ	VIZUALIZACE	PŘEDDIPLOMNÍHO	PROJEKTU:

PARTER	U	KOSTELA ULICE	NÁDRAŽNÍ
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VSTUP	DO	AREÁLU	Z	NÁMĚSTÍNOVÝ	OBYTNÝ	SOUBOR	RD,	POHLED	K	PIVOVARU

NADHLED	OD	JIHOVÝCHODUNADHLED	OD	JIHOZÁPADU

NADHLED	OD	ZÁPADUNÁDVOŘÍ	ZÁMKU,	POHLED	K	PIVOVARU
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KULTURNĚ	VZDĚLÁVACÍ	CENTRUM	LITEŇ
 
 Navrhované	kulturně	vzdělávací	centrum	se	nachází	v	zámeckém	
areálu	v	obci	Liteň	na	berounsku,	pouhých	pět	kilometrů	od	hradu	Karl-
štejn.	Samotný	zámecký	areál,	historicky	spojovaný	s	uměním	-	například	
operní	zpěvačkou	Jarmilou	Novotnou	či	Františkem	Ženíškem,	který	bě-
hem	svého	pobytu	zde	údajně	tvořil	návrh	opony	Národního	divadla	-	je	
z	větší	části	 v	horším	 technickém	stavu	a	neobývaný.	 Jeho	majitelé	 se	
nicméně		 iniciativně	snaží	navrátit	mu	kulturní	 funkci	na	počest	umělců	
zde	historicky	fungujících.

			Zadáním	bylo	navrhnout	zde	kulturně	vzdělávací	centrum,	k	čemuž	mi	
s	ohledem	na	předchozí	urbanistickou	vizi	připadla	nejlepší	jihovýchodní	
část	areálu,	kde	mezi	budovou	kravína,	pivovaru	a	drobných	skladů	vzni-
kl	prostor	se	zajímavou	atmosférou.	Ta	byla	motivací	k	vytvoření	řemesl-
ných	prostor,	které	by	naplnily	prázdné	objekty	a	umožnily	vzdělávání	na	
workshopech	i	každodenní	funkci	areálu,	který	by	tak	získal	i	svůj	ekono-
mický	smysl.

		Při	návrhu	byl	zvolen	střídmý	přístup	s	důrazem	na	čitelnost	a	jednodu-
chost	hmot	i	dispozice,	nebo	odraz	přírodních	materiálů	a	řemeslnosti	v	
exteriérech.	Stávající	objekty	jsou	adaptovány	bez	nutnosti	velkých	kon-
strukčních	změn.	Jediný	objekt	navržený	k	demolici	byla	budovy	starého	
kravína	-	ten	od	doby	svého	rozkvětu	za	dob	páně	Daubků	podlehl	něko-
lika	nešetrným	přestavbám	a	modernizacím.	Poslední	bezmála	tři	deseti-
letí	chátrá,	nebyl	tudíž	zhodnocen	jako	dále	využitelný.	

			Právě	na	jeho	místě	navrhuji	vybudovat	novou	hmotu	bytového	domu	
pro	ubytování	zaměstnanců	s	obchodním	přízemím,	dále	objekt		kultur-
ního	centra	s	multifunkčním	výstavním/přednáškovým	sálem	a	kavárnou	
a	krytý	průchod	na	nádvoří	 s	 terasou,	u	kterého	se	počítá	 s	budoucím	
ozeleněním	popínavou	vegetací	a	jež	může	tvořit	i	zastíněný	prostor	pro	
různé	trhy.	Objekt	BD	je	řešen	jako	jednoduchá	tradiční	hmota	navazující	
na	budovu	 správy	areálu	 v	 obdobné	barevnosti	 a	 rytmu	 fasády.	 Kon-
strukčně	jde	o	železobetonovou	monolitickou	stavbu	s	kontaktním	zatep-
lovacím	systémem,	která	obsahuje	dva	obchody	a	čtyři	bytové	jednotky.
 
	Sousedící	budova	kulturního	centra	využívá	dřevěnou	fasádu	s	vysokými	
prosvětlovacími	 štěrbinami,	 které	 jsou	volně	 inspirovány	provětrávacími	
otvory	nedaleké	pivovarské	stodoly	pro	sušení	chmele.	Tyto	otvory	umož-
ňují	nejen	omezit	přímé	proslunění	 sálu	při	výstavách	a	přednáškách	a	
tedy	snadné	zatemnění,	nýbrž	i	omezení	solárních	zisků	v	letních	měsících	
a	tedy	sníženou	hrozbu	přehřívání.	Samotné	konstrukční	řešení	stavby	je	
železobetonová	konstrukce	založená	na	základových	pasech,	jejíž	strop	
tvoří	tuhá	železobetonová	deska.	Střecha	je	tvořena	tvarovanými	vazní-
ky	z	lepeného	dřeva.	Střešní	skladba	je	dvojplášťová	se	střešní	krytinou	z	
hliníkového	plechu.
  

POHLED	OD	NOVÉHO	NÁMĚSTÍ	SMĚREM	K	PIVOVARU

POHLED	OD	PIVOVARU	SMĚREM	KE	KERAMICKÉ	DÍLNĚ
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			Navazující	letní	terasa	je	tvořena	ocelovou	konstrukcí,	volně	inspirovanou	
stávajícími	holými	krovovými	vazbami	demolovaného	kravína	v	daných	mís-
tech.	Jejím	hlavním	cílem	je	umožnit	sledování	kulturních	akcí			jak	na	hlav-
ním	nádvoří	zámku,	tak	na	pivovarském	dvoře	z	vyvýšeného	prostor.	Záro-
veň	slouží	jako	letní	posezení	pro	přilehlou	kavárnu,	které	však	takto	nebude	
omezovat	průchodnost	obou	nádvoří.

			S	ohledem	na	plánované	řemeslné	funkce	v	drobnějších	objektech	v	lo-
kalitě	byly	tyto	ponechány	vzhledově	v	téměř	stávajícím	stavu.	Dle	návrhu	
však	byly		zrestaurovány	co	do	fasádních	štuků,	obnovení	původních	otvorů	
atd.	Řemeslná	funkce	umožňuje	využití	těchto	snadno	adaptovatelných	ob-
jektů	bez	velkých	nároků	na	konstrukční	zásahy	do	nich.	Takto	byla	například	
adaptována	 budova	 památkově	 chráněné	 kovárny,	 v	 jejíchž	 prostorách	
navrhuji	obnovit	drobnou	kovářskou	a	nožířskou	výrobu.	

			Obdobný	osud	navrhuji	i	pro	dva	domky	z	režného	zdiva	nedaleko	pivova-
ru,	které	dotváří	atmosféru	místa.	Budova	paletárny	se	změnila	v	keramickou	
dílnu	s	malým	hrnčířským	provozem	a	budova	vedlejšího	skladu	byla	adap-
tována	na	malou	sklářskou	dílnu,	zaměřenou	zejména	na	výrobu	drobných	
šperků	na	hořácích,	ale	je	zde	možnost	i	jedné	malé	sklářské	pece	na	vyfu-
kování	sklenic	a	váz.

			Jako	urbanistické	propojení	této	řady	funkcí	v	jednotlivých	objektech	navr-
huji	vedle	budovy	skladu	poblíž	bývalé	správcovské	secesní	vily	novostavbu	
truhlářské	dílny.	 Ta	by	byla	 zaměřena	na	 truhlářskou	a	drobnou	 tesařskou	
práci,	výrobu	nábytku,	stavebních	dílců	atd.	

			Všechny	tyto	řemeslné	objekty	by	bylo	možno	využívat	k	řemeslným	worksho-
pům	pro	širokou	veřejnost,	čímž	by	se	pomohlo	navrácení	prestiže	řemesel	
ve	společnosti	a	povědomí	lidí	o	jednotlivých	profesích.

POHLED	NA	PIVOVARSKOU	STODOLU,	VPRAVO	NAPOJENÍ	NOVÉ	TERASY

NADHLEDOVÁ	SITUACE	ŘEŠENÉ	ČÁSTI

POHLED	NA	KOVÁRNU,	VPRAVO	PRŮČELÍ	SPRÁVY	AREÁLU
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STAVEBNÍ	PROGRAM
KONVERTOVANÉ	OBJEKTY

	-	SPRÁVA	AREÁLU		 	 (objekt	bývalé	jídelny)
	-	KOVÁRNA		 	 	 (objekt	památkově	chráněné	kovárny)
	-	KERAMICKÁ	DÍLNA	 (objekt	bývalé	paletárny)	
	-	SKLÁŘSKÁ	DÍLNA	 	 (objekt	bývalého	skladu)
 
 

NOVÉ	OBJEKTY

	-	TRUHLÁRNA	 	
	-	BYTOVÝ	DŮM	 	 (v	místě	býv.	kravína)
	-	KULTURNÍ	CENTRUM	 (v	místě	býv.	kravína)

DEMOLOVANÉ	OBJEKTY

	-	BÝVALÝ	KRAVÍN

INFORMACE	O	POZEMKU
	 Pozemek	o	celkové	ploše	13	610m2	je	situován	v	jihovýchodní	části	zámeckého	areálu	Liteň.	Na	
pozemku	stojí	stávající	objekty	kovárny,	jídelny,	kravína,	pivovaru,	paletárny,	skladu	a	dále	jiné,	v	této	
práci	neřešené	budovy	zámeckého	areálu.	

	 Většina	budov	je	v	současnosti	nevyužívána	a	dlouhodobě	neudržována.	Budova	kravína	je	v	
dezolátním	stavu	v	důsledku	absence	zastřešení	a	navrhuji	ji	k	demolici.	Ostatní	budovy	jsou	začleněny	
do	nového	konceptu.	V	současné	době	se	na	pozemku	v	části	pivovarského	dvora	nachází	náletová	
zeleň	a	několik	vzrostlých	stromů.	

	 Na	pozemcích	bude	obnoven	v	současnosti	zatrubněný	potok	a	provedeny	sadové	úpravy	v	
souladu	s	urbanistickou	vizí	citovanou	výše.	Dle	této	vize	se	pozemek	začlení	do	nového	centra	obce	
a	bude	zpřístupněn	jako	spojnice	mezi	lokalitami	u	nádraží	a	u	kostela.
 
	 Doprava	v	 klidu	 je	 zajištěna	parkovacími	 kapacitami	u	areálu	navrhovanými	v	 rámci	předdi-
plomního	projektu.

 

Liteň	-	nadhled	zámeckého	areálu	z	jihu

Liteň	-	nadhled	řešené	části	ze	severovýchodu



budova	bývalého	skladu	-	současnost

budova	bývalé	paletárny	-	současnost

budova	bývalé	jídelny	-	současnost vývoj	projektu|12

ideová	skica	-	pohled	od	kovárny

ideová	skica	-	kovárnaideová	skica	-	zásobovací	trakt

ideová	skica	z	počátků	projektu
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OBJEKT_KOVÁRNY_STUDIE

Objekt	památkově	chráněné	historické	kovárny	stojí	na	stra-
tegickém	místě	v	těžišti	zámeckého	areálu.	V	rámci	mé	práce	
navrhuji	 jeho	 využití	 pro	obnovení	 kovářského	a	nožířeského	
řemesla	s	plánovaným	využitím	i	pro	pořádání	workshopů	pro	
veřejnost.	Do	objektu,	v	současnosti	sloužícího	jako	autodílna,	
byla	věstavěna	kovárna	se	zázemím,	skladovacími	prostory	a	
showroom	k	prodeji	produktů	zde	vznikajících.

studie	kovárny|14



15|studie	kovárny,	1:150

PŮDORYS	1.NP PŮDORYS	2.NP



ŘEZ	A-A‘ ŘEZ	B-B‘

studie	kovárny,	1:150|16

POHLED	ZÁPADNÍ POHLED	VÝCHODNÍ



POHLED	SEVERNÍ

POHLED	JIŽNÍ

17|studie	kovárny,	1:150



OBJEKT_SPRÁVY_AREÁLU_STUDIE

Objekt	původní	jídelny	v	historické	budově	navazující	na	ob-
jekt	 kravína	 stojí	 na	 naproti	 objektu	 kovárny.	 Svou	 dlouhou	
hmotou	spolu	s	kravínem	odděluje	řešený	jižní	pivovarský	dvůr	
od	hlavního	nádvoří	na	severu	zámeckého	areálu.	Objekt	 je	
zajímavý	 zejména	klenbami	v	prvním	nadzemním	podlaží.	V	
rámci	mé	práce	navrhuji	 jeho	využití	pro	vestavbu	administ-
rativy	 správy	areálu	a	údržbářské	dílny.	V	horních	podlažích	
se	nachází	dva	byty	pro	 správce	a	případné	 zamsětnance.	
Podkroví		je	ponecháno	stávající,	využitelné	pro	skladování	či	
k	budoucí	vestavbě.	

studie	budovy	správy	areálu	s	ubytováním	správce|18



19|studie	budovy	správy	areálu	s	ubytováním	správce,	1:150

ŘEZ	A-A‘PŮDORYS	1.	NP

PŮDORYS	2.	NP PŮDORYS	3.	NP



studie	budovy	správy	areálu	s	ubytováním	správce,	1:150|20

POHLED	SEVERNÍ

POHLED	JIŽNÍ

POHLED	ZÁPADNÍ
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PŮDORYS	1.	NP

OBJEKT_SKLÁŘSKÉ_DÍLNY_STUDIE
Objekt	 sklářské	dílny,	v	 současné	době	 sloužící	 jako	 sklad,	 je	
situován	v	jižní	části	areálu.	Je	zajímavý	zejména	použitím	rež-
ného	zdiva	v	původní	části.	V	průběhu	20.	stol.	mu	byl	dosta-
věn	omítaný	skladovací	prostor	v	západní	části.	V	rámci	mého	
návrhu	do	objektu	situuji	malou	uměleckou	sklárnu	(zejména	
výroba	drobných	šperků	a	uměleckého	skla	na	hořácích).	Ob-
jekt	je	vybaven	drobným	zázemím	a	skladovacím	prostorem.	
V	rámci	edukativního	zaměření	areálu	je	možno	objekt	využí-
vat	k	řemeslným	workshopům.

ŘEZ	A-A‘



studie	sklářské	dílny,	1:100|22

POHLED	SEVERNÍ

POHLED	JIŽNÍ

POHLED	ZÁPADNÍ

POHLED	VÝCHODNÍ
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OBJEKT_KERAMICKÉ_DÍLNY_STUDIE
Objekt	keramické	dílny,	do	nedávna	sloužící	jako	paletárna,	je	
situován	v	jižní	části	areálu.	Je	zajímavý	zejména	použitím	rež-
ného	zdiva	s	cihelnými	klenbami	nad	otvory.	V	průběhu	jeho	
existence	mu	bylo	dostavěno	několik	částí.	V	rámci	mého	ná-
vrhu	do	objektu	situuji	malou	keramickou	dílnu	(výroba	upo-
mínkových	předmětů,	hrnčířské	kruhy,	...).	Objekt	 je	vybaven	
drobným	zázemím	a	skladovacím	prostorem.	V	rámci	eduka-
tivního	zaměření	areálu	je	možno	objekt	využívat	k	řemeslným	
workshopům.

PŮDORYS	1.	NP ŘEZ	A-A‘



studie	keramické	dílny,	1:100|24
POHLED	SEVERNÍ

POHLED	ZÁPADNÍPOHLED	JIŽNÍ



OBJEKT_TRUHLÁRNY_STUDIE
Objekt	truhlářské	dílny	je	novostavbou	hmotově	navazující	na	
dvojici	dílen	v	jižní	části	areálu.	S	ohledem	na	funkci	 je	pojat	
jako	 bohatě	 prosvětlená	 dřevostavba	 s	 přizanou	 prkennou	
fasádou.	V	objektu	 se	počítá	 s	 truhlářskou	a	drobnou	 tesař-
skou	 výrobou	 (výroba	nábytku,	dveří	 ...).	Objekt	 je	 vybaven	
drobným	zázemím	a	skladovacím	prostorem	pod	venkovním	
přístřeškem.	V	 rámci	edukativního	zaměření	areálu	 je	možno	
objekt	využívat	k	řemeslným	workshopům.

25|studie	truhlárny,	1:100

ŘEZ	A-A‘

PŮDORYS	1.	NP



studie	truhlárny,	1:100|26

POHLED	SEVERNÍ

POHLED	JIŽNÍ

POHLED	ZÁPADNÍ

POHLED	VÝCHODNÍ



OBJEKT_KULTURNÍHO	CENTRA

Objekt	 kulturního	 centra	 na	 místě	 původního	 demolované-
ho	kravína	propojuje	objekty	správy	areálu	a	pivovaru.	Svou	
dlouhou	hmotou	-	spolu	s	objektem	správy	areálu	-	odděluje	
řešený	jižní	pivovarský	dvůr	od	hlavního	nádvoří	na	severu	zá-
meckého	areálu.	V	rámci	mé	práce	navrhuji	 jeho	využití	pro	
výstavní,	přednáškové	a	další	kulturní	účely.	Objekt	je	členěn	
na	 venkovní	 terasu	 s	průchodem,	 která	 je	 reminiscencí	 sou-
časných	 zřícených	 krovů	 starého	 kravína,	 sále	pak	 samotné	
kulturní	centrum	se	sálem	pro	cca	150	-	200	osob	s	kavárnou	
a	přilehlý	bytový	dům	s	obchodním	přízemím,	využitelný	pro	
zaměstnance	či	jiné	rezidenty.	

27|studie	budovy	kulturního	centra,	1:200
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studie	budovy	kulturního	centra,	1:200|28

15
00

PŮDORYS	1.	NP

PŮDORYS	2.	NP

PŮDORYS	3.	NP
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PODÉLNÝ	ŘEZ	B-B‘

PŘÍČNÝ	ŘEZ	A-A‘ POHLED	VÝCHODNÍ



studie	budovy	kulturního	centra,	1:200|30

POHLED	JIŽNÍ

POHLED	SEVERNÍ
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vizualizace_pohled	k	průchodu|32
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vizualizace_truhlárna,	kovárna|34
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vizualizace_pohled	na	pivovar	|36



37|vizualizace_sklářská	dílna



vizualizace_pivovar,	keramická	dílna|38
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vizualizace_interiér	obnovené	kovárny|40



41|vizualizace_další	záběry

POHLED	NA	PIVOVAR POHLED	NA	KOVÁRNU

POHLED	NA	PIVOVARSKÝ	DVŮR POHLED	NA	KULTURNÍ	CENTRUM	Z	NÁDVOŘÍ



TECHNICKÁ	ČÁST
OBJEKT	KULTURNÍHO	CENTRA



 

 
 
 

 
S T U P E Ň  D O K U M E N T A C E  -  D S P  
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ 
 

KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM LITEŇ 
OBSAH DOKUMENTACE: 

A  Průvodní zpráva  
B  Souhrnná technická zpráva  
C  Situační výkresy – viz část D 
D  Výkresová dokumentace  
E  Dokladová část – viz samostatná složka PD 

 Kontrolní prohlídky stavby 

A   PRŮVODNÍ ZPRÁVA  
A.1  Identifikační údaje  
A.1.1  Údaje o stavbě  

a) název stavby:   Kulturně vzdělávací centrum Liteň 
      novostavba objektu 
b) místo stavby: dotčené pozemky v katastrálním území Liteň: parcela 

č. 43/1, 44/1 
 

c) předmět dokumentace:  projektová dokumentace pro vydání stavebního 
povolení  

A.1.2  Údaje o žadateli  
 investor:    Kulturně vzdělávací centrum Liteň 

 IČ:      - 
 

A.1.3  Údaje o zpracovateli dokumentace  
vedoucí projektant a autor řešení: Jiří Kaluha 

 
 tel +420 723189217  
 jiri.kaluha@ fsv.cvut.cz.cz 

 
profese – zpracovatelé jednotlivých specifických částí PD: 

 stavební část:     Bc. Jiří Kaluha 
 elektroinstalace:    - 
 zdravotní instalace a topení:  Bc. Jiří Kaluha  
 konstrukční řešení:     Bc. Jiří Kaluha 
 sadové úpravy:    Bc. Jiří Kaluha 
 požárně bezpečnostní řešení:  Bc. Jiří Kaluha 
 inženýrská činnost:    Bc. Jiří Kaluha 

 

A.2  Seznam vstupních podkladů  
 předdiplomní projekt s urbanistickým řešením a studií řešeného objektu 
 kopie katastrální mapy - aktuální snímek katastrální mapy 1:1000 
 výpis z katastru nemovitostí 
 polohopisné a výškopisné zaměření pozemku a přilehlého území  
 podklady k technické infrastruktuře – inženýrské sítě s vyjádřením správců sítí 
 fotodokumentace 
 normy a stavební zákon s prováděcími vyhláškami 

 

A.3  Údaje o území  
a) rozsah řešeného území 

            Pozemek je č.43/1 a 44/1, niveleta terénu je vztažena v zaměření na systém Balt p.v. 
Uvažuje se se vztažným výškovým bodem ±0,00 = 312,250 m n.m. umístěným na čisté podlaze 
přízemí objektu. Na pozemku se nevyužívaná zemědělská stavba v dezolátním stavu (býv. 
kravín) určená k demolici.  

b) dosavadní využití a zastavěnost území 

            Území je součástí areálu místního zámku a pivovaru s několika památkově 
chráněnými stavbami. Na pozemku se nevyužívaná zemědělská stavba v dezolátním stavu 
(býv. kravín) určená k demolici. Řešený objekt bude ve východní části navazovat na stávající 
stodolu, v západní části štítem na stávající jídelnu. 
     

c) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková 
zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.) 

            Řešené území se nachází v území obce Liteň. Na území s řešeným objektem se 
nacházejí objekty spadajících pod památkovou ochranu, území však neleží v MPR, MPZ ani 
v ochranném pásmu památkové zóny a rezervace, objekt ani nesousedí bezprostředně 
s památkově chráněným objektem.  
           Stavba je v souladu s legislativou z oblasti ochrany přírody a krajiny, vodních zdrojů a 
léčebných pramenů dle zák. 100/2001 Sb. Nejedná se o výrobní provoz 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. 
            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 negativně neovlivní podmínky sousedních objektů na řešeném území.  
             

d) údaje o odtokových poměrech 

            Odtokové poměry se stavebními úpravami objektu a řešeného území výrazně nemění. 
Zastavěná plocha zůstává přibližně stejná,  je umožněn zásak dešťových vod na přilehlých 
pozemcích. Funkce zeleně zůstává nezměněna, rozsah odvodňované plochy není zvětšen.  

e) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování 

            Objekt se nachází v lokalitě řešené územním plánem obce, který návrh splňuje a 
respektuje s výjimkou změn které proběhly v rámci předdiplomního projektu. Funkce ploch a 
objektu je obytná, kulturní a obchodní, místní dopravní skelet je zachován, stávající vjezd a 
vstup na pozemek zůstávají na původním místě.  
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f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

            Tyto údaje nejsou součástí projektu. 

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

            Tyto údaje nejsou součástí projektu. 

h) seznam výjimek a úlevových řešení 

            Návrh řešení nepočítá s výjimkami ani s úlevovým řešením. Stavební realizace stavby 
bude probíhat ve standardním režimu stavby.  

 

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 

            Tyto údaje nejsou součástí projektu. 

j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru  
nemovitostí) 

            Stavba centra a je navrhována na pozemku ve vlastnictví stavebníka. Jedná se o 
dotčené parcely a části parcel uvedené pod parcelními čísly v k.ú. Liteň: parcela č. 43/1, 
44/1, 62. 

A.4  Údaje o stavbě  
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 

            Jedná se o novou stavbu. 

b) účel užívání stavby 

            Funkce objektu je obytná, kulturní a obchodní.  

c) trvalá nebo dočasná stavba 

            Jedná se o stavbu trvalou. 

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka, apod.) 

            Objekt nepodléhá památkové ochraně ani se na něj nevztahují jiné právní předpisy. 

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb  

            Technické požadavky na stavby a obecné technické požadavky budou splněny, 
neboť návrh řešení respektuje a splňuje požadavky příslušných norem hygienických, 
požárních a bezpečnostních. Veškeré navrhované výrobky, materiály a technologické 
postupy musí být certifikované a určené pro výstavbu.         
 
 
f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 

právních předpisů 

            Návrh stavebních úprav respektuje všechny požadavky příslušných DOSS, podmínky 
stanovené v normách, OTP, v platné legislativě, ve stavebním zákonu a v prováděcích 
vyhláškách. Projekt pro stavební řízení byl projednán a schválen DOSS a všechny požadavky 
DOSS a přímých účastníků stavebního řízení byly zapracovány do projektové dokumentace  

g) seznam výjimek a úlevových řešení 

            Návrh řešení nepočítá s výjimkami ani s úlevovým řešením. Stavební práce budou 
probíhat ve standardním režimu stavby. 
 

h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, 
počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod. 

  
 celková plocha řešených pozemků   13610 m2 
 zastavěná plocha  

o objekt BD      234 m2 
o sklad kulturního centra    546 m2 
o letní terasa      236 m2 

 obestavěný prostor 
o objekt BD      2421 m3 
o sklad kulturního centra    5479 m3 
o letní terasa      2393 m3 

 užitná plocha 
o objekt BD - obchody    203 m2 
o objekt BD - byty     194 m2 
o objekt centra      663 m2 
o terasa       236m2 

užitná plocha celkem    1296m2 
    

i) 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.) 

            Tyto údaje nejsou součástí projektu. Třída energetické náročnosti objektu bude 
stanovena v části profesí TZB. 

j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy) 

            Stavebník předpokládá výstavbu začít provádět ve druhé polovině roku 2018 po 
vydání stavebního povolení a po výběru generálního dodavatele stavby. Ukončení 
stavebních úprav a novostavby je předpokládané do konce roku 2019. Postup výstavby 
vychází z druhu stavby a její velikosti.  

k) orientační náklady stavby  

            Odhadované náklady jsou 52 milionů korun. 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 
 Stavba je členěna na bytový dům, kulturní centrum a letní terasu s průchodem na 
nádvoří. 
         
  Případné členění stavby na technická a technologická zařízení bude specifikováno 
v dalším stupni PD.  
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B   SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA  
 

B.1   Popis území stavby  
a) charakteristika stavebního pozemku 

            Řešený objekt je situován na pozemku 43/1 a 44/1 .   
            Vzhledem k charakteru stavby bylo vycházeno z místních podmínek pozemku. Nebyl 
proveden radonový průzkum daného území.  

            Povrch území je hlinitý, doměření pozemku a objektu je v relativním systému.   
            Založení objektu bude provedeno do běžné nezámrzné hloubky s ohledem na možné 
pozůstatky předchozí demolované stavby. Zvláštní zásah do zemské kůry nebude 
prováděn.       
            Při zemních a stavebních pracích je potřeba dbát ochrany základové spáry ve smyslu 
čl. 35 ČSN 731001. 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 dopravy v areálu. 
            Napojení inženýrských sítí na veřejné řady splaškové kanalizace a vodovodního 
rozvodu bude provedeno na jižní straně pozemku. Napojení na rozvod elektrické energie 
bude provedeno na jihovýchodní straně  pozemku do stávající trafostanice.  

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický 
průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 

             Radonový ani geologický průzkum nebyly provedeny. 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

            Na stavebním pozemku řešeného objektu se jedná o běžná ochranná pásma od 
technické a dopravní infrastruktury. V bezprostředním okolí stavby se nenacházejí velké 
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 
řešeného objektu nebude mít negativní vliv na okolí a není nutné v souvislosti s navrhovanou 
stavbou stanovovat nová ochranná pásma.  

d) 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.    

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

            Na území nacházejí objekty spadajících pod památkovou ochranu které ovšem 
nebudou stavbou dotčeny.  
            Nejsou dotčena ochranná pásma komunikací, železnice a životního prostředí. 
V lokalitě určené pro výstavbu se nenacházejí žádné prvky ÚSES ani další chráněné krajinné 
prvky.              
            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.   
            Odtokové poměry se stavbou řešeného objektu výrazně nemění.  

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

            V areálu proběhne demolice bývalého kravína a vykácení náletových křovin.  

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených 
k plnění funkce lesa (dočasné I trvalé) 

            Maximální zastavitelnost území byla stanovena na 20%, což navrhovaný objekt splňuje.  

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

            Stavba je napojena na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu městyse Liteň. 
Napojení inženýrských sítí na veřejné řady splaškové kanalizace a vodovodního rozvodu 
bude provedeno na jižní straně pozemku. Napojení na rozvod elektrické energie bude 
provedeno na jihovýchodní straně  pozemku ke stávající trafostanici u místní komunikace. 
Dešťová voda se vsakuje na pozemku. Z hlediska dopravy nedochází ke změnám, nejedná 
se o zásah do veřejné dopravní infrastruktury, bude využito stávající příjezdové obslužné 
komunikace, která bude upravena.              

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

            V rámci stavebních úprav nevznikají nároky na podmiňující, vyvolané a související 
investice. Pro stavbu bude v rámci ZOV zřízeno staveniště na pozemku stavebníka. Vybraný 
dodavatel projedná v rámci svých ZOV rozsah záborů pro zařízení staveniště, dopravně 
technické opatření s určením vedení obslužných tras a organizaci dopravy s příslušnými 
DOSS, DI a Policií ČR, a to před započetím realizace stavby. 

 
B.2   Celkový popis stavby  
B.2.1  Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních 
          jednotek  
            Bytový dům bude užíván pro trvalé rodinné bydlení s navrženými obchody v 1.NP . 
Přiléhající budova kulturního centra bude sloužit ke kulturním akcím výstavního charakteru 
atd.  

B.2.2  Celkové urbanistické a architektonické řešení  
 urbanistické řešení 

            Urbanistické řešení vychází z hmot původní historické zástavby v areálu s přihlédnutím 
k novým komunikačním osám, jež jsou dány výstavbou nového centra obce viz předdiplomní 
projekt. 

 architektonické řešení 

            Objekt je tvořen jednou hmotou, jejímž převažujím rozměrem je délka – hmotou 
samotného BD a kult. centra. Přízemí přístupné z úrovně místní komunikace je řešeno jako 
obchodní  a kulturní. Kulturní centrum evokuje řemeslnou funkci areálu vous provětrávanou 
fasádou s modřínovým obkladem, BD navazuje klasickým členěním fasády na přilehlou 
budovu bývalé jídelny. 

B.2.3  Celkové provozní řešení, technologie výroby             

            Objekt BD má tři podlaží – obchodní přízemí a dvě obytné NP s celkem 4 bytovými 
jednotkami. 
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B.2.4  Bezbariérové užívání stavby  
Stavba splňuje požadavky na bezbariérové užívání. 

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.  

B.2.6   Základní charakteristika objektů  
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 jedné etapě. 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.  
 

vytýčení stavby: 

            Vytýčení stavby bude provedeno dle koordinační a vytyčovací situace vztažené 
k místnímu relativnímu systému. Pro potřebu projektové přípravy bylo provedeno geodetické 
zaměření pozemku.  

příprava území: 

V areálu proběhne demolice bývalého kravína a vykácení náletových křovin.  

konstrukční řešení: 

Popis objektu a jeho konstrukce 
Železobetonový stěnový  systém, v případě BD s fasádou systému ETICS, u kulturního centra  
s provětrávanou fasádou pobitou prkny. 

Navržené výrobky, materiály hlavní konstrukční prvky 

Použité materiály: 
 beton dle ČSN EN 206-1 v pevnostních třídách C16/20 až C30/37. Stupně vlivu 

prostředí jsou specifikovány ve výkresové dokumentaci  
 zdivo: pórobetonové tvarovky na tenkovrstvou maltu.  
 betonářská ocel: 10 505.9, BSt 500B. 
 konstrukční ocel třídy S235 (Fe 360). 
 hraněné řezivo kategorie S10, resp. C24. 

 
 

základové  konstrukce: 

Základové konstrukce budou základové pasy ze železobetonu C20/25 s třídou vlivu prostředí 
XC1. Pod základovou deskou bude provedena vrstva zhutněného šterkopísku tl. 100mm.  

svislé konstrukce: 

Bytový Dům: Obvodové stěny v prvním podlaží jsou navrženy jako železobetonové 
monolitické z betonu C30/37 tl. 250mm a v místě styku se zeminou jsou opatřeny hydroizolací. 
Na těchto konstrukcích je proveden kontaktní zateplovací systém ETICS z minerální vlny Isover TF 
Profi tl.200mm, fasáda je tvořena silikátovou omítkou světlé barvy. Příčky jsou navrženy 
z pórobetonu Porfix tl. 100mm zděného na tenkovrstvou maltu dle specifikace výrobce. 

 
Kulturní centrum: Obvodové stěny v prvním podlaží jsou navrženy jako železobetonové 

monolitické z betonu C30/37 tl. 250mm a v místě styku se zeminou jsou opatřeny hydroizolací. 
Na těchto konstrukcích je provedena  provětrávaná fasáda s tepelnou izolací Isover Uni 
tl.200mm s obkladem z modřínových palubek. Příčky jsou navrženy z pórobetonu Porfix tl. 
100mm zděného na tenkovrstvou maltu dle specifikace výrobce. 

vodorovné konstrukce 
Zastropení mezi podlažími je tvořeno železobetonovou monolitickou deskou z betonu C30/37 

tl. 250mm. Stropní deska bude z pohledové strany opatřena jemným štukem. 
střešní konstrukce, střecha: 
Střecha je navržena jako sedlová a je tvořena tvarovanými vazníky ze smrkových lepených 

hranolů. Střecha je navržena jako dvouplášťová s provětrávanou mezerou. Skladba střechy je 
blíže popsána v detailním výkresu skladeb. Z interiérové strany bude sádrokartonový podhled  a 
parozábrana. Tato skladba nese izolaci mezi vazníky. Přes vazníky budou kolmo uloženy hranoly, 
přičemž mezery mezi profily budou vyplněny minerální vatou Isover Uni. Následuje provětrávaná 
mezer vynesená latěmi, záklop z OSB a separační folie. Na separaci je umístěna plechová 
falcovaná střešní krytina Satjam Rapid. 

výplně otvorů: 

Okna i dveře v obvodových stěnách budou hliníková se součinitelem prostupu tepla Uw=0,7 
– 0,8 W/m2K dle druhu okna. Bude kladen důraz na správné provedení parotěsných i difuzně 
otevřených spojů páskami dle specifikace výrobce. 

Vnitřní dveře budou běžně otevíravé či posuvné o výšce 1970mm dle přiložené 
dokumentace a budou provedeny ze smrkového masivu. 

podlahy: 

Podlahy jsou provedeny jako těžké plovoucí skladby s podlahovým vytápěním. Důležité je 
správné provedení dilatace betonové mazaniny od svislých konstrukcí. Podlaha v prvním 
podlaží bude opatřena tepelnou izolací tl. 150mm a reflexní folií. Do ní budou pomocí 
systémových úchytů s háčky upevněny hadice teplovodního vytápění. V horním podlaží je 
použita kročejová izolace tl. 50mm se shodnou konstrukcí vytápění. 

Povrchy podlah jsou voleny dle funkce místnosti a jsou uvedeny ve výkazu výměr.           
povrchy stěn - vnitřní a vnější: 
Interiérové povrchy jsou tvořeny jemným štukem či sádrokartonovými předstěrami 

opatřenými nátěrem HET. Obývací pokoj a hala budou využívat pohledového betonu. 
V exteriéru je první podlaží opatřeno povrchem z cementové stěrky a druhé podlaží 

obkladem z modřínových palubek s polodrážkou proti zatékání vody do provětrávané mezery. 
klempířské výrobky: 
Oplechování okrajů střechy, okenních parapetů a dešťové svody budou provedeny 

z hliníkového plechu a kotveny hliníkovými hřeby s izolační podložkou. Zábradlí na vnitřním i 
vnějším schodišti bude ze žárově zinkovaných ocelových profilů s lankovou vodorovnou  výplní. 
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venkovní zpevněné plochy: 
Venkovní plochy budou provedeny propustné mlatové. 

oplocení: 
Objekt není ze své podstaty oplocen, okolní plochy jsou veřejné. 

 

B.2.7   Základní charakteristika technických a 
            technologických zařízení  
a) technické řešení - viz samostatné profesní části projektové dokumentace 

b) výčet technických a technologických zařízení - viz samostatné profesní části projektové 
dokumentace 

B.2.8  Požárně bezpečnostní řešení 
              Požárně bezpečnostní řešení stavby je zařazeno v samostatné příloze PD. 

B.2.9  Zásady hospodaření s energiemi            V rámci přípravy stavby bylo 
investorem zadáno zpracování Průkazu energetické náročnosti budovy, který vyhodnotil 
objekt po stránce hospodaření s energiemi.  Průkaz energetické náročnosti budovy je 
zařazen v samostatné příloze.        

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

            Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, 
odpadů apod.) a zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.) jsou 
uvedeny v jednotlivých profesních částech této projektové dokumentace a dále v textu 
v kapitole „Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana“. 

   B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího 
            prostředí  

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

            Nebyl proveden radonový průzkum daného území. Jako hydroizolace spodní stavby 
je zvolena dvojitá vrstva živičného pásu KVK Parabit Elastodek 40 Special Mineral. 

b) ochrana před bludnými proudy  

            Ochrana před bludnými proudy bude řešena v rámci návrhu nových 
elektroinstalací, který však není součástí této práce. 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

            Jedná se o stavbu ve stabilizované oblasti bez seizmické činnosti. 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 
a) napojovací místa technické infrastruktury, přeložky 

            Objekt bude napojen na NN elektrický rozvod, veřejný vodovodní řad a splaškovou 
kanalizaci. Přeložky nejsou nutné. 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.  viz specifikace v jednotlivých profesních 
částech této PD.  

B.4   Dopravní řešení 
a) popis dopravního řešení 

            Objekt bude napojen na místní komunikaci v pěší zóně. Na pozemku je možnost 
otočení vozidla. Nevznikají žádné dopravní změny. 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

            Stávající infrastruktura bude upravena viz urbanistické řešení v rámci předdiplomního 
projektu. 

c) doprava v klidu 

            Celkový požadavek na parkování pro řešený objekt je 6 míst pro osobní vozidla pro BD. 
Návrh předpokládá umístění všech parkovacích míst na pozemku vlastníka na navrhovaném 
parkingu za pivovarem. Návštěvníci kulturního centra mají parkovací místa tamtéž. Lze 
definovat splnění nároků normy na počet parkovacích míst. Vjezd na pozemek a 
k parkovacím místům je po stávající obslužné komunikaci.   

d) pěší a cyklistické stezky 

            V rámci diplomního a předdiplomního projektu byly navrženy nové pěší a cyklistické 
stezky.  
 

B.5   Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
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.  

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 
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negativních účinků nebo návrh ochranných a bezpečnostních pásem vyplývajících 
z charakteru realizované stavby.  

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 uvažována. 

B.8  Zásady organizace výstavby  
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

 vodovodní přípojka 
o voda pro výstavbu v množství 0,3 l/s bude odebírána z veřejného vodovodního 

řadu.  

 přípojka NN 
o el. energie o příkonu do 80 kW bude zajištěna ze staveništního rozvaděče 

s vlastním měřením připojeného na vývod v PRIS. Ochrana proti nebezpečnému 
dotyku bude zajištěna odpojením od sítě. 

 telefon  
o bude na stavbě řešen mobilními telefony. 

 kanalizace 
o sociální zařízení bude řešeno jako mobilní chemická WC. 

b) odvodnění staveniště 

            Odvodnění staveniště není navrženo.   

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

            Návrh a řešení napojení staveniště v rámci „Zásad organizace výstavby“ bude 
zajišťovat pro stavbu vybraný dodavatel stavby. Projekt ZOV bude předložen a odsouhlasen 
investorem stavby a projektantem před započetím realizace. Stejně tak dodavatel stavby 
navrhne a projedná dopravně inženýrské opatření. Veškerá doprava materiálu bude 
zajišťována nákladními auty. Dovoz materiálu bude prováděn přímo od výrobce. Vjezd a 
výjezd na staveniště bude stávajícím vjezdem na pozemek z veřejné komunikace. Všechny 
významné sítě technické infrastruktury jsou zakresleny dle podkladů jednotlivých správců sítí a 
investora do koordinační situace. Na staveništi se nenacházejí sítě, které by bylo nutné před 
započetím stavebních prací překládat. Napojení na inženýrské sítě je řešeno v samostatných 
profesních částech PD a zakresleno v koordinační situaci.  

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

            Okolní pozemky budou zatíženy hlukem a prachem přechodně při stavebních 
pracích. Po provedení stavebních prací budou sousední pozemky vyklizeny a uvedeny do 
původního stavu. Jiné zasahování do okolních staveb a pozemků nebude.  

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

            Nejsou plánované žádné zásadní přeložky sítí a vedení stávající technické 
infrastruktury.  Kácení dřevin bude provedeno v souladu s bezpečností práce v nutných 
místech a za dodržení příslušné legislativy. Staveniště bude ze všech stran oploceno plotem. 
Na staveništi budou instalovány tabule s vyznačením zákazu vstupu nepovolaným osobám. 
Stavba bude řádně označena a opatřena informační tabulí. Je dále nutno řádně označit 
případné výkopy, překopy a dočasná staveniště, hlavně výkopy inženýrských sítí, které 
eventuálně přesáhnou hranu staveniště. 

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné I trvalé) 

            Staveniště se bude nacházet na pozemku parcelní č. 43/1 a 44/1 v k.ú. Liteň, který je 
ve vlastnictví stavebníka. Staveniště bude rozvinuto na určené části pozemků ve vlastnictví 
stavebníka, které jsou svou rozlohou dostatečné pro umístění zařízení staveniště. Plocha ve 
vlastnictví jiného subjektu ani veřejné prostranství nebudou zabírány.  

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

Odpady z výstavby 

          Při realizaci stavebních úprav 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. Na dodavateli stavby bude 
požadováno, aby co největší množství odpadů bylo recyklováno a využito jako druhotná 
surovina v rámci posuzované stavby.  
            Stavební odpad bude likvidován v souladu se zákonem o odpadech č.184/2014 Sb. 
Na staveništi nebyl zjištěn azbest, po prohlídce pozemku je možné konstatovat, že se zde 
nevyskytují nebezpečné materiály. Pozemek, jakož i blízké okolí nevykazují kontaminaci 
látkami škodlivými pro životní prostředí.  

Odpady z provozu 

            Odpad z vybudovaných objektů bude shromažďován v odpadních nádobách 
umístěných na vyčleněném místě na pozemku stavebníka. Bude se jednat o běžný 
komunální odpad z provozu bytového domu a kulturního centra. Při likvidaci odpadu bude 
postupováno v souladu se zákonem č. 184/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  

Odpadní vody 

            Při stavebních pracích budou vznikat splaškové odpadní vody v sociálním zařízení 
staveniště, případně v místě výstavby. Jejich zneškodňování musí probíhat v souladu 
s nařízením vlády č. 61/2003 Sb. Pro stavbu budou využívána WC chemická mobilní umístěná 
na řešeném pozemku. Jiné odpadní vody ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. o vodách během 
výstavby vznikat nebudou.  

řešení ochrany ovzduší 

            Plocha staveniště bude během výstavby působit jako plošný zdroj znečišťování 
ovzduší. Uvolňovány do ovzduší budou emise ze stavebních mechanismů a nákladních 
automobilů při příjezdu na staveniště. Tyto emise je třeba minimalizovat vhodnými opatřeními 
v zásadách organizace výstavby - používání stavebních mechanismů v odpovídajícím 
technickém stavu, kropení prašných povrchů během výstavby, realizace stavebních prací 
v co nejkratším termínu, atd. 

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

            Během stavebních úprav budou probíhat zemní práce v omezené míře. Vytěžená 
zemina poslouží z velké části k terénním úpravám z důvodu vyrovnání prostoru v okolí  vjezdu 
na pozemek. Případný zbývající výkopek a stavební odpad z výkopových prací bude 
odvážen na určenou skládku do 10 km přímo bez meziskládky. Požadavky na přísun nebo 
deponie zemin nejsou. 
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i) ochrana životního prostředí při výstavbě 

            Při provádění stavebních úprav je potřeba důsledně ochránit životní prostředí. Soubor 
organizačních a technických opatření s cílem minimalizovat potencionální nepříznivé vlivy na 
životní prostředí jsou uvedeny výše v textu.  

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 

Veškeré práce na stavbě budou prováděny v souladu se zákonem č. 309/2006 
v pozdějším znění a dle NV 362/2005 Sb., NV 101/2005 Sb. a NV 272/2011 Sb.  

Jedná se o stavební práce. Pracovníci pověřené firmy budou používat ochranné 
prostředky. Budou dodrženy parametry hygienických norem pro hlučnost a prašnost prostředí 
při průběhu bourání. Přilehlé veřejné komunikace budou pravidelně čištěny a udržovány 
v čistotě.             

Před započetím prací je nutné vyhledat a označit všechny inženýrské sítě a jakékoliv 
stavební a zemní práce provádět za přítomnosti zástupců správců jednotlivých sítí. 

Pokud by na stavbě zjištěné skutečnosti byly v rozporu s předpoklady GP nebo statika, 
je nutno neprodleně přerušit stavební práce a kontaktovat generálního projektanta nebo 
kancelář statika. Během všech fází výstavby musí být zajištěna stabilita konstrukcí! 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Stavba splňuje požadavky na bezbariérové užívání. 

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření 

            Přístup na staveniště bude veden pouze ze stávající veřejné komunikace. Jiné 
dopravní napojení neexistuje, ani není možné ho zřídit, neboť pozemek je ze zbývajících tří 
stran obklopen sousedními pozemky ve vlastnictví jiných subjektů. Zásady DIO projedná 
určený dodavatel s DOSS, s Policií ČR a s odborem dopravy. 

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, 
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

            Opatření proti účinkům vnějšího prostředí není nutné provádět, jedná se o 
stabilizované prostředí. Není potřeba stanovovat speciální podmínky pro provádění stavby.   

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

            Stavba bude započata ihned po vydání stavebního povolení, po dopracování 
projektové dokumentace pro provádění stavby, po sestavení výkazu výměr a po výběru 
dodavatele. Postup výstavby bude stanoven dodavatelem v harmonogramu stavebních 
prací HSV a PSV, který bude předložen investorovi jako nedílná součást smlouvy o dodávce 
stavby.  

C   SITUAČNÍ VÝKRESY  
            Situační výkresy jsou součástí výkresové přílohy PD. 
 
 

D   DOKUMENTACE OBJEKTŮ A ZAŘÍZENÍ TECHNICKÝCH A  
TECHNOLOGICKÝCH  
 
            Dokumentace stavebních objektů je uvedena v textové části v průvodní a souhrnné 
technické zprávě (viz výše v textu) a v samostatné výkresové příloze, dokumentace 
inženýrských objektů, technických a technologických zařízení je zpracována po objektech a 
souborech technických a technologických zařízení v rámci samostatných profesních částí 
této projektové dokumentace.  

D.1 Dokumentace stavebního objektu 
D.1.1  Architektonicko - stavební řešení  

a) Technická zpráva – viz text v rámci průvodní a souhrnné technické zprávy 

b) Výkresová část – viz samostatná příloha projektové dokumentace 
 

D.1.2  Stavebně konstrukční řešení  

            Stavebně konstrukční řešení je zpracováno v rámci samostatné profesní části této projektové 
dokumentace. 

D1.3  Požárně bezpečnostní řešení 
              Požárně bezpečnostní řešení stavby je zařazeno jako samostatná profesní příloha. Požadavky 
na požárně bezpečnostní řešení jsou zapracované do projektové dokumentace. 

D.1.4   Technika prostředí staveb  
Technika prostředí staveb je zařazena jako samostatná profesní příloha.  
 

D.2  Dokumentace technických a technologických zařízení  
- viz samostatné profesní části této projektové dokumentace zpracovávající projekt po 

jednotlivých provozních a funkčních souborech a zařízeních.  
 

E  DOKLADOVÁ ČÁST  
- tato část obsahuje teplně technické posudky a protokoly a energetický štítek budovy. 

 

KONTROLNÍ PROHLÍDKY STAVBY 
             
 Podrobné údaje o prohlídkách stavby  nejsou součástí tohoto projektu. V rámci kontrolní prohlídky 
stavby je stavební úřad oprávněn odsouhlasit případné změny stavby před jejím dokončením zápisem 
do stavebního deníku. Nejasnosti a případné změny projektu budou konzultovány s uvedeným 
projektantem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vypracoval: Bc. Jiří Kaluha  
 
          _____________________ 
V Praze dne 9.5.2018                                                    podpis  
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S1 - obvodová stěna
-  Vrchní silikonová omítka bílá                          3 mm
- Skleněná tkanina VERTEX R117 145 g/m2
- Cementové lepidlo Mapei Adesilex P9        5 mm
- Tepelná izolace desky TF PROFI            200 mm
- Železobetonová stěna C30/37                          250 mm
- Skleněná tkanina VERTEX R117 145 g/m2
- Cementové lepidlo Mapei Adesilex P9           5 mm
- Štuková omítka Baumit                                       3 mm
- Malířský nátěr HET 2x
                                                        Celkem            466 mm

B1 - s keramickou dlažbou (obchod)
- Keramická dlažba Rako FARO 150x600mm             10 mm
- Lepicí tmel  Mapei                                                         5 mm
- Penetrace podkladu Mapei Primer
- Betonová mazanina se sítí a topným systémem   70 mm
- separační PE folie                 2 mm
- Tepelná izolace polystyren ESP 100                             150 mm
- Hydroizolace NAIP Parafol SOLO S                             4 mm
- Hydroizolace NAIP Parafol SOLO S                             4 mm
- Penetrační asfaltový nátěr
- Železobetonová deska C20/25                                    200 mm
                                                                       Celkem       445 mm

- Hutněný štěrkopísek 0/32mm                                       100 mm
- Zemní pláň 45MPa

B3 - s vinilovým povrchem (chodba BD patro)
- Keramická dlažba Rako TAURUS 300x300m             10 mm
- Lepicí tmel  Mapei                                                         5 mm
- Penetrace podkladu Mapei Primer
- betonová mazanina vyztužená kari sítí  70 mm
- separační PE folie 2mm
- kročejová izolace Isover TDPT                     50 mm
- separační PE folie 2mm
- Železobetonová deska C20/25                                    250 mm
                                                                       Celkem        389 mm
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A1 - střecha šikmá
-  střešní krytina plech Satjam Rapid  2 mm
-  podbití OSB 22mm
-  latě střešní 40x60mm zajišťující větranou mezeru 40mm
-  pojistná hydroizolace Jutafol 135 0,5 mm
-  lepená krokev s vloženou min. vlnou 250mm
-  minerální vlna Isover Uni 150 mm
-  Parozábrana 4 mm
-  protipožární SDK podhled 2x12,5 mm
-  malířský nátěr 2x HET

Celkem 493,5mm

B2- s keramickou dlažbou (chodba BD přízemí)
- Keramická dlažba Rako TAURUS 300x300m             10 mm
- Lepicí tmel  Mapei                                                         5 mm
- Penetrace podkladu Mapei Primer
- Betonová mazanina vyztužená kari sítí   70 mm
- separační PE folie                 2 mm
- Tepelná izolace polystyren ESP 100                             150 mm
- Hydroizolace NAIP Parafol SOLO S                             4 mm
- Hydroizolace NAIP Parafol SOLO S                             4 mm
- Penetrační asfaltový nátěr
- Železobetonová deska C20/25                                    200 mm
                                                                       Celkem       445 mm

- Hutněný štěrkopísek 0/32mm                                       100 mm
- Zemní pláň 45MPa

B4 - s vinilovým povrchem (obytné místnosti)
- Vinilové dílce Thermofix  900x300mm                          4 mm
- Disperzní lepidlo s vysokou počáteční lepivostí
- Samonivelační stěrka Mapei Planolit 315                   5 mm
- betonová mazanina se sítí a topným systémem 70 mm
- separační PE folie 2mm
- kročejová izolace Isover TDPT                     50 mm
- separační PE folie 2mm
- Železobetonová deska C20/25                                    250 mm
                                                                       Celkem        383 mm
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S2 - vnitřní stěna Ytong 100mm
- Malířský nátěr HET 2x
- Štuková omítka Baumit                                       3 mm
- Cementové lepidlo Mapei Adesilex P9          5 mm
- Skleněná tkanina VERTEX R117 145 g/m2
- Zdivo z trárnic Porfix P2-500                           100 mm
- Skleněná tkanina VERTEX R117 145 g/m2
- Cementové lepidlo Mapei Adesilex P9            5 mm
- Štuková omítka Baumit                                      3 mm
- Malířský nátěr HET 2x
                                                         Celkem  116 mm

S1 - Vnitřní železobetonová stěna
- Malířský nátěr HET 2x
- Štuková omítka Baumit                                       3 mm
- Cementové lepidlo Mapei Adesilex P9        5 mm
- Skleněná tkanina VERTEX R117 145 g/m2
- Železobetonová stěna C30/37                          250 mm
- Skleněná tkanina VERTEX R117 145 g/m2
- Cementové lepidlo Mapei Adesilex P9           5 mm
- Štuková omítka Baumit                                       3 mm
- Malířský nátěr HET 2x
                                                        Celkem            266 mm
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S1 - obvodová stěna
-  Vrchní silikonová omítka bílá                          3 mm
- Skleněná tkanina VERTEX R117 145 g/m2
- Cementové lepidlo Mapei Adesilex P9        5 mm
- Tepelná izolace desky TF PROFI            200 mm
- Železobetonová stěna C30/37                          250 mm
- Skleněná tkanina VERTEX R117 145 g/m2
- Cementové lepidlo Mapei Adesilex P9           5 mm
- Štuková omítka Baumit                                       3 mm
- Malířský nátěr HET 2x
                                                        Celkem            466 mm

B1 - s keramickou dlažbou (obchod)
- Keramická dlažba Rako FARO 150x600mm             10 mm
- Lepicí tmel  Mapei                                                         5 mm
- Penetrace podkladu Mapei Primer
- Betonová mazanina se sítí a topným systémem   70 mm
- separační PE folie                 2 mm
- Tepelná izolace polystyren ESP 100                             150 mm
- Hydroizolace NAIP Parafol SOLO S                             4 mm
- Hydroizolace NAIP Parafol SOLO S                             4 mm
- Penetrační asfaltový nátěr
- Železobetonová deska C20/25                                    200 mm
                                                                       Celkem       445 mm

- Hutněný štěrkopísek 0/32mm                                       100 mm
- Zemní pláň 45MPa

B3 - s vinilovým povrchem (chodba BD patro)
- Keramická dlažba Rako TAURUS 300x300m             10 mm
- Lepicí tmel  Mapei                                                         5 mm
- Penetrace podkladu Mapei Primer
- betonová mazanina vyztužená kari sítí  70 mm
- separační PE folie 2mm
- kročejová izolace Isover TDPT                     50 mm
- separační PE folie 2mm
- Železobetonová deska C20/25                                    250 mm
                                                                       Celkem        389 mm
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A1 - střecha šikmá
-  střešní krytina plech Satjam Rapid  2 mm
-  podbití OSB 22mm
-  latě střešní 40x60mm zajišťující větranou mezeru 40mm
-  pojistná hydroizolace Jutafol 135 0,5 mm
-  lepená krokev s vloženou min. vlnou 250mm
-  minerální vlna Isover Uni 150 mm
-  Parozábrana 4 mm
-  protipožární SDK podhled 2x12,5 mm
-  malířský nátěr 2x HET

Celkem 493,5mm

B2- s keramickou dlažbou (chodba BD přízemí)
- Keramická dlažba Rako TAURUS 300x300m             10 mm
- Lepicí tmel  Mapei                                                         5 mm
- Penetrace podkladu Mapei Primer
- Betonová mazanina vyztužená kari sítí   70 mm
- separační PE folie                 2 mm
- Tepelná izolace polystyren ESP 100                             150 mm
- Hydroizolace NAIP Parafol SOLO S                             4 mm
- Hydroizolace NAIP Parafol SOLO S                             4 mm
- Penetrační asfaltový nátěr
- Železobetonová deska C20/25                                    200 mm
                                                                       Celkem       445 mm

- Hutněný štěrkopísek 0/32mm                                       100 mm
- Zemní pláň 45MPa

B4 - s vinilovým povrchem (obytné místnosti)
- Vinilové dílce Thermofix  900x300mm                          4 mm
- Disperzní lepidlo s vysokou počáteční lepivostí
- Samonivelační stěrka Mapei Planolit 315                   5 mm
- betonová mazanina se sítí a topným systémem 70 mm
- separační PE folie 2mm
- kročejová izolace Isover TDPT                     50 mm
- separační PE folie 2mm
- Železobetonová deska C20/25                                    250 mm
                                                                       Celkem        383 mm
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S2 - vnitřní stěna Ytong 100mm
- Malířský nátěr HET 2x
- Štuková omítka Baumit                                       3 mm
- Cementové lepidlo Mapei Adesilex P9          5 mm
- Skleněná tkanina VERTEX R117 145 g/m2
- Zdivo z trárnic Porfix P2-500                           100 mm
- Skleněná tkanina VERTEX R117 145 g/m2
- Cementové lepidlo Mapei Adesilex P9            5 mm
- Štuková omítka Baumit                                      3 mm
- Malířský nátěr HET 2x
                                                         Celkem  116 mm

S1 - Vnitřní železobetonová stěna
- Malířský nátěr HET 2x
- Štuková omítka Baumit                                       3 mm
- Cementové lepidlo Mapei Adesilex P9        5 mm
- Skleněná tkanina VERTEX R117 145 g/m2
- Železobetonová stěna C30/37                          250 mm
- Skleněná tkanina VERTEX R117 145 g/m2
- Cementové lepidlo Mapei Adesilex P9           5 mm
- Štuková omítka Baumit                                       3 mm
- Malířský nátěr HET 2x
                                                        Celkem            266 mm
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D.1.2_STATICKÁ	ČÁST

PŘÍLOHY:

předběžné	statické	posouzení	železobetonové		stropní	konstrukce

výkres	tvaru	železobetonové	stropní	konstrukce
M1:100



   

Předběžný návrh a posouzení železobetonové konstrukce 
 

A) Jednosměrně pnutá spojitá deska přes vnitřní nosnou stěnu 
 
Maximální rozpon lMax=6400mm 
 
Beton C30/37 

            
              
         

   
  
       

           
         

 
Ocel B500B 

             
            
     

   
  
    

             

 
Empirický odhad: 
hdeska= ( lMax/35 – lMax/30) = 182 – 213mm 
 
Předběžně navrhuji h=250mm 
 
Zatížení desky: 
 
                
 
Zatížení  charakteristické hodnoty   návrhové hodnoty 
STÁLÉ 
Nášlapná vrstva  0,01*15=0,150    0,203 
Roznášecí vrstva  0,07*24=1,68    2,268 
Separace   0,0002*9=0,002  1,35  0,003 
Kročejová izolace  0,05*1,2=0,06    0,081 
Železobetonová deska 0,25*25=6,25    8,438 
   gk=8,142kN/m2    gd=10,993 kN/m2 
 
NAHODILÉ 
Užitné zatížení (kat. A) qk=2kN/m2  1,5  qd=3kN/m2 
  
CELKOVÉ  gk+qk=10,142kN/m2  gd+qd=13,993kN/m2 
 
Výpočet vnitřních sil: 
Použit program EduBeam v. 3.3.0 
Vykreslení průběhu momentů: 

 
 
 
 
 

Vykreslení průběhu posouvající síly: 
 

 
Vypočtené extrémy: 
Med=71,644 kNm 
Ved=55,97 kN 
 
 
Návrh tloušťky desky dle kritéria ohybové štíhlosti: 
 

    
      

 
                                     
 

     
 
  
     
            

 
              

           
         

 
Navrhuji desku tl. 250mm 
 
              

 
                    

 

     
        

          

            
        

 
            VYHOVUJE! 
 
Posouzení ocelové výztuže desky v místě maximálního ohybového momentu: 
 

             
       

     
       

   

 

              
                     

            
               

 
Navrhuji výztuž 6x 14mm, celkem 924mm2 

 
Ověření maximální a minimální plochy ocelové výztuže: 
 
            
 

                 
   

             
                         

 
                                       
 
                                                  VYHOVUJE! 
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Poloha neutrální osy: 
 

         
           

        
                      

 
    

  
     
                     VYHOVUJE! 

  
 Stanovení momentu únosnosti: 
 
                                
 
                                                 
 

Posouzení únosnosti: 
 
                             VYHOVUJE! 
 
 Navržený průřez vyhoví. 

 
 

B) Ověření únosnosti pod vnitřní mezibytovou stěnou 
 

Maximální rozpon lMax=6400mm 
 
 
Beton C30/37 

            
              
         

   
  
       

           
         

 
 
Ocel B500B 

             
            
     

   
  
    

             

 
 
Předběžně navrhuji h=250mm  
 
 
Zatížení desky pod akustickou stěnou: 
 
                
 
 
 
Zatížení  charakteristické hodnoty   návrhové hodnoty 
STÁLÉ 
Železobetonová deska 1*0,25*25=6,25    8,438 
Tíha akust. stěny  2,7*1*(12*24,7*0,01)=  1,35  10,79 
Heluz Aku 30/33MK  =7,992      
   gk=14,24kN/m‘    gd=19,22 kN/m‘ 
 
 
NAHODILÉ 
Užitné zatížení (kat. A) qk=2kN/m‘  1,5  qd=3kN/m‘ 
  
CELKOVÉ  gk+qk=16,24kN/m‘  gd+qd=21,22kN/m‘ 
 
 
 

Výpočet vnitřních sil: 
Použit program EduBeam v. 3.3.0 
Vykreslení průběhu momentů: 

 
 
 
 
Vykreslení průběhu posouvající síly: 
 

 
 
 
Vypočtené extrémy: 
Med=90,14 kNm 
Ved=-81,99 kN 
 
 
 

 

Posouzení únosnosti: 
 
                               VYHOVUJE! 
 
 Navržený průřez desky tl. 250mm vyhoví i v místě pod vnitřní akustickou stěnou. 
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žb. deska 250mm

kročejová izolace Isover TDPT 50mm

separace

betonová mazanina 70mm

stavební lepidlo

keramická dlažba 9mm

krycí lišta

Schöck Tronsole typ F

- KONSTRUKČNÍ VÝŠKA 2970mm
- VÝŠKA STUPNĚ 170mm
- ŠÍŘKA STUPNĚ 270mm

54|výkres	tvaru



D.1.3_POŽÁRNĚ	BEZPEČNOSTNÍ	ŘEŠENÍ

PŘÍLOHY:

koncept	požární	zprávy

schema	požárních	úseků
M	1:250



D 1.3._POŽÁRNÍ ZPRÁVA 
1. POPIS OBJEKTU 

Řešený objekt je novostavba, jež navazuje na stávající historický objekt jídelny a je umístěn 
zhruba v těžišti zámeckého areálu na téměř rovinaté ploše. Předmětem projektu je 
novostavba bytového domu s obchodním přízemím a přilehlé kulturně vzdělávací centrum, 
jež zahrnuje zejména víceúčelový sál pro max. 200 lidí, zázemí a kavárnu. Řešený objekt má 
jednoduchou geometrii se sedlovou střechou, která navazuje na stávající jídelnu. Příjezd 
k objektu je umožněn pro zásobování a vozidla IZS po celém obvodu řešeného objektu. 

2. ROZDĚLENÍ NA POŽÁRNÍ ÚSEKY 

Stavba BD obsahuje v přízemí 2 obchody, každý z nich je samostatným požárním úsekem. 
Dále schodiště do vyšších podlaží, které je požární únikovou  cestou. Kotelna a technická 
místnost je samostatný požární úsek.  Ve vyšších podlažích jsou 4 bytové jednotky, z nichž 
každá je samostatným požárním úsekem, ústícím do chráněné únikové cesty na schodišti. 
Celkem je objekt dělen do 9 požárních úseků. Stabilní hasící zařízení není dle 6.6.10 ČSN 73 
0802 vyžadováno. Evakuační výtah není  dle 9.6.5 ČSN 73 0802 vyžadován. 

Stavba kulturního centra se dělí na provoz sálu, jež je samostatným požárním úsekem 
s únikovými východy na severní fasádě vedoucími  na nádvoří, a zázemí, které je požárním 
úsekem s únikem do průchodu na východní fasádě.  Kavárna se zázemím ve 2.NP má 
určenou únikovou cestu hlavním vchodem či přes letní terasu, v případě požárního ohrožení 
těchto prostor přes sousedící sál a jeho únikové východy. Celkem je objekt dělen do 4 
požárních úseků. Evakuační výtah není  dle 9.6.5 ČSN 73 0802 vyžadován. 

3. POŽÁRNÍ RIZIKO 

Z předběžného odhadu požárního zatížení můžeme bezpečně určit, že požárně nebezpečný 
prostor nezasahuje na okolní objekty, mimo hranice majitele pozemku ani na jiné požární 
úseky objektu.  

4. STAVEBNÍ KONSTRUKCE 

Požární výška objektu je 7m, konstrukční systém objektu je nehořlavý železobetonový 
s vnější izolací minerální vlnou. Kulturní centrum je pokryto dřevěnou fasádou, která bude 
napuštěna prostředkem zpomalujícím hoření. Objekty jsou co do zařazení dle norem 
nevýrobní. 

5. ÚNIKOVÉ CESTY 

Všemi podlažími prochází CHÚC typu A. CHÚC  v bytovém domě jsou větrány přirozeně, 
CHÚC v kulturním centru jsou odvětrány vzduchotechnikou s možným odkouřením 
automaticky otevíratelnými světlíky ve střeše napojenými na kouřová čidla. Dveře jsou bez 
prahů, otvíravé ve směru úniku. Únikové cesty nejsou delší než 50m. Dveře ven z CHÚC jsou 
opatřeny panikovým kováním. 

 

 
 

6. ODSTUPY 

Odstupy od stavby jsou dostatečné, požárně nebezpečný prostor neohrožuje okolní stavby a 
nehrozí přenesení požáru na okolní objekty. 

7. ZAŘÍZENÍ PRO PROTIPOŽÁRNÍ ZÁSAH 

Pro bytový dům  není stabilní hasící zařízení vyžadováno.  Objekt kulturního centra bude 
vybaven stabilním hasicím zařízením (sprinkler etc.). V objektech bude zřízen požární 
vodovod. Objekty budou vybaveny požárními hasicími přístroji s platnou revizí a tlakovou 
zkouškou, dále bude umístěno zařízení autonomní detekce a signalizace požáru. 

8. VĚTRÁNÍ 

Samočinné odvětrávací zařízení není dle 6.6.11 ČSN 73 0802 vyžadováno. 

9. VYTÁPĚNÍ 

Objekty budou vytápěny teplovodním vytápěním, zdrojem tepla budou tepelná čerpadla 
země- voda viz. technická zpráva TZB.  

10.  ELEKTROINSTALACE 

Druhy prostředí pro elektrická zařízení odpovídají požadavkům ČSN 33200-3.Vnitřní 
elektroinstalace bude provedena kabely a vodiči, vedenými pod omítkou a v lištách. 
Ochrana proti nebezpečnému dotyku je provedena odpojením od zdroje, ev. vzájemným 
pospojováním. Rozvaděčové skříně v objektu nejsou umístěny v požárně dělících 
konstrukcích ani v chráněných únikových cestách - netvoří samostatné požární úseky dle 
ČSN 730810. Při kolaudaci bude předložena revizní zpráva dle ČSN 331500. 

11. OCHRANA PROTI BLESKU 

Objekt bude vybaven hřebenovou soustavou se svodnicemi a uzemněním – je v souladu s 
požadavky příslušných ČSN. 
 

12. SPOJOVACÍ PROSTŘEDKY 

V objektu bude k dispozici telefon. 

13. ZÁVĚR 

Projekt splňuje požadavky požární ochrany.Při kolaudaci objektu musí byt splněny požadavky 
tohoto požárně bezpečnostního řešení, tzn.: 
- doloženy atesty na použité materiály 
- vybavení objektu PHP (čl.7) 
- vybavení domu zařízením autonomní detekce a signalizace požáru (čl.7) 
- doložení revizní zprávy elektroinstalace 
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D.1.4_TZB

PŘÍLOHY:

technická	zpráva

generel	rozvodu	VZT
M1:250



D.1.4._TECHNICKÁ ZPRÁVA TZB 
1. KANALIZACE 
Splašková kanalizace je vedena připojovacím potrubím z PVC HT patřičných dimenzí do 

svodného potrubí. Odvětrání kanalizace je umožněno protažením stoupacího potrubí na 
střechu a osazením větrací tvarovkou.  Svodné potrubí je vedeno  instalačními šachtami do 
nejnižšího podlaží, odkud  je pod podlahou vedena do jednotné kanalizační přípojky. Po 
celé trase je nutno dodržet spád  min. 2%. Ležaté svodné potrubí bude provedeno z trubek 
PVC KG patřičných dimenzí a bude obsahovat čisticí tvarovky v revizních šachtách 
umožňující údržbu a revize. 

Dešťová oddílná kanalizace není v lokalitě zřízena. Dešťové vody budou svedeny do 
země a bude umožněn zásak ve vsakovacích jamách patřičné dimenze, jež budou 
umístěny pod trávníky na nádvoří.  
 

2. VODOVOD 
Objekty jsou vodovodními přípojkami napojeny na obecní vodovodní řad v jižní části 

areálu. Každá přípojka bude osazena vodoměrnou šachtou vně objektu dle požadavku 
distributora, kde budou osazeny hlavní vodoměry objektu a hlavní uzávěry vody. Každá 
samostatně provozovaná jednotka objektu bude osazena vlastním podružným uzávěrem a 
informativním vodoměrem provozovatele objektu pro umožnění rozpočítání nákladů. 
Vodovod bude rozveden potrubím PPR patřičných dimenzí k vodovodním armaturám. 
Potrubí bude řádně izolováno tepelnou izolací. 
 

Ohřev TUV v bytech je zajištěn v zásobníku centrálně výměníkem z TČ pro předehřev, 
dohřev TUV je umožněn elektrickými patronami v zásobníku TUV. S ohledem na délku bude 
rozvod vybaven cirkulačním potrubím pro zvýšení komfortu obyvatel. Akumulační nádoba 
bude řádně zaizolována. 

Ohřev TUV v zázemích a kuchyňkách bude s ohledem na předpokládanou nízkou 
frekvenci využití prováděn elektrickými průtokovými ohřívači osazenými před příslušnými 
vodovodními armaturami.  
 

3. ELEKTROINSTALACE 
Objekty budou elektrifikovány sítí TN-S a osazeny vnější přípojkovou skříní s hlavním 

elektroměrem a hlavním vypínačem, kam je  přivedeno NN vedení 400V podzemní 
přípojkou z jižní části areálu od transformační stanice distributora. Objekty budou vybaveny 
podružnými rozvaděči a informativním měřením spotřeby dle provozních jednotek. 
V provozech kuchyněk a koupelen budou obvody samostatně jištěny skrze proudový 
chránič. Každý spotřebič o příkonu nad 2000W bude jištěn samostatně. Elektroinstalace 
v bytech bude rozvedena instalačními kanály v podlaze kabely CYKY-J 3x2,5mm2 pro 
zásuvkové obvody, případně pod omítkou příček kabely CYKY-J-Lo. Světelné obvody 
budou rozvedeny pod omítkou kabely CYKY-J-Lo 3x1,5mm2. 
 

4. VYTÁPĚNÍ OBJEKTU 
Objekt kulturního centra je vytápěn teplovodní otopnou soustavou podlahového 

vytápění s nízkým teplotním spádem, jejímž zdrojem tepla jsou tepelná čerpadla země-
voda s vnějšími zemními registry v okolí objektu.  Tepelné čerpadlo pro sál je umístěno  

v technické místnosti sálu, tepelné čerpadlo kavárny je umístěno v technické místnosti 
v komerční části.  Záložními zdroji jsou elektrické ohřívače, jež jsou součástí jednotek VZT. 

 
Objekt bytového domu s obchody v přízemí  je centrálně vytápěn teplovodní otopnou 

soustavou podlahového vytápění s nízkým teplotním spádem, jejímž zdrojem tepla je 
tepelné čerpadlo země-voda s vnějšími zemními registry v okolí objektu. Tepelné čerpadlo 
je umístěno v technické místnosti v přízemí objektu. Každá provozní jednotka bude před 
napojením na centrální okruh osazena rozdělovačem/sběračem jednotlivých okruhů 
podlahového vytápění umožňujícím regulaci. 

 
5. VZDUCHOTECHNIKA 
V objektu bytového domu je s ohledem na prostředí a charakter objektu umožněno 

přirozené větrání, účinné příčné provětrání dostatečně dimenzovanými otvory a není zde 
tedy navrženo řízené větrání. Vzduchotechnika je tak provedena pouze podtlaková jako 
odtah škodlivin z toalet a vodní páry z koupelen a digestoří pomocí ventilátorů o objemu 
větraného vzduchu 100m3/h. 

V objektu kulturního centra vzduchotechnika zajišťuje výměnu vzduchu v celém objektu. 
Toalety jsou vybaveny centrálními odtahovými ventilátory umístěnými v podhledu pro 
každé podlaží. Pro větrání ostatních prostor je zde navrženy 2 vzduchotechnické jednotky – 
pro vstupní prostory s kavárnou a pro sál.  Jednotka sálu je umístěna v prostorách 
technického zázemí sálu, vzduch je odtud rozveden přiznaným potrubím skrz vazníky sálu. 
Předsálí má vzduchotechnickou jednotku umístěnou nad blokem hygienického zázemí ve 
2.NP přístupnou stropními dvířky. Jednotky jsou osazeny deskovými rekuperačními výměníky 
pro úsporu nákladů na vytápění. 
 

ZÓNOVÁNÍ, NÁVRH A DIMENZOVÁNÍ JEDNOTKY VZT 
Zónování vzduchotechniky je patrné z přiložené tabulky. Zóny kavárny a vstupní haly bylo 

možno s ohledem na funkční i prostorové propojení sloučit pod jednu vzduchotechnickou 
jednotku. V předběžném výpočtu potřeby čerstvého vzduchu bylo u prostor s velkou 
světlou výškou – a tedy velkým objemem – využito redukce výpočtem potřeby vzduchu dle 
počtu osob, neboť při výpočtu dle násobnosti výměny vzduchu v těchto atypických 
prostorách by výsledné dimenze byly neekonomické. 
 
-VSTUPNÍ HALA + KAVÁRNA 
Q=3198,5 m3/h  navrhuji jednotku Atrea Duplex MultiEco-V 3500 
    (Qmax= 3500 m3/h) rozměr 2800x1600x775mm 
-VÍCEÚČELOVÝ SÁL 
Q=5000 m3/h  navrhuji jednotku Atrea Duplex MultiEco-V 5500 

  (Qmax= 5500 m3/h) rozměr 2800x1600x1060mm 
-WC V 1.NP 
Q=661,7 m3/h navrhuji ventilátor SKT VCU4E 180x92 

  (Qmax= 800 m3/h) rozměr 360x311x145mm 
-WC V 1.NP 
Q=553,8 m3/h navrhuji ventilátor SKT VCU4E 180x92 

  (Qmax= 800 m3/h) rozměr 360x311x145mm 
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       -Jednotka VZT Atrea Duplex MultiEco-V 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       -Odtahový ventilátor SKT VCU4E 180x92 

ČÍSLO ZÓNA MÍSTNOST FUNKCE PODLAHOVÁ 
PLOCHA (m2) 

SVĚTLÁ 
VÝŠKA (m) 

NÁSOBNOST 
VÝMĚNY 
VZDUCHU 
(1/hod) 

OBJEM 
VĚTRANÉHO 
VZDUCHU 
(m3/hod) 

1 vstupní 
hala 

1.01 foyer 88,5 2,7 6 1433,7 

1.02 předsálí 38,1 2,7 5 514,35 

        CELKEM 1948,05 
            

2 sál 

1.03 sál 271,8 9,5 6 15492,6 

  redukce:  obsazení max. 250 osob, potřeba 20m3/h/os 5000 

        CELKEM 5000 
            

3 WC 1.NP 

1.04 chodba 8,2 2,6 5 106,6 

1.05 WC ZTP 4,3 2,6 5 55,9 

1.06 předsíňka 6,5 2,6 5 84,5 

1.07 WC muži 13,6 2,6 5 176,8 

1.08 předsíňka 6,5 2,6 5 84,5 

1.09 WC ženy 7,9 2,6 5 102,7 

1.10 úklid 3,9 2,6 5 50,7 

        CELKEM 661,7 
            

4 kavárna 

2.01 kavárna 143,5 6,8 10 9758 

  redukce: obsazení max. 50 osob, potřeba 50m3/h/os 1250 

        CELKEM 1250 
            

5 WC 2.NP 

2.02 chodba 8,2 2,6 5 106,6 

2.03 WC ZTP 4,3 2,6 5 55,9 

2.04 předsíňka 6,5 2,6 5 84,5 

2.05 WC muži 7,6 2,6 5 98,8 

2.06 předsíňka 6,5 2,6 5 84,5 

2.07 WC ženy 5,6 2,6 5 72,8 

2.08 úklid 3,9 2,6 5 50,7 

        CELKEM 553,8 
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 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2017 
 
 Název úlohy :  Podlaha 1.NP 
 
 Zpracovatel :  Jiří Kaluha 
 Zakázka :  Liteň 
 Datum :  9.5.2018 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Podlaha - výpočet poklesu dotykové teploty 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]       Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Dlažba keramic   0.0100    1.0100   840.0   2000.0       200.0   0.0000 
  2  lepicí tmel   0.0050    0.8000   920.0   1300.0        18.0   0.0000 
  3  Beton hutný   0.0700    1.3000  1020.0   2200.0        20.0   0.0000 
  4  EPS 100 S   0.1500    0.0370  1270.0     20.0        70.0   0.0000 
  5  Elastodek 40 S   0.0040    0.2100  1470.0   1200.0     50000.0   0.0000 
  6  Elastodek 40 S   0.0040    0.2100  1470.0   1200.0     50000.0   0.0000 
  7  Železobeton 2   0.2000    1.5800  1020.0   2400.0        29.0   0.0000 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    20.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         4.29 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.224 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.24 / 0.27 / 0.32 / 0.42 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    2.2E+0012 m/s 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.56 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.971 
 
 
 Pokles dotykové teploty podlahy dle ČSN 730540: 
 
 Tepelná jímavost podlahové konstrukce B :      1525.59 Ws/m2K 
 
 Pokles dotykové teploty podlahy DeltaT :         7.76 C 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Název úlohy :  Střecha šikmá 
 
 Zpracovatel :  Jiří Kaluha 
 Zakázka :  Liteň 
 Datum :  9.5.2018 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 Typ hodnocené konstrukce :  Strop, střecha - tepelný tok zdola 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]       Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Sádrokarton   0.0150    0.2200  1060.0    750.0         9.0   0.0000 
  2  Sádrokarton   0.0150    0.2200  1060.0    750.0         9.0   0.0000 
  3  Jutafol N AL 1   0.0002    0.3900  1700.0    850.0    938600.0   0.0000 
  4  Isover Uni   0.1500    0.0350   840.0     40.0         1.0   0.0000 
  5  Isover Uni + k   0.2500    0.0580  1118.3    100.0         1.0   0.0000 
  6  Jutadach 135   0.0002    0.3900  1700.0    675.0       100.0   0.0000 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.13 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    20.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 Měsíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
           

    1        31    20.6   45.0  1091.3    -1.7   80.9   429.0 
    2        28    20.6   47.4  1149.5    -0.1   80.5   487.4 
    3        31    20.6   49.1  1190.8     3.6   79.2   625.9 
    4        30    20.6   52.7  1278.1     8.1   77.3   834.5 
    5        31    20.6   58.7  1423.6    13.0   74.3  1112.2 
    6        30    20.6   63.8  1547.3    16.3   71.6  1326.3 
    7        31    20.6   66.5  1612.7    17.9   70.0  1434.9 
    8        31    20.6   65.5  1588.5    17.3   70.6  1393.5 
    9        30    20.6   59.6  1445.4    13.6   73.9  1150.4 
   10        31    20.6   53.2  1290.2     8.7   76.9   864.7 
   11        30    20.6   49.1  1190.8     3.6   79.2   625.9 
   12        31    20.6   47.6  1154.4     0.2   80.4   498.0 
           
 

 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 Tepelný odpor konstrukce R :         8.73 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.112 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.13 / 0.16 / 0.21 / 0.31 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.0E+0012 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :        213.1 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         10.1 h 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        20.08 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.985 
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 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           

    1    11.6   0.596     8.3   0.447    20.3   0.985    45.9 
    2    12.4   0.603     9.0   0.441    20.3   0.985    48.3 
    3    12.9   0.548     9.5   0.350    20.4   0.985    49.9 
    4    14.0   0.472    10.6   0.200    20.4   0.985    53.3 
    5    15.7   0.351    12.2  ------    20.5   0.985    59.1 
    6    17.0   0.158    13.5  ------    20.5   0.985    64.0 
    7    17.6  ------    14.1  ------    20.6   0.985    66.7 
    8    17.4   0.029    13.9  ------    20.6   0.985    65.7 
    9    15.9   0.330    12.5  ------    20.5   0.985    60.0 
   10    14.1   0.457    10.7   0.172    20.4   0.985    53.8 
   11    12.9   0.548     9.5   0.350    20.4   0.985    49.9 
   12    12.4   0.600     9.1   0.436    20.3   0.985    48.5 
           

 

 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, 
   Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6     e 
         

 tepl.[C]:   20.1   19.8   19.5   19.5    2.4  -14.8  -14.8 
 p [Pa]:   1334   1333   1332    141    140    139    138 
 p,sat [Pa]:   2349   2309   2271   2270    726    167    167 
 
 Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  1.269E-0009 kg/m2s 
 
 Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci. 
  
 

 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 Název konstrukce:   Střecha šikmá 
   

 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,792+0,015 = 0,807 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,985 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  

 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,11 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 

 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   

  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 Název úlohy :  Obvodová stěna 
 Zpracovatel :  Jiří Kaluha 
 Zakázka :  Liteň 
 Datum :  9.5.2018 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 Typ hodnocené konstrukce :  Stěna 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]       Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Baumit jemná š   0.0030    0.8000   850.0   1600.0        12.0   0.0000 
  2  Baumit lep. st   0.0050    0.8000   920.0   1300.0        50.0   0.0000 
  3  Železobeton   0.2500    1.5800  1020.0   2400.0        29.0   0.0000 
  4  Isover TF prof   0.2000    0.0360  1140.0    150.0         1.5   0.0000 
  5  Baumit lep. st   0.0050    0.8000   920.0   1300.0        50.0   0.0000 
  6  Baumit silikát   0.0030    0.7000   920.0   1700.0        37.0   0.0000 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.13 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    20.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 Měsíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
           

    1        31    20.6   45.0  1091.3    -1.7   80.9   429.0 
    2        28    20.6   47.4  1149.5    -0.1   80.5   487.4 
    3        31    20.6   49.1  1190.8     3.6   79.2   625.9 
    4        30    20.6   52.7  1278.1     8.1   77.3   834.5 
    5        31    20.6   58.7  1423.6    13.0   74.3  1112.2 
    6        30    20.6   63.8  1547.3    16.3   71.6  1326.3 
    7        31    20.6   66.5  1612.7    17.9   70.0  1434.9 
    8        31    20.6   65.5  1588.5    17.3   70.6  1393.5 
    9        30    20.6   59.6  1445.4    13.6   73.9  1150.4 
   10        31    20.6   53.2  1290.2     8.7   76.9   864.7 
   11        30    20.6   49.1  1190.8     3.6   79.2   625.9 
   12        31    20.6   47.6  1154.4     0.2   80.4   498.0 
           
 

 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
  
TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         5.73 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.169 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.19 / 0.22 / 0.27 / 0.37 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    4.4E+0010 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :        892.6 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         16.7 h 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.82 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.978 
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 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           

    1    11.6   0.596     8.3   0.447    20.1   0.978    46.4 
    2    12.4   0.603     9.0   0.441    20.1   0.978    48.8 
    3    12.9   0.548     9.5   0.350    20.2   0.978    50.2 
    4    14.0   0.472    10.6   0.200    20.3   0.978    53.6 
    5    15.7   0.351    12.2  ------    20.4   0.978    59.3 
    6    17.0   0.158    13.5  ------    20.5   0.978    64.2 
    7    17.6  ------    14.1  ------    20.5   0.978    66.7 
    8    17.4   0.029    13.9  ------    20.5   0.978    65.8 
    9    15.9   0.330    12.5  ------    20.4   0.978    60.2 
   10    14.1   0.457    10.7   0.172    20.3   0.978    54.1 
   11    12.9   0.548     9.5   0.350    20.2   0.978    50.2 
   12    12.4   0.600     9.1   0.436    20.2   0.978    48.9 
           

 

 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, 
   Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6     e 
         

 tepl.[C]:   19.8   19.8   19.8   18.8  -14.7  -14.7  -14.8 
 p [Pa]:   1334   1329   1292    235    191    155    138 
 p,sat [Pa]:   2310   2307   2302   2169    169    169    168 
 
 Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenzační zóny     Kondenzující množství 
 číslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/m2s] 
           

    1   0.4580    0.4580   1.250E-0008 
 Celoroční bilance vlhkosti: 
  

 Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:       0.007 kg/m2,rok 
 Množství vypařitelné vodní páry Mev,a:       5.231 kg/m2,rok 
  

 Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než -10.0 C. 
 
 Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: 
 Roční cyklus č.  1 
 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 

VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 Název konstrukce:   Obvodová stěna 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,792+0,000 = 0,792 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,978 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  

 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,17 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,195 kg/m2,rok 
  (materiál: Baumit lep. stěrka). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 

 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0071 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 5,2311 kg/m2,rok 
 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 Teplo 2017, (c) 2017 Svoboda Software 
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