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STUDENTSKÉ BYDLENÍ

Naším úkolem bylo revitalizovat areál bývalé vojenské nemocnice v Terezíně, který se
nachází na východozápadní ose bývalé pevnosti. V tomto areálu jsme navrhli hlavně
bydlení pro rozdílné společenské vrstvy, čímž reagujeme na aktuálni potřeby města.
Pozemek bývalé nemocnice jsme se rozhodli dostavit novostavbou, čímž jsme uzavřeli
blok. Tímto respektujeme principy koncepce pevnosti. Kromě toho jsme následovali
principy středové symetrie a opakovaní stejného modulu, což je také typické pro město
Terezín. Narozdíl od ostatních bloků jsme se ale rozhodli náš areál otevřít a zpřístupnit
lidem.
V parteru budovy bývalé nemocnice jsme navrhli restauraci, fitness a komerční prostory
a oživujeme tak vnitroblok. Na patře se nachází luxusní byty. K původní budově jsme se
snažili přistupovat maximálně šetrně a ekonomicky.
Proto jsme vytvořili byty
vybouráním jenom jediné klenby a nahradili ji jednoduchým a lehkým vloženým
mostem, který spojuje obytné místnosti na patrech. Byt přesahuje až do podkroví
budovy.
Do křídel jsme umístili studentské ubytování.
K budově bývalé nemocnice jsme přistavili novostavbu, která nabízí naopak levné a
dostupné bydlení. Forma budovy má být jednoduchá a nemá ambici konkurovat okolní
zástavbě. Naopak ji respektuje, doplňuje a očišťuje. Na osu od kostela jsme vytvořili
velkorysý průchod do vnitrobloku. V průchodu jsme spustili dvě skleněné kostky s
komerčními prostory a kavárnou, které mají přilákat lidi do vnitrobloku. Kvůli vysoké
hladině podzemní vody a z ekonomických důvodu jsme umístili parkovaní nad zemí v
parteru budovy. Střecha objektu je přístupná a jsou z ní nádherné výhledy na město a
okolí.
Vnitroblok nabízi aktivity, které v Terezíne schází jak pro obyvatele areálu, tak pro ostatní.
Je zde velké hřiště, útulné sezení, dětské hřiště a minimum parkování. Jsou zde
orientovány také vstupy do jednotlivých komercí. Vnitroblok areálu navazuje na zdejší
principy, ale zároveň působí uvolněně vůči přísné atmosféře kasáren v Terezíně.
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navrženou zástavbou změněny. Srážkové vody dopadající na nezastavěnou
plochu území budou přirozeně vsakovány. Srážkové vody dopadající na
zastavěnou plochu objektu jsou odváděny do nádrže na dešťovou vodu a dále
využívány k zavlažování.

A.1.1 Údaje o stavbě
NÁZEV STAVBY: Nové bydlení v Terezíně, Novostavba
MÍSTO STAVBY: Terezín
PŘEDMĚT PD: dokumentace pro stavební povolení
CHARAKTER STAVBY: novostavba
A.1.2 Údaje o stavebníkovi

d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní
rozhodnutí nebo územní opatření, popř. nebyl-li vydán územní plán
Nevztahuje se k předkládané projektové dokumentaci.
e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní
rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popř. s regulačním plánem
v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav
podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací
dokumentací
Nevztahuje se k předkládané projektové dokumentaci.
f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území
Nevztahuje se k předkládané projektové dokumentaci.
g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů
Nebylo vyžadováno.
h) seznam výjimek a úlevových řešení
Žádné požadavky na udělení výjimek ani jiných úlevových opatření nebyly v rámci
zjišťování územních podkladů k navrhované stavbě zjištěny.
i) seznam souvisejících a podmiňujících investic
Nevztahuje se k předkládané projektové dokumentaci.
j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí)
Pozemky dotčené stavbou: 208/1, 221/1
Parcela: 205, katastrální území Terezín
Způsob využití: opuštěný objekt

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace
Vedoucí projektu: prof. Ing. arch. Ján Stempel
Vypracoval/a: Markéta Havlínová
Konzultanti: Architektonicko-stavební řešení: Ing. Jiří Mráz
Konstrukční řešení: Ing. Miloslav Smutek Ph.D.
Požární bezpečnost: Ing. Stanislava Neubergová Ph.D.
Technika prostředí staveb: Ing. Jan Žemlička
Realizace stavby: Ing. Vítězslav Vacek, CSc.
Interiér: prof. Ing. arch. Ján Stempel
A.2

Seznam vstupních podkladů:
Studie BP
Data IG průzkumu
Katastrální mapa
Výpis z katastru nemovitostí

A.3

Údaje o území
a) rozsah řešeného území
Místo stavby se nachází v Terezíně na parcele s původní vojenskou nemocnicí,
celková výměra řešené parcely je 6 287 m2. Stavební území je rovinaté, je
zatravněné a jeho momentální funkcí je chov koz. Parcela neobsahuje žádné
objekty, které by se musely bourat.
Je v přímém kontaktu s vozovkou, pod kterou jsou vedeny inženýrské sítě.
Pozemek nezasahuje do žádného ochranného pásma.
b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace,
památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.)
Realizace stavby není v zájmovém území ovlivněna nutností respektovat stávající
ochranná pásma staveb, které jsou kulturními památkami nebo nejsou kulturními
památkami, ale jsou v památkových rezervacích nebo památkových zónách.
Limitními jsou ochranná pásma technické infrastruktury stávajících a navrhovaných
inženýrských sítí a komunikací, která budou respektována.
c) údaje o odtokových poměrech
Pozemek se nenachází v povodňovém území a nedochází zde k nadměrnému
shromažďování dešťové vody. Stávající odtokové poměry v území nebudou

g) seznam výjimek a úlevových řešení
Žádné požadavky na výjimky ani na jiná úlevová opatření nebyly v rámci zjišťování
stavebně technických podkladů zjištěny.
h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná
plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků
apod.)
Délka objektu [m] 150 m (celková)
Šířka objektu [m] 17,550 m
Zastavěná plocha objektu [m2] 2 457 (639,85 pouze řešená část)
Počet podzemních podlaží: 0
Počet nadzemních podlaží: 4
Užitná plocha [m2] 1 682,78
Kapacita návštěvní části [osob] 252
Počet zaměstnanců [osob] 4

A.4

Údaje o stavbě
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby
Nová stavba.
b) účel užívání stavby
Bytový dům s komercemi v parteru.
c) trvalá nebo dočasná stavba
Trvalá stavba.
d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.)
Nároky na ochranu navrženého objektu podle jiných právních předpisů nevznikají.
e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
S ohledem na účel objektu byla navržena opatření umožňující prostý přístup osob
s omezenými schopnostmi pohybu i orientace. V rámci objektu jsou navržena
opatření zajišťující bezbariérový pohyb a účelové užívání stavby v souladu s
požadavky vyhl.č.398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných
právních předpisů
Nepožadováno.

i) základní předpoklady výstavby
Nevztahuje se k předkládané projektové dokumentaci.
k) orientační náklady stavby
Nevztahuje se k předkládané projektové dokumentaci.
A.5

Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení
Stavební objekty
SO1 01 Novostavba bytového domu
SO1 02 Plynovodní přípojka
SO1 03 Vodovodní přípojka
SO1 04 Kanalizační přípojka
SO1 05 Elektřina přípojka
SO 06 Hrubé terénní úpravy
SO 07 Čisté terénní úpravy
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B.

Souhrnná technická zpráva

B.1

Popis území stavby
a) charakteristika stavebního pozemku
Rozhloha parcely: 13 834 m2
Celková zastavěná plocha: 6 287 m2 z toho 2 457 m2 patří řešené novostavbě.
Parcela je situována v ulici Fučíkova, v bezprostřední blízkosti centra Terezína, je
rovinatého charakteru a její povrch tvoří převážně rostlá zeleň. Pod vozovkou se
nachází veškeré inženýrské sítě. Vjezd a výjezd na staveniště je z ulice Fučíkova.
Dle stávajících podkladů se na území parcely nachází hodnotný historický objekt
původní vojenské nemocnice. Tento objekt se ale neřadí mezi národní kulturní
památky. Realizace stavby je ovlivněna nutností respektovat stávající objekt a jeho
historickou hodnotu, zároveň respektuje výškovou zástavbu a charakter celého
města Terezína. Objekt není zasažen limity ochrany přírody a krajiny ani
ochrannými pásmy vodního zdroje, vodních toků, záplavového území nebo
ochranným pásmem tzv. nepřírodního limitu.
b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum,
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.)
Na pozemku byl proveden geologický vrt do hloubky 9 m. Hladina podzemní
vody je v hloubce -2,500 m (±0,000 = 152,00 m.n.m., Bpv.) Základová půda je
tvořena převážně navážkami, štěrkem a pískem. Ve větší hloubce, které se stavba
nedotýká, se nachází břidlice. Základová půda je tedy řazena do třídy těžitelnosti
1. Radonový průzkum nebyl pro účel této dokumentace proveden. Tento průzkum
bude proveden dodavatelem před zahájením stavby.
Jiné průzkumy nebyly provedeny.

0,000 - 0,100 Navážka, třída těžitelnosti 1
0,100 - 0,500 Písek, třída těžitelnosti 1
jemnozrný, hlinitý, vlhký

0,500 - 3,500 Hlína, třída těžitelnosti 1
písčitá, tuhá až pevná, s příměsí štěrku

3,500 - 4,900 Štěrk, třída těžitelnosti 2
přítomnost tuhého jílu

4,900 - 9,000 Jíl, třída těžitelnosti 2
vápenitá, pevný, tmavě šedý

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma
Dle stávajících podkladů se na území parcely nachází hodnotný historický objekt
původní vojenské nemocnice. Tento objekt se ale neřadí mezi národní kulturní
památky. Realizace stavby je ovlivněna nutností respektovat stávající objekt a jeho
historickou hodnotu, zároveň respektuje výškovou zástavbu a charakter celého
města Terezína. Stavba nijak nenarušuje stanovené limity ochrany přírody a
krajiny. Limitními jsou ochranná pásma technické infrastruktury stávajících
navrhovaných inženýrských sítí a komunikací, která budou respektována.
Pozemek nezasahuje do jiných ochranných pásem.
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.
Navrhovaná stavba nebude vystavena důsledkům zaplavení, poddolování apod.
Bezpečnost navážek a okolí stavební jámy bude řešena v rámci provádění
výkopových prací vlastní stavební jámy a konstrukce jejího zajištění.
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové
poměry v území
Při výstavbě dojde k negativnímu ovlivnění životního prostředí v okolí staveniště
běžným stavebním ruchem. Intenzita hluku a vibrací na staveništi je dána
použitými pracovními postupy a mechanizací. Výstavba objektu nebude zdrojem
nadměrného hluku a vibrací ve smyslu nařízení vlády č.272/2011 – povolená
hladina hluku ve venkovním prostředí v době od 6-22 hod. 50 dB(A), v nočních
hodinách (22-6) 40dB(A). Tato hladina nebude přerušena.
Prašnost prostředí stavby lze eliminovat po dohodě se zhotovitelem stavby,
zejména v letním období.
Není předpokládána možnost vzniku okolností, které by vedly k zásadně
negativnímu ovlivnění životního a pobytového prostředí.
S ohledem na stávající konfiguraci staveniště a odtokové poměry bude součástí
předvýrobní přípravy zhotovitele stavby vypracování harmonogramu prací tak,
aby zásadně omezil protierozní opatření zabraňující průniku kalového splachu do
systému dešťové kanalizace.
Stávající odtokové poměry v území budou navrženou zástavbou do jisté míry
změněny. Srážkové vody dopadající na nezastavěnou plochu území budou i
nadále přirozeně vsakovány. Srážkové vody dopadající na zastavěnou plochu
objektu (tj.střecha + lodžie) budou odváděny do nádrže na dešťovou vodu.
Následně bude využívána k zavlažování.
f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin
V rámci přípravy staveniště bude dokončena demolice domů Č.P 205/3, 205/1 a
části objektu 205/1- objekt bývalé vojenské nemocnice. Narušená bude stávající
zatravněná plocha. Dřeviny na území parcely budou z velké míry zachovány a
doplněny o další zeleň.
g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků
určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé)
Výstavba objektu si nevyžádá trvalý ani dočasný zábor zemědělského půdního
fondu ani pozemků určených k plnění funkcí lesa.

h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a
technickou infrastrukturu)
Vstup do objektu je z ulice Fučíkova, vjezd do nadzemních garáží je z ulice
5.května a Boženy Němcové. Ulice Fučíkova obousměrná.
Zastávka MHD je na Náměstí ČSA, která je od parcely vzdálená zhruba 300 m.
Veškeré inženýrské sítě jsou vedeny ulicí Fučíkova, kde je objekt napojen na
všechny přípojky. Napojení na inženýrské sítě je zaznačeno v koordinační situaci.
i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice
Potřebný materiál bude na stavbu dovážen nákladními vozy. Přístup na staveniště
je navržen ze směru Náměstí ČSA. Na staveniště je umožněn vjezd a výjezd z ulice
Fučíkova. Pro nakladní automobily a automix je zde odstavná plocha.
Místní kozy nacházející se na území parcely budou přesunuty (dočasně)
do náhradní venkovní ohrady v Litoměřicích. Před zahájením výkopových prací
musí dojít k ohrazení celého staveniště.

B.2

Celkový popis stavby

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek
Délka objektu [m] 150 m (celková)
Šířka objektu [m] 17,550 m
Zastavěná plocha objektu [m2] 2 457 (639,85 pouze řešená část)
Počet podzemních podlaží: 0
Počet nadzemních podlaží: 4
Užitná plocha [m2] 1 682,78
Kapacita návštěvní části [osob] 252
Počet zaměstnanců [osob] 4

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení
Navrhovaná stavba doplňuje parcelu s bývalou vojenskou nemocnicí a pomyslně
uzavírá blok, který je pro Terezínskou zástavbu typický. Průchodem ve středu
objektu umožňuje průchod do vnitrobloku, čímž se od okolní zástavby zásadně
odlišuje. Nezastavěná plocha dnes slouží jako ohrada pro místní kozy. Na území
parcely se nachází trvalý objekt bývalé vojenské nemocnice, se kterou
koresponduje.
Návrh svým půdorysným tvarem jasně vymezuje parcelu, respektuje výškovou
zástavbu a příliš na sebe neupozorňuje. Nezhoršuje světelné podmínky okolní
zástavby. Nové uskupení na parcele vytváří i nový prostor intimnějšího
vnitrobloku, který dosud nebyl využívaný.
Vnitroblok slouží všem obyvatelům. Nachází se v něm zpevněné i zatravěné
plochy, několik parkovacích míst, malé, velké hřiště a mobiliář.

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné
řešení
Objekt má jednoduchý tvar a navazuje na stávající stavby, doplňuje již existující
zástavbu a kopíruje způsob výstavby v Terezíně.
Objem stavby je kompaktní, pouze v posledním nadzemním podlaží jsou
navrženy výkusy, které vytváří zapuštěné balkony do ulice. Do vnitrobloku je
fasáda objektu méně utilitární a otevírá se balkony.
Z důvodu složitých základových poměrů je objekt nepodsklepený, parkování je
řešeno na úrovni 1NP v garážích, kolem objektu a částečně ve vnitrobloku. Garáže
v 1NP jsou odděleny od exteriéru rastrem žlutých ocelových tyčí, které jsou
výrazným moderním prvkem novostavby. Zabraňují vstupu nepovolaným osobám
do garáží, zároveň ozvláštňují poměrně pochmurnou ulici.
V průchodu jsou umístěny dvě skleněné kostky z lehkého obvodového pláště, ve
kterých se nachází kavárna a komerce.
Materiálové řešení objektu: vyztužený beton, bílá omítka, LOP. Jediným
výraznějším prvkem jsou ocelové tyče v 1NP.
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby
Funkce dané stavby je převážně bydlení. V 1NP jsou umístěny dvě komerce a
parkování. Zmiňovaný komerční prostor slouží v návrhu jako kavárna
(venkovní sezení částečně ve vnitrobloku) a prodejna a má pomyslně lákat lidi
vstoupit do vnitrobloku, což je v Terezíně atypické. Pochozí střecha má sloužit jako
klidová zona, pro pěstování, cvičení, relaxaci.
Jednotlivé vstupy do objektu jsou z ulice Fučíkova. V 1NP se mimo jiné nacházejí
vstupy do jednotlivých částí bytového domu. Dispozice uvnitř objektu od 2NP
jsou jednoduché, tvoří ji vnitřní chodba, ze které se vstupuje do jednotlivých bytů.
Většina z nich jsou jednostranně orientované (do vnitrobloku nebo do ulice
Fučíkova), pár z nich je oboustranně orientovaných.
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby
S ohledem na umístění a účel objektu byla navržena opatření umožňující prostý
přístup osob s omezenými schopnostmi pohybu i orientace. V rámci objektu jsou
navržena opatření zajišťující bezbariérový pohyb a účelové užívání stavby v
souladu s požadavky vyhl.č.398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Objekt díky své výšce a počtu pater
nevyžaduje osobní výtah. Návrh však umožňuje případnou pozdější realizaci.
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby
Uživatelem stavby budou její nájemníci a návštěvníci, kteří budou užívat objekt
způsobem přiměřeným jeho účelu. Při užívání objektu budou dodržována běžná
pravidla bezpečnosti, schodiště budou opatřeny zábradlím, okna s parapetem
pod 900 mm budou opatřena skleněným zábradlím. Balkony budou opatřeny
zábradlím taktéž. Jiná zvláštní bezpečnostní opatření projektová dokumentace
neřeší.
Po dokončení výstavby bude nutné konstrukce užívat tak, jak předpokládal projekt
nebo tak jak předpokládal výrobce materiálu či konstrukce. Konstrukce bude
udržována v dobrém stavu. Dále budou prováděny standardní udržovací práce
vyplývající z povahy a užívání konstrukce.

B.2.6 Základní charakteristika objektů
a) stavební řešení
Bytový dům má 4 nadzemních podlaží. V 1NP se nacházejí parkovací místa, sklady
a technické místnosti a komerce. V dalších podlažích se nacházejí byty. Střecha je
pochozí, pobytová.
b) konstrukční a materiálové řešení
Jedná se o kombinovaný systém tvořený železobetonovými monolitickými sloupy
v 1NP a stěnový železobetonový monolitický systém v dalších podlažích. Základy
jsou tvořeny základovým roštem z důvodu nestandartních základových poměrů.
Stropní desky jsou monolitické železobetonové. Budova má plochou
pochozí střechu, monolitickou železobetonovou se střešním pláštěm
(konstrukce s obráceným pořadím vrstev).
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení
a) technické řešení
Technická zařízení jsou navržena v souladu s platnými normovými a legislativními
předpisy v aktuálním znění jako zařízení atestovaná a certifikovaná pro použití v
ČR.
Příslušné atesty a certifikáty a podmínky provozu předloží dodavatelé.
b) výčet technických a technologických zařízení
Požárně bezpečnostní řešení
B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení
a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků
Řešený objekt má celkem 40 požárních úseků. Požární výška objektu je 10,2 m.
Konstrukce objektu je z nehořlavých materiálů DP1.
b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti
Požární riziko úseků je v rozmezí I. až IV. stupně. CHÚC A je bez požárního rizika.
c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků, včetně
požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí
Nosnou konstrukci 1NP tvoří železobetonové sloupy o rozměru
350 x 550 mm, které jsou řazeny do skupiny REI 180 DP1. Železobetonové zdi v
dalších nadzemních podlažích mají požární odolnosti REI 180 DP1. Jako příčky
jsou použity stěny Porotherm 125 mm o požární odolnosti EI 180 DP1. Stropní
desky jsou z železobetonového monolitu o odolnosti REI 180 DP1. Pro zateplení
obvodových stěn je použita minerální vata Isover.
Navržené konstrukce splňují nutnou požární odolnost.
Podrobnější dokumentace viz. část D.1.3
d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest
Z požárních úseků probíhá evakuace nechráněnou únikovou cestou, která ústí
do chráněné únikové cesty typu A a dále na volné prostranství.
Podrobnější dokumentace viz. část D.1.3
e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného
prostoru
viz. část D.1.3

f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně
rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst
Stavba je vybavena vnějšími odběrnými místy pro zásobování požární vodou dle
ČSN 73 0873. K tomuto účelu slouží podzemní požární hydranty DN 120, které
jsou umístěny v ulici Fučíkova.
V interiéru se nacházejí nástěnné požární hydranty, které jsou umístěny ve
všech únikových cestách, ve výšce 1,3 m nad podlahou v každém patře.
Hydranty jsou napojeny na vnitřní požární vodovod. Světlost hadice je 19 a 25 mm
(jedná se o systém se zploštěnou hadicí). Hydranty jsou napojeny na vodovod o
průměru 100 mm.
g) Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace,
zásahové cesty):
Nástupní plocha se nachází v ulici Fučíkova.
h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí,
vzduchotechnická zařízení).
viz. část D.1.3
j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek
V prostoru CHÚC jsou na každém patře instalovány bezpečnostní značky a
tabulky. V nechráněných únikových cestách je rovněž umístěna signalizace značící
směr úniku.
B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi
a) kritéria tepelně technického hodnocení
Stavba je navržena v souladu s předpisy a normami pro úsporu energií a ochrany
tepla.
b) energetická náročnost stavby
Není předmětem řešení.
c) posouzení využití alternativních zdrojů energií
V rámci stavby není navrženo využití alternativních zdrojů energie.
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální
prostředí
Větrání nadzemních prostor objektu je zajištěno přirozeně pomocí oken a
dveřmi bez použití VZT či klimatizační jednotky. Schodišťový prostor je taktéž větrán
přirozeně okny na mezipodestách. Vnitřní chodba je větrána a vzduch je přiváděn
pomocí navržené VZT.
Odvětrání hygienických prostor je zajištěno nuceným podtlakovým větráním pomocí
ventilátoru v potrubí, které vyúsťuje nad střechu.
Nezmiňované prostory bez oken (zázemí kavárny, WC a koupelny v bytech) mají přísun
vzduchu zajištěn pomocí větracích mřížek ve dveřích nebo přirozeně mezerou pod
dveřmi.
Zdrojem tepla pro vytápění objektu a ohřev teplé vody jsou dva plynové kotle. Odvod
spalin z kotelny je řešen pomocí komínového tělesa.
Denní osvětlení a proslunění je zajištěno navrženými prosklenými plochami výplní

otvorů. Umělé osvětlení bude zajištěno jednotlivými svítidly dle výběru stavebníka a
projektu elektroinstalace.
V navrhovaném objektu nebude instalován žádný podstatný zdroj vibrací a hluku,
který by mohl zhoršit současné hlukové poměry pro okolí. Stavba bude zajišťovat, aby
hluk a vibrace působící na uživatele byla na úrovni, která neohrožuje zdraví.
B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží
Radonový průzkum nebyl pro účel této dokumentace proveden.
b) ochrana před bludnými proudy
Průzkum nebyl proveden.
c) ochrana před technickou seizmicitou
Namáhání technickou seizmicitou se v okolí stavby nepředpokládá.
Konkrétní ochrana není řešena.
d) ochrana před hlukem
Vzhledem k umístění stavby v oblasti s převažující obytnou funkcí není potřeba
třeba zvláštní ochranu vnitřních prostor objektu před zdrojem vnějšího hluku a
postačí útlum užitými konstrukcemi. V navrhovaném objektu nebude instalován
žádný zdroj vibrací a hluku.
e) protipovodňová opatření
Stavba nevyžaduje ani nevytváří protipovodňová opatření.
B.3

Připojení na technickou infrastrukturu
a) napojovací místa technické infrastruktury
Veškeré přípojky technické infrastruktury vedou ulicí Fučíkova. Napojení na
inženýrské sítě musí respektovat podmínky napojení stanovené správci a
majiteli sítí a dále platné ČSN.
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky
viz. D.1.4

B.4

Dopravní řešení
a) popis dopravního řešení
Objekt je napojen na silniční komunikaci v ulici Fučíkova. Hlavní vstupy do objektu
se nacházejí v ulici Fučíkova. Objekt svou stavbou nijak nemění stávající
dopravní situaci.
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu
Vstup do objektu je z ulice Fučíkova, vjezd do nadzemních garáží je z ulice
5.května a Boženy Němcové. Ulice Fučíkova obousměrná.
Zastávka MHD je na Náměstí ČSA, která je od parcely vzdálená zhruba 300 m.
c) doprava v klidu
Doprava v klidu je řešena pomocí garáže v 1NP o 42 stáních, z
toho 12 stání pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Zbytek
parkovacích míst je rozmístěn částečně podél objektu a částečně uvnitř
vnitrobloku, kde se nachází 16 parkovacích míst, převážně pro osoby se sníženou
schopností pohybu. Vjezd do garáží je navržen z ulice 5.května a Boženy
Němcové.

Provozem stavby nebude docházet k negativnímu ovlivňování životního prostředí.
Odpady produkované provozem budou shromažďovány utříděně a jejich
likvidace proběhne na místech a zařízeních k tomu určených.

d) pěší a cyklistické stezky
Vlivem stavby nebudou narušeny stávající chodníky, neboť v daném místě
neexistují. Po ukončení výstavby budou vydlážděny veškeré chodníky přiléhající k
parcele. V okolí stavby se nenachází žádné cyklistické stezky.
B.5

Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav
a) terénní úpravy
Objekt se nachází na rovinatém terénu. Samotný rozsah terénních úprav po
dokončení stavby nevyžaduje samostatné projektové řešení.
b) použité vegetační prvky
Po ukončení výstavby bude vnitroblok a okolí objektu parkově upraveno. V návrhu
je počítáno se zachováním dvou původních stromů. Zbytek bude nahrazen po
ukončení výstavby novou vegetací. Viz.studie. Konkrétní návrh vegetace není
součástí této dokumentace
c) biotechnická opatření
Neřešeno.

B.6

b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů,
ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině
Vzhledem k charakteru a umístění stavby neřešeno.
c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000
Vzhledem k charakteru a umístění stavby neřešeno.
d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA
Vzhledem k charakteru a umístění stavby neřešeno.
e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky
ochrany podle jiných právních předpisů
Neřešeno.

Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana
a) vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda
OCHRANA OVZDUŠÍ
Dopravní stroje a prostředky, které se vyskytují na stavbě, splňují platné emisní
normy. Komunikace, po kterých se tyto stroje pohybují jsou provedeny ze
zpevněných materiálů (panelů) případně štěrku tak, aby nedocházelo k vysoké
prašnosti. V ostatních částech může být prováděno kropení zeminy.
OCHRANA PŮDY
Zabránit kontaminaci půdy ropnými látkami můžeme kontrolou a dobrým
technickým stavem vozidel. Další nežádoucí látky jako jsou lepidla, barvy a laky je
nutné skladovat na bezpečných místech, kde nehrozí průsak do půdy. Taktéž
plocha pro čištění a ochranný nástřik bednění musí být odolná vůči průsakům.
OCHRANA SPODNÍCH A POVRCHOVÝCH VOD
Je nutné zabezpečit pozemek tak, aby nemohlo dojít ke kontaminaci
povrchového zdroje ropnými látkami a či jinými chemikáliemi.
OCHRANA ZELENĚ
Náletová vegetace bude vykácena. Na pozemku se nacházejí dva vzrostlé stromy,
které by neměly být stavbou poškozeny. Budou chráněny pomocí oplocení.
OCHRANA PŘED HLUKEM A VIBRACEMI
Jedná se o zastavěné území města, které má v poměrně těsné blízkosti bytové
domy. Práce budou probíhat tak, aby byl zajištěn noční klid (21.00 - 7.00, hluk
45dB). Stroje používané na stavbě vyhovují hladině akustického výkonu.
Nadměrná hlučnost bude minimalizována udržováním strojů v chodu jen po
nezbytně nutnou dobu. Nároky na omezení hlučnosti jsou kladeny i na nákladní
automobilovou dopravu.
OCHRANA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
Před výjezdem ze staveniště budou automobily řádně mechanicky očištěny.
Výjezd ze staveniště bude pod stálou kontrolou.

B.7

Ochrana obyvatelstva
Neřešeno.

B.8

Zásady organizace výstavby
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění:
Přesná potřeba stavebního materiálů nebyla v rámci bakalářské práce řešena.
b) odvodnění staveniště,
Pro realizaci stavební jámy bude využito svahování v poměru 1:1,25. Stavební
jáma bude mít hloubku 1,2 m (±0,000 = 152,00 m.n.m., Bpv). Základová spára
budovy se nachází nad úrovní HPV, stavební jáma bude tedy odvodněna pomocí
drenáží na odvod dešťové vody. Vytěžená zemina bude po dobu stavby
skladována přímo na pozemku, posléze bude zčásti použitá k zasypání stavebních
výkopů a zbytek bude odvezen na skládku.
c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu:
Dočasný zábor bude proveden na severní a jižní straně od pozemku, kde se
provedou připojky k stavbě. Vjezd a výjezd na staveniště bude zprostředkován z
přilehlé komunikace. Pro nakladní automobily a automix je zde odstavná plocha.
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky
Stavební práce budou probíhat v pracovních dnech mezi 7 – 21h (limity hluku se
budou řídit dle zákona č. 258/2000 Sb. a nařízením vlády č. 148/2006 Sb., nesmí
ovšem překročit hluk 65dB.
Doprava materiálu na stavbu bude probíhat mimo dopravní špičku.
Vlivem výstavby nedojde k znečištění přilehlých komunikací. Každé vozidlo bude
před výjezdem ze staveniště řádně očištěno. Komunikace pro nákladní
automobily a automixy budou zpevněné.
Dále řešeno viz. E. Dokumentace realizace stavby
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D.1.1 ARCHITEKTONICKO- STAVEBNÍ ČÁST
TECHNICKÁ ZPRÁVA
1. Identifikační údaje
Údaje o stavbě
NÁZEV STAVBY: Nové bydlení v Terezíně, Novostavba
MÍSTO STAVBY: Terezín
PŘEDMĚT PD: dokumentace pro stavební povolení
CHARAKTER STAVBY: novostavba
2. Účel objektu
Řešený objekt má převažující funkci bydlení.
3. Architektonické, funkční a dispoziční řešení objektu, řešení vegetačních úprav
okolí objektu, řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností
pohybu a orientace
Objekt má jednoduchá tvar a navazuje na stávající stavby, doplňuje již existující
zástavbu a kopíruje způsob výstavby v Terezíně.
Objem stavby je kompaktní, pouze v posledním nadzemním podlaží jsou
navrženy výkusy, které vytváří zapuštěné balkony do ulice. Do vnitrobloku je
fasáda objektu méně utilitární a otevírá se balkony.
Z důvodu složitých základových poměrů je objekt nepodsklepený, parkování je
řešeno na úrovni 1NP v garážích, kolem objektu a částečně ve vnitrobloku. Garáže
v 1NP jsou odděleny od exteriéru rastrem žlutých ocelových tyčí, které jsou
výrazným moderním prvkem novostavby. Zabraňují vstupu nepovolaným osobám
do garáží, zároveň ozvláštňují poměrně pochmurnou ulici.
V průchodu jsou umístěny dvě skleněné kostky z lehkého obvodového pláště, ve
kterých se nachází kavárna a komerce.
Materiálové řešení objektu: vyztužený beton, bílá omítka, LOP. Jediným
výraznějším prvkem jsou ocelové tyče v 1NP.
Funkce dané stavby je převážně bydlení. V 1NP jsou umístěny dvě komerce a
parkování. Zmiňovaný komerční prostor slouží v návrhu jako kavárna
(venkovní sezení částečně ve vnitrobloku) a prodejna a má pomyslně lákat lidi
vstoupit do vnitrobloku, což je v Terezíně atypické. Pochozí střecha má sloužit jako
klidová zona, pro pěstování, cvičení, relaxaci.
Jednotlivé vstupy do objektu jsou z ulice Fučíkova. V 1NP se mimo jiné nacházejí
vstupy do jednotlivých částí bytového domu. Dispozice uvnitř objektu od 2NP
jsou jednoduché, tvoří ji vnitřní chodba, ze které se vstupuje do jednotlivých bytů.
Většina z nich jsou jednostranně orientované (do vnitrobloku nebo do ulice
Fučíkova), pár z nich je oboustranně orientovaných.
S ohledem na umístění a účel objektu byla navržena opatření umožňující prostý
přístup osob s omezenými schopnostmi pohybu i orientace. V rámci objektu jsou
navržena opatření zajišťující bezbariérový pohyb a účelové užívání stavby v
souladu s požadavky vyhl.č.398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Objekt díky své výšce a počtu pater
nevyžaduje osobní výtah. Návrh však umožňuje případnou pozdější realizaci.

3.1 Urbanistické řešení
Navrhovaná stavba doplňuje parcelu s bývalou vojenskou nemocnicí a pomyslně
uzavírá blok, který je pro Terezínskou zástavbu typický. Průchodem ve středu
objektu umožňuje průchod do vnitrobloku, čímž se od okolní zástavby zásadně
odlišuje. Nezastavěná plocha dnes slouží jako ohrada pro místní kozy. Na území
parcely se nachází trvalý objekt bývalé vojenské nemocnice, se kterou
koresponduje.
Návrh svým půdorysným tvarem jasně vymezuje parcelu, respektuje výškovou
zástavbu a příliš na sebe neupozorňuje. Nezhoršuje světelné podmínky okolní
zástavby. Nové uskupení na parcele vytváří i nový prostor intimnějšího
vnitrobloku, který dosud nebyl využívaný.
Vnitroblok slouží všem obyvatelům. Nachází se v něm zpevněné i zatravněné
plochy, několik parkovacích míst, malé, velké hřiště a mobiliář.
4. Kapacity, užitné plochy, obestavěné prostory, zastavěná plocha, orientace
Délka objektu [m] 150 m (celková)
Šířka objektu [m] 17,550 m
Zastavěná plocha objektu [m2] 2 457 (639,85 pouze řešená část)
Počet podzemních podlaží: 0
Počet nadzemních podlaží: 4
Užitná plocha [m2] 1 682,78
Kapacita návštěvní části [osob] 252
Počet zaměstnanců [osob] 4

5.Konstrukční řešení
5.1 Konstrukční systém
Nosnou část objektu tvoří železobetónový monolitický systém. Přízemí
objektu tvoří kombinovaný monolitický železobetónový stěnový a
sloupový systém. Objekt je založen na základovém roštu. Střecha objektu
je plochá.
Viz. D.1.2
5.2 Založení objektu
Objekt bude založený na ŽB základovém roště. Základová spára je v hloubce
-1,170 m vzhledem k ±0,000.
5.3 Svislé nosné konstrukce
Konstrukční systém v 1.NP bude řešen jako monolitický ŽB sloupový systém s
vloženými schodišťovými jádry a obvodovými stěnami v některých částech
objektu. ŽB sloupy mají rozměr 550 x 350 mm. Nosné stěny schodišťového jádra
mají tloušťku 220 mm. Nosná ŽB část obvodových stěn má tloušťku 220 mm.
Konstrukční systém 2.NP až 4.NP je řešený jako monolotický příčný stěnový
systém s vloženými schodišťovými jádry a obvodovými stěnami. Nosné ŽB stěny
mají tloušťku 220 mm.
5.4 Vodorovné nosné konstrukce
Stropní konstrukce budou ve všech podlažích monolitické ŽB oboustranně pnuté
a vetknuté do stěn. Tloušťka stropních desek je 200mm. Výjimky tvoří části

stropních desek, které tvoří lodžie v 2.NP až 4.NP. Tyto desky mají tl. 200
mm a jsou s dalšími stropními deskami spojeny pomocí isonosníků.
5.5 Střešní konstrukce
Objekt má plochou pochozí střechu z železobetonového monolitu.
5.6 Vertikální komunikace
Schodiště
Schodiště v komunikačních jádrech budou tvořena prefabrikovanými ŽB rameny a
podestami. Uložení bude provedeno pružně s použitím pružně izolačních
materiálů, aby nedocházelo k šíření kročejového hluku a vibrací do okolních
konstrukcí. Schodiště budou opatřena zábradlím výšky 1000 mm.
V objektu se nenachází jiné vertikální konstrukce.
Instalační šachty
Stropními deskami jsou vedeny prostupy pro instalační šachty.
5.7 Obvodový plášť
Nosná část obvodového pláště sestává z železobetonové zdi tl.220, +
izolace a omítka.
5.8 Dělící nenosné konstrukce
Dělící konstrukce tvoří v bytech příčky Porotherm tl 125 mm. Příčky jsou omítané
vápenocementovou omítkou tl. 15 mm. V garážích je navržena soustava ocelových
trubek, které pouze oddělují interiér od exteriéru a zamezují vstupu nepovolaných
osob.
V prostoru řešené kavárny jsou sádrokartonové příčky Rigips.
5.9 Podhledové konstrukce
V objektu jsou v určitých částech navrženy SDK podhledy v systémovém
provedení Knauf s opláštěním ze dvou desek o tloušťce 12,5 mm. Podhled je
zavěšen na systémové kovové konstrukci. V podhledu jsou vedeny
elektrorozvody, vzduchotechnika a jiné.
V průchodu je navržen exteriérový lamelový podhled.
V prostoru kavárny je navržen dřevěný zavěšený podhled.
Viz. F. Návrh interiéru
5.10 Skladby podlah
Jednotlivé podlahy jsou součástí dokumentace vodorovných konstrukcí.
D.1.1.21.
5.11 Výplně otvorů
Výplně otvorů tvoří hliníkové rámy s izolačními dvojskly. Okna jsou rozepsána v
tabulce oken.
Dveře jsou rozepsány v tabulce dveří.
5.12 Povrchové úpravy konstrukcí
Místnosti jsou převážně omítány sádrovou omítkou.
V garážích jsou konstrukce neomítané.

D.1.2

D.1.2. Stavebně konstrukční řešení

STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
OBSAH
Technická zpráva a výpočty
D.1.2.01 - Výkres základů
D.1.2.02 - Výkres tvaru 1.NP
D.1.2.03 - Výkres tvaru 2.NP

D.1.2. a. Technická zpráva
D.1.2. a.01. Popis a umístění stavby a jejích objektů
Řešeným objektem je novostavba bytového domu. Parcela se nacházi v ulici Fučíkova,
Terezín. Řešený objekt je součastí většího celku a spolu s objektem bývalé vojenské
nemocnice, kde jsou navržené nové luxusní byty tvoří velký otevřený bytový blok. Celá
parcela areálu má rozlohu 13 834 m2. Kromě Fučíkové ulice ze západu od kostela zde
vzniknou další tři ulice ze severu, jihu a východu. Zastavěna plocha území je 6 287 m2, z
toho 2 457 m2 patří řešené novostavbě bytového domu. Objekt novostavby je
nepodsklepený a má 4 nadzemní podlaží.
V bakalářske práci je řešená střední část objektu novostavby. V řešené části se nacházi 24
bytů od dispozic 1+kk až po 3+kk a počítá se s obsazením 252 obyvateli. V přízemí
objektu je umístěno parkování a technické místnosti. Součástí této části je také široký
průchod parterem do vnitrobloku v ose objektu. V průchodu se nachází „box“ z lehkého
obvodového pláště s kavárnou. Střecha objektu je pochozí a jsou zde květináče pro
pěstování.
Nosnou část objektu tvoří železobetonový monolitický systém. Přízemí objektu tvoří
kombinovaný monolitický železobetonový stěnový a sloupový systém. Objekt je založen
na základovém roštu. Střecha objektu je plochá.

Stropními deskami budou vedeny prostupy pro instalační šachty o rozměrech viz.výkresy
tvarů pro jednotlivá podlaží. Dále stropy prochází prostupy pro schodiště 3 625 x 3 348
mm.
Schodišťové konstrukce
Schodiště v komunikačních jádrech budou tvořeny prefabrikovanými ŽB rameny a
podestami. Uložení bude provedeno pružně s použitím pružně izolačních materiálů, aby
nedocházelo k šíření kročejového hluku a vibrací do okolních konstrukcí. Schodiště
budou opatřena zábradlím výšky 1000 mm.
Střešní konstrukce
Střešní konstrukce bude mít nosnou část stejně jako stropní konstrukce u monolitických
ŽB desek obousměrně pnutých tl. 200 mm. Střecha objektu je v celé ploše pochozí,
nášlapnou vrstvu tvoří terasové desky Traplast. Na střeše budou taky v některých místech
umístěné velké květináče na pěstování.

D.1.2.a.03. Navržené materiály a hlavní konstrukční prvky
Základové konstrukce
označení

funkce

materiál

Základový pas základového roštu

ŽB monolitické

tloušťka

Nosné stěnové konstrukce
D.1.2. a.02. Popis navrženého konstrukčního systému
Základové konstrukce
Objekt bude založený na ŽB základovom roště. Rozměr základového pasu roštu je 1 600
mm. Základova spára je v hloubce -1,170 m vzhledem k ±0,000.
Svislé nosné konstrukce
Konstrukční systém 1.NP bude řešen jako monolitický ŽB sloupový systém s vloženými
schodišťovými jádry a obvodovými stěnami v některých částech objektu. ŽB sloupy mají
rozměr 550 x 350 mm. Nosné stěny schodišťového jádra mají tloušťku 220 mm. Nosná ŽB
část obvodových stěn má tloušťku 220 mm.
Konstrukční systém 2.NP až 4.NP je navržený jako monolotický příčný stěnový systém s
vloženými schodišťovými jádry a obvodovými stěnami. Nosné ŽB stěny mají tloušťku 220
mm.
Vodorovné nosné konstrukce
Stropní konstrukce budou ve všech podlažích monolitické ŽB obousměrně pnuté a
vetknuté do stěn. Tloušťka stropních desek je 200 mm.

označení

funkce

materiál

tloušťka

Z1

vnitřní nosné stěny 1.NP

ŽB monolitické

220 mm

Z2

obvodové stěny 1.NP

ŽB monolitické

220 mm

Z3

vnitřní nosné stěny 2.NP

ŽB monolitické

220 mm

Z4

obvodové stěny 2.NP

ŽB monolitické

220 mm

označení

funkce

materiál

rozměr

S1

sloupy 1.NP

ŽB monolitické

550 x 350 mm

Sloupy

Beton C30/37 - X0(CZ,F.1) - Cl 0,4 - Dmin,max = určí technolog
Ocel B500B

D.1.2.a.04. Hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při
návrhu nosné konstrukce

Skladba stropu - typické NP (byty)
γ [kN/m3]

h [m]

Užitné zatížení
kategorie A – plochy pro domácí a obytné činnosti: qk = 1,5 kN/m2
kategorie I – pochozí střecha podle kategórie A: qk = 3,0 kN/m2
Klimatické zatížení
Terezín – sněhová oblast I: sk = 0,7 kN/m2

a) stálé zatížení

gk [kN/m2]

gk [kN/m2]

Masívní dubová podlaha

0,025

6

0,15

Lepidlo

0,003

13

0,039

Květináče

Anhydrit F4

0,048

21

1,008

a) proměnné zatížení

Systémová deska Rehau s
kročejovou izolaci

0,045

5

0,225

sníh s=u*ce*ci*sk = 0,56
sk. - snehová oblast I. (Terezín) = 0,7

0,2

25

5

ŽB deska

PROTLAČENÍ - VNITŘNÍ SLOUP

Zatížení střechy (pochozí) ZATÍŽENÍ V PATĚ SLOUPU

Σ

6,422

Vl. tíha konstrukce

gd [kN/m2]
7,43

10,0305

5,7

7,695

0,56

0,84

3

4,5

16,69

23,0655

Kategorie I - pochozí střecha
podle kategórie A - balkóny = 3
Σ

D.1.2.a.05. Výsledky průzkumů
Skladba střechy (pochozí)

Na pozemku byl proveden geologický vrt do hloubky 9 m. Hladina podzemní vody je v
hloubce -2,500 m (±0,000 = 152,00 m.n.m., Bpv.) Základová půda je tvořena převážně
navážkami, štěrkem a pískem. Ve větší hloubce, které se stavba nedotýká se nachází
břidlice. Základová půda je tedy řazena do třídy těžitelnosti 1.

h [m]

γ [kN/m3]

Betónová dlažba

-

-

Geotextília

-

-

gk [kN/m2]

a) stálé zatížení
1

-

Vl. tíha konstrukce
Příčky POROTHERM 11,5

0,2

2,7

0,54

a) proměnné zatížení

Asfaltový pás s hliník.
vložkou

0,008

15

0,12

Kategorie A - obytné plochy 1,5

ŽB deska

0,11

7

0,2

25

Zatížení střechy (pochozí)
a) stálé zatížení

gk [kN/m2]
6

0,15

Lepidlo

0,003

13

0,039

Květináče

Anhydrit F4

0,048

21

1,008

a) proměnné zatížení

Systémová deska Rehau s
kročejovou izolaci

0,045

5

0,225

sníh s=u*ce*ci*sk = 0,56
sk. - snehová oblast I. (Terezín) = 0,7

25

5

3,500 - 4,900 Štěrk, třída těžitelnosti 2
ŽB deska
0,2
přítomnost tuhého jílu
Σ

6,422

Vl. tíha konstrukce

4,900 - 9,000 Jíl, třída těžitelnosti 2
Skladba
střechy (pochozí)
vápenitá, pevný, tmavě
šedý
γ [kN/m3]

Betónová dlažba

-

-

Geotextília

-

-

gk [kN/m2]

a) stálé zatížení
1

-

Vl. tíha konstrukce
Příčky POROTHERM 11,5

2,7

0,54

a) proměnné zatížení

Asfaltový pás s hliník.
vložkou

0,008

15

0,12

Kategorie A - obytné plochy 1,5

0,11

7

0,77

0,2

25

5

Σ

a) proměnné zatížení

7,43

10,0305

5,7

7,695

0,56

0,84

3

4,5

16,69

23,0655

gk [kN/m2]

0,2

ŽB deska

N1 = 749,183 kN

Zatížení
typického
1,5
2,25podlaží
N2
= A x gd (stropu)
xn
8,652
11,9052

= 32,48 x 11,905 x 4

N2 = 1546,70 kN

ŽB sloup 1.NP
N3 = a x b x h x γ
Zatížení podlahy - 1.NP (komerce)
a=0,35 m
gk [kN/m2]
gd [kN/m2]
b=0,55 m
1,35
h=4 m
γ=25 kN/m3

Kategorie D1 - obchodní plochy 5

Σ

5

7,5

5

8,85

ŽB sloup
N4 = a x b x h x γ x n
a=0,30 m
b=0,50 m
h=3,1 m
γ=25 kN/m3

Σ

6,422

8,6697

0,73

0,9855

1,5

2,25

8,652

11,9052

Zatížení podlahy - 1.NP (komerce)

Vl. tíha konstrukce
a) proměnné zatížení

… 4405,454 < 4266,56

N3 = 19,25 kN

NEVYHOVUJE, navrhuji vyšší tl.
stropní desky - 220mm

N4 = 59,675 kN

deff = ( dy + dz ) / 2 = 0,185 m

gd [kN/m2]
1,35

Ved = ( ß x Ved ) / (ui x deff) = ( 1,15 x 2374,808 ) / ( 4,02 x 0,185 ) = 3672,219 kPa
ui = 4,02 m

POSOUZENÍ SLOUPU
fcd= fck / 1,5 = 20 / 1,5 = 13,333 kPa

VRd, max = 0,5 x fcd x v = 0,5 x 13,333 x 103 x 0,64 = 4266,56 kPa
v = 0,6 x [ 1 - (fck / 250) ] = 0,6 x [ 1 - ( 20 / 250 ) ] = 0,64

Rd = A x fcd = 0,35 x 0,55 x 13,333 x 103 = 2566,603 kPa
Ed < Rd ... 2374,808 < 2566,603

gk [kN/m2]

VRd, max = 0,5 x fcd x v = 0,5 x 13,333 x 103 x 0,64 = 4266,56 kPa
v = 0,6 x [ 1 - (fck / 250) ] = 0,6 x [ 1 - ( 20 / 250 ) ] = 0,64
Ved < VRd, max

gd [kN/m2]

7,43

a) stálé zatížení

Ved = ( ß x Ved ) / (ui x deff) = ( 1,15 x 2374,808 ) / ( 3, 78 x 0,165 ) = 4405,454 kPa
ui = 3,78 m

ΣN = 2374,808 kN

Zatížení stropu - typické NP (byty)

Izolace Roofmate 700

Cementová pěna

gd [kN/m2]

Kategorie I - pochozí střecha
podle kategórie A - balkóny = 3
Σ

h [m]

Vl. tíha konstrukce

gk [kN/m2]

= 32,48 x 23,066

0,9855

5
7,43

a) stálé zatížení

Skladba stropu - typické NP (byty)

deff = ( dy + dz ) / 2 = ( 0,175 + 0,155 ) / 2 = 0,165 m

2

gd [kN/m ]
ZATÍŽENÍ
STŘECHY
6,422
8,6697
N1 = A x gd (střechy)
0,73

Σ

0,77

Σ

0,100 - 0,500 Písek, třída těžitelnosti 1
jemnozrný, hlinitý, vlhký

0,500 - 3,500 Hlína,
třída těžitelnosti
1 3]
h [m]
γ [kN/m
písčitá,
až pevná, s příměsí
Masívní
dubovátuhá
podlaha
0,025 štěrku

gk [kN/m2]

Izolace Roofmate 700

Cementová pěna

0,000 - 0,100 Navážka, třída těžitelnosti 1

Zatížení stropu - typické NP (byty)

VYHOVUJE

Ved < VRd, max

… 3672,219 < 4266,56

VYHOVUJE

NÁVRH ZÁKLADOVÉ PATKY
R = 200kPa
γZ = 20 kN/m2
γb = 25 kN/m

3

N=2374,808kN
Vlastní tíha patky
Gp = γb x B x B x h2 = 57,5 B2
Přitížení zeminou
Fpř = γz x h1 x (B2 - b2) = 8B2 - 0,98
Fd = Gp x 1,35 + Fpř + N

Fd = 85,625 B2 + 2373,828 kN

Únosnost zeminy
R x B2 > Fd
B > 3,7m
Návrh 3,7 x 3,7 x 1,7

-> NEVÝHODNÉ, NAVRHUJI ZALOŽENÍ NA ZÁKLADOVÉM ROŠTU

D.1.3

D.1.3 POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
OBSAH
Technická zpráva a výpočty
D.1.3.01 - Situace
D.1.3.02 - 1.NP
D.1.3.03 - 2.NP

1.1 Popis a umístění stavby
Novostavba bytového domu s kavárnou a komercí v parteru se nachází v Terezíně na
parcele sousedící s bývalou vojenskou nemocnicí. Objekt je nepodsklepený a je
situován solitérně. Parcela se nachází v rovině. Vstup do bytů je pomocí schodišt`,
následně vnitřní chodbou. Objekt je členěn schodišťovými sekcemi celkem do čtyř částí.
Vstupy do schodišťových prostor jsou z ulice. Do komerčních prostorů a do kavárny je
přístup z ulice a průchodu. V prvním nadzemním podlaží jsou navrženy garáže,
technické místnosti a kočárkárny. Nosná konstrukce objektu sestává z železobetonového
sloupového systému v 1NP a ze stěnového příčného systému v ostatních nadzemních
podlažích (2NP-4NP) Konstrukční výška obytných pater je 3,1 m, v přízemi je 4,0 m.
Požární výška objektu: h = 10,2 m
Nosný konstrukční systém: nehořlavý, DP1
Zatřídění objektu: nevýrobní objekt, objekt skupiny OB2
Zatřídění garáží: nadzemní, skupina 1, hromadné, otevřené, pro vozidla s kapalným
palivem
1.2 Rozdělení stavby a jejích objektů do požárních úseků
Řešená část stavby je rozdělena do 40 (32 standartních PÚ, 7 stoupacích šachet, 1
schodištového PÚ) požárních úseků, které jsou odděleny požárně odolnými
konstrukcemi (požární stěny, stropy a požární uzávěry s požadovanou požární odolností).
V řešené části objektu se nachází 1 úniková cesta – CHÚC typu A.
1.NP: N01.01-II garáž (197,50 m2)
N01.02-III technická místnost 1 (35,16 m2)
N01.03-III technická místnost 2 (31,23 m2)
N01.04-III kavárna (132, 21m2)
2.NP: N02.05-III BYT (78,96 m2)
N02.06-III BYT (38,71 m2)
N02.07-III BYT (78,96 m2)
N02.08-III BYT (84,94 m2)
N02.09-III BYT (33,79 m2)
N02.10-III sklad (10,60 m2)
N02.11-III BYT (33,79 m2)
N02.12-III BYT (33,79 m2)
N02.13-III BYT (33,79 m2)
N02.14-III chodba (53,61 m2)
3.NP: N03.05-III BYT (78,96 m2)
N03.06-III BYT (38,71 m2)
N03.07-III BYT (78,96 m2)
N03.08-III BYT (84,94 m2)
N03.09-III BYT (33,79 m2)

N03.10-III sklad (10,60 m2)
N03.11-III BYT (33,79 m2)
N03.12-III BYT (33,79 m2)
N03.13-III BYT (33,79 m2)
N03.14-III chodba (53,61 m2)
4.NP: N04.05-III BYT (78,96 m2)
N04.06-III BYT (38,71 m2)
N04.07-III BYT (78,96 m2)
N04.08-III BYT (84,94 m2)
N04.09-III BYT (33,79 m2)
N04.10-III sklad (10,60 m2)
N04.11-III BYT (33,79 m2)
N04.12-III BYT (33,79 m2)
N04.13-III BYT (33,79 m2)
N04.14-III chodba (53,61 m2)
Vícepodlažní úseky:
Š - N01.09/N04-II. šachta (0,3 m2)
Š - N01.02/N04-II šachta (0,32 m2)
Š - N01.03/N04-II šachta (0,32 m2)
Š - N01.04/N04-II šachta (0,32 m2)
Š - N01.05/N04-II šachta (0,32 m2)
Š - N01.06/N04-II šachta (0,2 m2)
Š - N01.07/N04-II šachta (0,32 m2)
Š - N01.08/N04-II šachta (0,2 m2)
A - N01.10-N05- CHÚC (22,15 m2)

Kavárna :

Kavárna se nachází v 1NP. Je vybaveny hygienickým zázemím pro
zaměstnance a zákazníky, skladem a šatnou. LOP je hliníkový s
protipožárním
sklem. Povrh nášlapné vrstvy- bet. stěrka.
S= 132, 21 m2
hs= 3,0 m
So= 18,33 m2
ho= 0,6 m
pn= 30kg/m2
an= 1,15
a=(pn x an +as x ps)/(pn + ps) = 1,088
b=S x k/(So x √ho) = 141,25 x 0,145/(11,8 x √3,1) = 0,866
c= 1
pv = a x b x c x (pn + ps) = 37,7kg/m2
= III.SPB
Garáže :

Přirozeně větrané. Nespalná podlaha z betonu. Skupina dopravních
prostředku č.1 - osobní a dodávkové automobily, jednostopá

vozidla. Garáže
pro automobily a

= II.SPB

se začleňují do skupiny „Hromadné vestavěné garáže
kapalným palivem“.

Oc = 15kg/m2
Pn = 10
an = 0,9
Oc > Pn x an x 1,15
15 > 10,35 vyhovuje.

Technické místnosti : Větraná přímo. Podlaha nespalná – beton.
S= 34,47 m2
n= 0,57
pn= 15kg/m2
an= 1,1
ps= 5
a = (pn x an + as x ps)/(pn + ps) = 1,05
b = k/(0,005 x √hs) = 1,7
c =1
pv = a x b x c x (pn + ps) = 35,7kg/m2
=III.SPB
Chodba :

=I.SPB

Větraná přímo. Podlaha nespalná – beton.
pv= 13kg/m2
kce DP1

Bytová jednotka :
S= 80,m2
pv= 40kg/m2
ps= 2 + 5 = 7
pv’= (ps-5) x 1,15 = 2,3kg/m2
pv= 40 + 2,3 = 42,3 kg/m2
= III.SPB

- K evakuaci z garáží slouží stejná CHÚC typu A + samootevírací vrata. (mimo řešený

Skutečná PO

Typ prostoru

Počet PÚ

Pv (kg/m2)

SPB

Poloha PÚ

CHÚC A

1

nestanovuje se

III.

1NP-4NP

BYTOVÁ
JEDNOTKA

24

42, 3

III.

2NP-4NP

GARÁŽE

1

15

II.

1NP

STOUPACÍ
ŠACHTY

8

nestanovuje se

II.

2NP-4NP

KAVÁRNA

1

37,7

III.

1NP

TECHNICKÁ
MÍSTNOSTI 1

1

35,7

III.

1NP

TECHNICKÁ
MÍSTNOST 2

1

35,7

III.

1NP

CHODBA

3

13

I.

1NP-4NP

1.4. stanovení požární odolnosti stavebních konstrukcí
Podlaží

max SPB

Druh konstrukce

Požadovaná odolnost

01.

III.

Požární stěny a stropy
Požární uzávěry otvorů v
pož.stěnách
Obvodové nosné stěny

REI 45 DP1
EI 30 DP3

Požární stěny a stropy
Požární uzávěry otvorů v
pož.stěnách
Obvodové nosné stěny

REI 45 DP1
EI 30 DP3

Požární stěny a stropy
Požární uzávěry otvorů v
pož.stěnách
Obvodové nosné stěny

REI 30 DP1
EI 30 DP3

02.-03.

04.-05.

STOUPACÍ ŠACHTY

III.

III.

II.

Požárně dělící konstrukce a
uzávěry otvorů

REI 45 DP1

REI 45 DP1

REI 30 DP1

EI/EW 30 DP2

Kce

Materiál

Požární odolnost

OBVODOVÉ STĚNY

ŽB tl.220 mm

REW 180 DP1

ZTUŽUJÍCÍ JÁDRO

ŽB tl.220 mm

REI 180 DP1

NOSNÉ VNITŘNÍ STĚNY=
NOSNÉ MEZIBYTOVÉ PŘÍČKY

ŽB tl.220 mm

REI 180 DP1

NOSNÉ SLOUPY

ŽB 350x550 mm

REI 180 DP1

STROPNÍ DESKY

ŽB tl.200 mm

REI 180 DP1

PŘÍČKY

Porotherm 125mm

EI 180 DP1

1.5 Evakuace, stanovení druhu a kapacity únikových cest
- Obsazení objektu osobami
- Bytové jednotky: Druh prostoru dle ČSN 730818, tab. 1 (20 m²/os)
Schodiště 01: plocha bytových jednotek celkem 428,5/20*1,5 = 32,1 =
Úniková cesta schodiště 01 bude dimenzováno pro 33 osob (60)
- Kavárna: Druh prostoru dle ČSN 730818 (1,2 m2/os) 132, 21/ 1,2 = 110 osob
- Úniková cesta nebude dimenzována, kavárny v přízemí mají přímý přístup do
volného prostoru a nejsou tedy vybaveny CHÚC.
- Garáže: Sylabus s. 31, odd. 4.1, tab. 5 (počet stání*0,5)
- Garáže: počet stání dle PD 20*0,5 = 10 osob – Únikovými cestami z garáží bude
unikat 10 osob

- Celkem se v objektu nachází 252 osob
Posouzení kritických míst - kontrola počtu únikových pruhů (1 pruh = 550 mm)
Posouzení kritických míst - kontrola počtu únikových pruhů (1 pruh = 550 mm)
KM 1 - rameno schodiště v 1NP
u = (E.s)/K
E - počet evakuovaných osob
s - součinitel vyjadřující podmínky evakuace
K - počet evakuovaných osob v 1 únikovém pruhu (tab.)
u = (132 . 1)/120 = 1,1 ≐ 2 pruhy
Jsou třeba dva únikové pruhy o šířce 550 mm. Skutečná šířka schodiště 1200 mm
VYHOVUJE.

- Typy únikových cest
- K evakuaci z bytů slouží CHÚC typu A - přirozené větrání: samočinně otvíravý větrací

otvor na schodištové podestě + komínový efekt - světlíkem se samočinným otvíráním
a samočinným kouřovým hlásičem v posledním NP.

úsek)
- Prostory kavárny v přízemí mají přímý přístup do volného prostoru a nejsou tedy
vybaveny CHÚC. Z hlediska mezní délky NÚC prostory kavárny vyhovuji. Tímto
způsobem bude z budovy unikat až 110 osob. Nachází se tam stabilní hasící zařízení.

- Specifikace garáží:
- - skupina 1 - hromadné garáže - pro vozidla s kapalnými nebo elektrickými zdroji

paliva - vestavěné garáže - nehořlavé - běžná parkovací stání - částečně otevřené - x =
1,3 , y = 1 - nečleněné PÚ - z = 1,0
- Posouzení PÚ hromadných garáží: Požární riziko: - stanovena tabulková hodnota τe =
15 min. - v garážích se nesmí vyskytovat žádné hořlavé látky, např. automobily či
přívěsy s nákladem hořlavých hmot, cisterny apod. – splněno

1.6 Vymezení požárně nebezpečného prostoru, odstupových vzdáleností
Vypočet odstupových vzdáleností byl proveden s využitím tabulkových hodnot dle
normového postupu (viz. Sylabus příloha 18 a 19). Vymezení požárně nebezpečného
prostoru (PNP) je znázorněno na situaci. Požární odolnost obvodové konstrukce
odpovídá druhu DP1. ( PNP nezasahuji do pruhu únikových cest. )
1.7. Stanovení počtu, druhu a rozmístění hasicích přístrojů
Stavba je vybavena vnějšími odběrnými místy pro zásobování požární vodou dle ČSN 73
0873. K tomuto účelu slouží podzemní požární hydranty DN 120, které jsou umístěny v
ulici Fučíkova.
V interiéru se nacházejí nástěnné požární hydranty, které jsou umístěny ve všech
únikových cestách, ve výšce 1,3 m nad podlahou v každém patře. Hydranty jsou
napojeny na vnitřní požární vodovod. Světlost hadice je 19 a 25 mm (jedná se o systém
se zploštěnou hadicí). Hydranty jsou napojeny na vodovod o průměru 100 mm.
Dle kontrolního výpočtu není třeba navrhovat hadicový systém v kavárně. Viz.
p x S= 5 017,67 < 9 000
Přenosné hasící přístroje PHP :
Ve společných prostorách PÚ jsou umístěny PHP
STANOVENÍ:
- do kavárny byl navržen 2x PHP práškový , 6kg, 21A pro požár pevných látek
viz. nr=0,15x√(132,21x1,088x1) = 1,8
nHJ=6x1,8 = 10,8 >> Požár A, 21A=HJ6
nPHP= 10,8/6= 1,7 = 2X PHP

-

společné chodby každých započatých 200m2 1xPHP práškový 21A
skladovací místnost 1x PHP práškový 21A
v technické místnosti 1x PHP CO2 55B
v garáži je v řešeném úseku navrženo 1xPHP pěnové 183B. (Počet aut v úseku 10=
1xPHP)

Každý byt je v zádveří vybaven zařízením autonomní detekce a signalizace požárukouřový hlásič s vlastním napájením.
CHÚC, kavárna a garáže jsou také vybaveny autonomním zařízením na detekci a
signalizaci požáru. Nouzové osvětlení je navrženo v chodbě a v garáži. Osvětlení musí
mít požadovanou funkčnost min.15 min.

TECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ STAVEB

D.1.4.

TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB
OBSAH
Technická zpráva
D.1.4.01 - Situace
D.1.4.02 - Půdorys 1.NP
D.1.4.03 - Půdorys 2.NP

1.1 Základní údaje o stavbě
Novostavba bytového domu s kavárnou a komercí v parteru se nachází v Terezíně na
parcele sousedící s bývalou vojenskou nemocnicí. Bytový dům má 4 nadzemní podlaží.
1.2 Konstrukční systém
Jedná se o kombinovaný systém tvořený v 1NP železobetonovými monolitickými sloupy
a v ostatních podlažích železobetonovými monolitickými stěnami. Objekt je založen na
základovém roštu. Stropní konstrukce je monolitická železobetonová. Objekt má
plochou střechu.
1.3 Přípojky
Inženýrské sítě jsou vedeny v ulici Fučíkova, kde jsou napojeny přípojky objektu. Čistící
tvarovka kanalizace a vodoměrná sestava jsou umístěny v 1NP. Přípojková skřín pro
elektřinu je umístěna uvnitř objektu v technické místnosti poblíž vstupu.
Odpadní vody jsou svedeny do kanalizační sítě, deštové vody jsou shromaždovány v
nádrži a využívány k zavlažování pochozí střechy a zeleně ve vnitrobloku.
1.4 VZT
Většina místností v bytech je větrána přirozeně okny, pouze místnosti bez oken tj. WC a
koupelny jsou větrané nuceně. Je navrženo podtlakové odvádění vzduchu. Přívod
vzduchu je zajištěn přirozeně mezerou pod dveřmi, v komerčních prostorech mřížkou na
dveřích. Odvod je zajištěn odsávacím potrubím s osazeným ventilátorem.
V instalačních šachtách jsou umístěny potrubí, kterými je pomocí mřížek odvětrávána
koupelna a WC. Potrubí vyúsťují nad střechu. Potrubí digestoře je samostatné. Rozměry
potrubí jsou závislé na typu dispozice.
Prostory umístěny uvnitř dispozice - hlavní komunikační chodby - je nutno větrat nuceně.
Je navržen přetlakový systém odvádění vzduchu. Potrubí je umístěno v instalační šachtě,
ústí nad střechu. Přívod vzduchu je zajištěn z exteriéru v 1NP, odvod vzduchu je zajištěn
odsávacím potrubím s ventilátorem.
Garáže jsou větrány přirozeně mezerami mezi ocelovými tyčemi.
1.5 Vytápění
Zdrojem tepla pro otopnou soustavu a ohřev TV jsou dva plynové kotle umístěné v
technické místosti 1NP. V technické místnosti je umístěn zásobník TV. Odvod spalin je
zajištěn komínem, který ústí nad střechu. Přívod vzduchu je zajištěn mřížkou na fasádě v
1NP.
Otopná soustava je navržena jako dvoutrubková se spodním rozvodem ležatého
potrubí. Rozvody jsou z měděných trubek, jsou vedeny volně, v podlaze, nebo v
podhledech. Obytné prostory bytů jsou vytápěny převážně podlahovým vytápěním. V
koupelnách jsou navíc umístěny otopné žebříčky.

1.6 Vodovod
Plastová vodovodní přípojka DN 100 je napojena na vodovodní řád v ulici Fučíkova
navrtávkou. Vodoměrná sestava se nachází v 1NP, součástí vodoměsrné sestavy je hlavní
uzávěr vody. Potrubí je vedeno volně pod stropem.
Voda je ohřívána pomocí plynového kotle a uskladněna v zásobníku TV. Kotelna se
zásobníkem TV se nachází v 1NP v technické místnosti. Materiál vnitřního vodovodu je
plast. Teplá voda je rozváděna z technické místnosti potrubím vedeným volně pod
stropem a prostupuje skrze stropní desku do jednotlivých šachet. Připojovací potrubí je
vedeno v předstěnách a v podhledech, popřípadě volně.
1.7 Kanalizace
Kanalizační přípojka je napojena na kanalizační řád v ulici Fučíkova. Přípojka kanalizace
je vedena ve sklonu 2% a má průřez DN 200. Splašková voda je odváděna přes revizní
šachtu, která je umístěna v ulici Fučíkova. V objektu je vedeno kanalizační potrubí volně
pod stropem v 1NP (opatřeno izolací kvůli zamrzání). Vnitřní splašková kanalizace je
řešena jako gravitační. V rámci bytů je potrubí vedeno v instalačních šachtách,
předstěnách a v podhledech. Potrubí je provedeno z plastových trubek. Sklon potrubí v
objektu je 1,5-3%.
Průřezy potrubí jsou 50-100 mm. V místech, kde může dojít k ucpání trubek jsou
navrženy čistící tvarovky. Dešťová voda je odváděna spádováním ve sklonu 2 %, je
svedena vpustmi a shromažďována v jímce v technické místnosti v 1NP. Je využívána k
zavlažování zeleně ve vnitrobloku. Dále je využívána k zavlažování střešní zeleně. Voda je
odčerpávána pomocí čerpadla umístěného v 1NP.
Odvodnění balkonů je řešeno vnitřními vpusťmi, které ústí taktéž do jímky v 1NP.
1.8 Elektrorozvody
Přípojka je vedena do objektu v zemi v hloubce 0,5m v ulici Fučíkova, přípojková skříň s
hlavním domovním jističem je umístěna v průchodu objektu na fasádě. Elektroinstalační
potrubí je provedeno z mědi. V technické místnosti je umístěn hlavní domovní rozvaděč.
Na stoupací vedení jsou v každém patře napojeny podružné rozvaděče obsahující
elektroměr.
1.9 Plynovod
Objekt je napojen k plynovodnímu řádu plynovodní přípojkou na uliční řád v
ulici Fučíkova. Přípojka je z oceli DN25, spádována ve sklonu 0,5 % směrem k řádu.
Hlavní uzávěr plynu s regulací tlaku plynu se nachází ve skříni v 1.NP přímo za
prostupem obvodovou konstrukcí v technické místosti. Ocelové potrubní rozvody jsou
připojeny na dva kotle v technické místnosti v 1.PP. Při prostupu konstrukcemi je
plynovodní vedení vkládáno do plynotěsných chrániček.
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DOKUMENTACE REALIZACE STAVBY

E 01.01 Základní a vymezovací údaje
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Základní údaje o stavbě
Řešeným objektem je novostavba bytového domu. Parcela se nachází v ulici Fučíkova, Terezín.
Řešený objekt je součastí většího celku a spolu s objektem bývalé vojenské nemocnice, kde
jsou navržené nové luxusní byty, tvoří velký bytový blok. Celá parcela řešeného areálu má
rozlohu 13 834 m2. Kromě Fučíkové ulici ze západu od kostela zde vzniknou další tři ulice ze
severu, juhu a východu. Zastavěna plocha území je 6 287 m2, z toho 2 457 m2 patří řešené
novostavbě bytového domu. Objekt novostavby je nepodsklepený a má 4 nadzemní podlaží.
Na parcele se mezi řešeným objektem a budovou bývalé vojenské nemocnice nachází
intenzívně vzrostlá zeleň. (viz. dokumentace)

Technická zpráva
E.1- Zařízení staveniště

Popis základní charakteristiky staveniště
Terén území, na kterém se staveniště nachází, je téměř rovina, mírně se svažuje od
severovýchodu k jihozápadu. V situaci zaznamenané okolní objekty již stojí. Stromová zeleň na
parcele je těžištěm architektonického návrhu, proto je z poloviny zachována a doplněna.
Nejsou zjištěny žádné vodní prameny a do pozemku nezasahuje žádné ochranné pásmo
vodních toků. Staveniště má plochu 15 367 m2 a v rámci přípravy pro výstavbu je třeba
demolice třech menších objektů a třech přístaveb k objektu bývalé vojenské nemocnici,
odstranit skupinu stromů na západní hranici pozemku. Z parcely je třeba odstranit ornici.
Dovoz stavebních materiálů a doprava strojů pro zemní práce jsou umožněné z ulice Fučíkova.
Na staveniště nezasahují žádné inženýrské sítě. Všechny existující inženýrské sítě (vodovodní
řad, splašková a dešťová kanalizace, plynovodní řad a vedení elektrického napětí) jsou
uložené pod veřejným chodníkem.
Vymezovací podmínky pro zakládání a zemní práce
Na pozemku byl proveden geologický vrt do hloubky 9 m. Hladina podzemní vody je v
hloubce -2,500 m (±0,000 = 152,00 m.n.m., Bpv.) Základová půda je tvořena převážně
navážkami, štěrkem a pískem. Ve větší hloubce, které se stavba nedotýká, se nachází břidlice.
Základová půda je tedy řazena do třídy těžitelnosti 1.
0,000 - 0,100 Navážka, třída těžitelnosti 1

F 01.02 Návrh postupu výstavby řešeného pozemního objektu v návaznosti na ostatní
stavební objekty stavby
č.o.

Technologická etapa (TE)

Konstrukčně-výrobní systém (KVS)

objektu
Hrubé terenní 1. Demolice,

SO 1.01

Demolice objektů na parcele, sejmutí ornice

úpravy

příprava území

Bytový dům

1. Zemní konstrukce (Zek)

Hloubení jámy, svahování

2. Základové konstrukce

monol. ŽB základový rošt

(Zak)
3. Hrubá spodní stavba

monol. ŽB deska

(HSS)
SO 1.02

Plynová

1. Zemní konstrukce (Zek)

rýhy

přípojka

2. Hrubá spodní stavba

potrubí

(HSS)

SO 1.03

1. Zemní konstrukce (Zek)

Zásyp výkopu

Vodovodní

1. Zemní konstrukce (Zek)

rýhy

přípojka

2. Hrubá spodní stavba

potrubí

(HSS)

SO 1.04

1. Zemní konstrukce (Zek)

Zásyp výkopu

Kanalizační

1. Zemní konstrukce (Zek)

rýhy

přípojka

2. Hrubá spodní stavba

potrubí

(HSS)

SO 1.04

0,100 - 0,500 Písek, třída těžitelnosti 1
jemnozrný, hlinitý, vlhký

0,500 - 3,500 Hlína, třída těžitelnosti 1
písčitá, tuhá až pevná, s příměsí štěrku

Název

1. Zemní konstrukce (Zek)

Zásyp výkopu

Elektřina

1. Zemní konstrukce (Zek)

rýhy

přípojka

2. Hrubá spodní stavba

potrubí

(HSS)

SO 1.05

Bytový dům

1. Zemní konstrukce (Zek)

Zásyp výkopu

4. Hrubá vrchní stavba (HVS)

Kombinovaný systém (monol. ŽB sloupový
systém, monol. ŽB stěn. příčný systém)
Monol. ŽB obousměrně pnuté desky

3,500 - 4,900 Štěrk, třída těžitelnosti 2
přítomnost tuhého jílu

4,900 - 9,000 Jíl, třída těžitelnosti 2
vápnitá, pevný, tmavě šedý

Schodiště trojramenné, prefab. ŽB
5. Konstrukce zastřešení (KZ)

Plochá střecha, obrácená skladba

6. Lehký obvodový plášť

Modulový fasádní plášť + ocelové nosné

(LOP)

profily

E 01.04 Návrh konstrukčně-výrobního systému TE hrubé vrchní stavby
7. Hrubé vnitřní konstrukce

Okna

(HVK)

Příčky, tvárnice Porotherm 11,5 Profi
Hrubé rozvody (vzduchotechnika,
kanalizace, voda, plyn, elektřina, vytápění)
Omítky
Podlahy

8. Vnější povrchové úpravy

Zateplení EPS, omítka, hromosvod,

(VUP)

klempířske práce

9. Vnitřní dokončovací

Malby

konstrukce (VDK)

Kompletace rozvodů

VODOROVNÉ KONSTRUKCE – MONOLITICKÉ STROPY
Navrhuji 2 jeřáby Liebherr MK140 s výškou jeřábních věží 30,3m a 39,9m, maximální výsun:
65m. Největším břemenem na stavbě v maximální délce ramene bude u řešeného objektu
koš na betón o hmotnosti1 470 kg. Jeřáb je dimenzován na maximální zatížení 3,25t při
výsunu 36m. Pro obsluhu všech částí staveniště řešeného objektu novostavby BD je potřebná
délka ramene 46 m, čemuž v tabulce odpovídá 2,8t.

1.700 kg*

terenní

(DK)

mobiliář, detské a sportovní hřiště

úpravy
SO 07

1. Dokončovací konstrukce

úpravy

(DK)

jeřáb
Železář

Lešení, žebříky

Věžový jeřáb

Betonář

Plošiny

Autodomíchavač; Věžový

- přikrytí rohožemi po ukončení práce
- ošetřování (min. 1 týden kropení)

60

55

56,5 m

nákladným autem; věžový

70

1.700 kg*1

15 °

- nosníkové stropní bednění + stojky

Doprava bednění

vibrátor

64,0 m

Rozprostření ornice, výsadba vegetace

Lešení, žebříky

Ošetřování:

65

30 °

Čisté terenní

Tesář, montér

75
41,5 m

50,7 m

Montáž bednění

jeřáb s košemi na beton,

75,5 m

45 °

Stavebí stroje a zařízení

- hutnění ponorným vibrátorem

1.700 kg*1

Chodníky a dláždění, veřejné osvětlení,

Pomocné
konstrukce

Betonování

1

1. Dokončující konstrukce

Profese

- vkládaní a vázaní výztuže s distančníky

Nášlapné vrstvy podlah
Hrubé

Proces

Armovaní stropní konstrukce

VarioJib
Katzmodus / Trolley mode / Mode de distribution / Modo de traslación de carro /
Katmodus / Режим работы c грузовой тележкой

Kompletace zámečnícké

SO 06

E 01.05 Návrh výrobních, montážních a skladovcích ploch pro technologické etapy
zemní konstrukce, návrh objektů pro vedení stavby, šatny a sociální zařízení

Odbedňování

Tesář, montér

Lešení, žebříky

Věžový jeřáb

- po 10 dnech

SVISLÉ KONSTRUKCE – ŽELEZOBETÓNOVÉ STĚNY
Proces

Profese

Pomocné

Stavebí stroje a

konstrukce

zařízení

Lešení, žebříky

Doprava bednění

1.900 kg*1, *2

40
39,9 m

35

Montáž bednění

Tesář, montér

- Oboustranné systémové v kovovými

nákladným autem;

podporami (provedení jedné strany)

věžový jeřáb

30

E 01.03 Návrh zvedacího prostředku

30,3 m

Armovaní konstrukce
25

Na stavbě je potřebné manipulovat s:

58,5 m

20

20,8 m

15

bedněním

10

ocelovou výztuží

svazky o hmotnosti max. 650 kg/ks

betonem pro betonáž

koš na betón 0,5 m3, 220 kg
+ m betonu 2500 kg/m3 -> 1 470 kg

ocelovými profily max. 4,3m

max. 434,3 kg

prefabrikovanými rameny schodiště

max. 2 925 kg

5

m

– 10

–5
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55

60

65

70

75

Liebherr MK140

3,2 m

80

Lešení, žebříky

Věžový jeřáb

- vkládaní a vázaní výztuže s
distančníky
Montáž bednění

Tesář, montér

Lešení, žebříky

Doprava bednění

- Oboustranné systémové v kovovými

nákladným autem;

podporami (dokončení druhé strany)

věžový jeřáb

Betonování

Betonář

Plošiny

Autodomíchavač;

- hutnění ponorným vibrátorem

Věžový jeřáb s košemi

Ošetřování:

na beton, vibrátor

43,3 m

Odbedňování

3,5 m

- po 2 dnech
2,6 m

5,05 m

Železář

- přikrytí rohožemi po ukončení práce
- ošetřování (min. 1 týden)

4,25 m*1
3,80 m

3,20 m

35,8 m
35,6 m
33,2 m

- plocha pro automix

3x10m

Montážní a manipulační plocha pro ošetření a sestavení bednění
Navrhuji:

45

58,5 m

Manipulační prostor pro beton
Betonovou směs budou na stavbu vozit automixy, které zajistí to, aby směs byla okamžitě
připravena k použití. Ihned po příjezdu na staveniště musí být směs použita.

Stropní bednění Ringer H20 Beam:
Bedníci nosníky
l = 5,7m
Bedníci desky tl. 27mm
3000x500 mm
+doplnkový sortiment - stojky, hlavice, trojnožky

60ks / balení
20ks / podlaží

Stěnové bednění Doka Framax Xlife
Panely
1100 x 3600
Panely
2200 x 3600
+doplnkový sortiment - opěry, spojovací prvky

2x 16ks / záběr
2x 20ks / záběr

50

50,6 m

58,5 m

Skladováni materiálu bude probíhat na pozemku staveniště. Pro skladování nářadí a elektr.
zařízení budou budou na staveništi připraveny 2 buňky. Na stavbě jsou navrženy mobilní
buňky o rzměrech 2.5 x 6 m, které budou sloužit jako kanceláře a také hyg. zázemí a budou
napojeny na elektřinu a vodovod.

3,3 m

*2 Plus-Traglastkurven mit steuerungstechnischen Einschränkungen im Vergleich zur Standard-Lastkurve. Detaillierte Angaben dazu in der Betriebsanleitung. /

Plocha pro uskladnění bednění 72 m2
Výztuž
svazky ocelové výztuže

max. délka 6,5m

15 + 10 (25) svazků / podlaží

Plocha pro uskladnění výztuže 104 m2

Skládka zeminy a ornice
Na západní časti pozemku bude skladována zemina a ornice. Ornice bude skladována do
výšky 1,5m, zeminy do výšky 2,5m.

Ostatní prvky budou skladovány volně na staveništi, volně uvnitř objektu či ve skladovací
buňce. Některé prvky budou také použity přimo po přivezení na stavbu.
Tesář, montér

Lešení, žebříky

Věžový jeřáb

E 01.06 Návrh zajištění a odvodnění stavební jámy
Pro realizaci stavební jámy bude využito svahování v poměru 1:1,25. Stavební jáma bude mít
hloubku 1,2 m (±0,000 = 152,00 m.n.m., Bpv). Základová spára budovy se nachází nad úrovní
HPV, stavební jáma bude tedy odvodněna pomocí drenáží na odvod dešťové vody. Vytěžená
zemina bude po dobu stavby skladována přímo na pozemku, posléze bude zčásti použitá k
zasypání stavebních výkopů a zbytek bude odvezen na skládku.
E 01.07 Návrh trvalých záborů staveniště s vjezdy na staveniště a vazbou na vnější
dopravní systém
Trvalý zábor bude proveden v místě staveniště řešeného objektu, místo trvalého záboru bude
oploceno. Dočasný zábor bude proveden na severní a jižní straně od pozemku, kde se
provedou připojky k stavbě. Vjezd a výjezd na staveniště bude zprostředkován z přilehlé
komunikace. Pro nákladní automobily a automix je zde odstavná plocha.

E 01.08 Ochrana životního protředí během výsavby
OCHRANA OVZDUŠÍ
Dopravní stroje a prostředky, které se vyskytují na stavbě, splňují platné emisní normy.
Komunikace, po kterých se tyto stroje pohybují jsou provedeny ze zpevněných materiálů
(panelů) případně štěrku tak, aby nedocházelo k vysoké prašnosti. V ostatních částech může
být prováděno kropení zeminy.
OCHRANA PŮDY
Zabránit kontaminaci půdy ropnými látkami můžeme kontrolou a dobrým technickým stavem
vozidel. Další nežádoucí látky jako jsou lepidla, barvy a laky je nutné skladovat na bezpečných
místech, kde nehrozí průsak do půdy. Taktéž plocha pro čištění a ochranný nástřik bednění
musí být odolná vůči průsakům.
OCHRANA SPODNÍCH A POVRCHOVÝCH VOD
Je nutné zabezpečit pozemek tak, aby nemohlo dojít ke kontaminaci povrchového zdroje
ropnými látkami a či jinými chemikáliemi.
OCHRANA ZELENĚ
Náletová vegetace bude vykácena. Na pozemku se nacházejí dva vzrostlé stromy, které
by neměly být stavbou poškozeny. Budou chráněny pomocí oplocení.
OCHRANA PŘED HLUKEM A VIBRACEMI
Jedná se o zastavěné území města, které má v poměrně těsné blízkosti bytové domy. Práce
budou probíhat tak, aby byl zajištěn noční klid (21.00 - 7.00, hluk 45dB). Stroje používané na
stavbě vyhovují hladině akustického výkonu. Nadměrná hlučnost bude minimalizována
udržováním strojů v chodu jen po nezbytně nutnou dobu. Nároky na omezení hlučnosti jsou
kladeny i na nákladní automobilovou dopravu.
OCHRANA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
Před výjezdem ze staveniště budou automobily řádně mechanicky očištěny. Výjezd ze
staveniště bude pod stálou kontrolou.

OCHRANA KANALIZACE
Vjezd a výjezd ze staveniště je situován tak, aby nedošlo k poškození kanalizace nebo její
přípojky přejezdem vozidla vjíždějícího či vyjíždějícího ze staveniště. Dešťová voda se odvádí
převážně vsakováním. Při nedostatečném vsakování se použije kalové čerpadlo.

E 01.09 Rizika a zásady bezpečnosti ochrany při práci na staveništi
Pro realizaci řešeného objektu je třeba zřídit funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci. Dále je třeba vypracovat plán bezpečnosti práce.

Bezpečnost a ochrana zdraví na staveništi se bude řídit dle zákona č. 309/2006 SB. a
nařízením vlády č. 62/2005 Sb. a č. 591/2006 Sb.

1. Staveniště musí být ohrazeno nebo jinak zabezpečeno proti vstupu nepovolaných osob.
2. Je povinností realizovat provizorní dopravní značení. Vjezd a výjezd ze staveniště bude
označen dopravními značkami.
3. Staveništěm nebudou narušena žádná ochranná pásma inženýrských sítí.
4. Po celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn bezpečný stav pracoviště a
dopravních komunikací. Požadavky na osvětlení stanoví zvlaštní právní předpis. Okraje výkopu
nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5m od okraje výkopu. Pro fyzické osoby, pracující ve
výkopu, musí být zřízen bezpečný sestup a výstup pomocí žebříků, schodů nebo šikmých
ramp.
5. Je nutné zajištění ochrany proti pádu (tj. zamezení pádu z výšky/do hloubky) na všech
pracovištích ve výšce 1,5m nad okolní urovní nebo pokud volná hloubka pod nimi přesahuje
1,5m - pomocí prostředků kolektivní ochrany (ochranna zabradlí a ohrazení, poklopy, záchytná
lešení, ohrazení, sítě, lešení, pracovní plošiny) - dále pomocí osobních ochranných pracovních
prostředků.
6. Při nepříznivé povětrnostní situaci (bouře, dešť, sněžení, tvoření námrazy, vítr o rychlosti nad
8 m/s, dohlednost v místě práce menší než 30 m, teplota prostředí během provádění prací
nižší než -10 °C), zaměstnavatel zajistí přerušení prací ve výškach.
7. Výškové práce jsou prováděny pod pravidelným dozorem pověřené osoby.
8. Prostor staveniště je oplocen neprůhlednou bariérou do výšky 2 m nad zemí.
9. Pracovníci budou řádně proškoleni o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi a
seznámeni se všemi bezpečnostními předpisy, místním provozem a způsobem obsluhy
jednotlivých strojů, pracovníci mají povinnost používat ochranné pomůcky.
10. Každá osoba musí být při pohybu po staveništi vybavena ochrannou přilbou a reflexním
pracovním děvem nebo vestou.
11. Je nutné zajištění přistupu k sociálním a sanitárním zařízením, k pitné vodě.
12. Při práci s jeřábem platí zákaz vstupu pod zavěšená břemena. Mimo prostor staveniště je
manipulace s jeřábem zakázána.

F.

F.
NÁVRH INTERIÉRU
OBSAH
Technická zpráva
Tabulka použitých výrobků
F.1 - Půdorys kavárny, řez
F.2 - Axonometrie podhledu, detaily
F.3 - Schéma podhledu
F.4 - Detail zavěšení podhledu
F.6 - Vizualizace

Návrh interiéru

V části interiéru byl zpracován prostor kavárny v průchodu 1NP. Detailněji byl navržen
dřevěný podhled. Půdorysný tvar kavárny je do U, po pravé části je vysoké barové sezení pro
dvě místa.
Ve středu kavárny se nachází technické zázemí, box, který kavárnu dělí na několik částí.
Kolem boxu je sezení. Toto rozdělení je ještě umocněno podhledem, který je umístěn v
částech, kde probíhají TZB.
Dalším truhlářským prvkem v interiéru je dřevěný bar, který má prosklenou část s chladícím
boxem.
Stěny jsou ze sádrokartonové příčky, natřeny bílým nátěrem.
Podlahu tvoří betonová stěrka.

Prof. Ing. Arch. Jan Stempel
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