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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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A. Průvodní zpráva 

A.1  Identifikační údaje 

A.1.1  Údaje o stavbě 

 NÁZEV STAVBY: Nové bydlení v Terezíně - Konverze bývalé vojenské nemocnice 
 MÍSTO STAVBY: Terezín 
 PŘEDMĚT PD: dokumentace pro stavební povolení 
 CHARAKTER STAVBY: konverze stávajíciho objektu 

A.1.2  Údaje o stavebníkovi 
  
A.1.3  Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
 Vedoucí projektu:      Prof. Ing. arch. Ján Stempel 
 Vypracoval:       Rudolf Nikerle 
 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. Objekt se nachází v rozsáhlém chráněném 
území. Stavba však nijak nenaruší stanovené limity ochrany přírody a krajiny. 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 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. 

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.4  Údaje o stavbě 

a) typ stavby 
Úprava stávajíci stavby. 

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. 

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.) 

Účel stavby    BYTOVÝ DŮM 
Délka objektu    150 m 
Šířka objektu    16,6 m 
Zastavěná plocha objektu   3 830 m2  …(pouze řešený objekt)  
     735 m2   …(pouze řešená část) 
Počet podzemních podlaží:   0 
Počet nadzemních podlaží:   4 
Užitná plocha [m2]    1 300 m2  …(pouze řešená část) 
Kapacita návštěvní části [osob]  136     …(pouze řešená část) 
Počet zaměstnanců [osob]   6     …(pouze řešená část) 

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: 
 SO 2.01  Upravovaný objekt bývalé vojenské nemocnice 
 SO 2.02  Vodovodní přípojka 
 SO 2.03  Kanalizační přípojka 
 SO 2.04 Elektřina přípojka 
 SO 06  Hrubé terénní úpravy 
 SO 07  Čisté terénní úpravy 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B.  Souhrná technická zpráva 

B.1  Popis území stavby 

a) charakteristika stavebního pozemku 

Rozloha parcely: 13 834 m2 

Celková zastavěná plocha: 6 287 m2   

(z toho 3 830 m2 zastavěná plocha objektem bývalé vojenské nemocnice) 

Parcela se nachází ve východní částí města a bývalé vojenské pevnosti Terezín. Území je rovinaté, 
jeho povrch tvoří dlažba. Pod vozovkou jsou vedeny inženýrské sítě - elektrické vedení, vodovod, 
kanalizace. Parkování je řešeno na úrovni terénu podél vozovky a částečně ve vnitrobloku.  
Objekt bývalé vojenské nemocnice z 18. století je dle stávajících podkladů hodnotný historický 
objekt.  Tento objekt ale není národní kulturní památkou. Realizace stavby je ovlivněná nutností 
respektovat stávající objekt a jeho historickou hodnotu,zároveň respektuje výškovou zástavbu a 
charakter  celkového města Terezín. 
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.  

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 

Objekt bývalé vojenské nemocnice z 18. století je dle stávajících podkladů hodnotný historický 
objekt.  Tento objekt ale není národní kulturní památkou. Realizace stavby je ovlivněná nutností 
respektovat stávající objekt a jeho historickou hodnotu, zároveň respektuje výškovou zástavbu a 
charakter  celkového města Terezín. 
Stavba nijak nenaruší stanovené limity ochrany přírody a krajiny. Limitními jsou ochranná pásma 
technické infrastruktury stávajících a 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. 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 budou odváděny do nádrže 
na dešťovou vodu, která bude mít přepad do uliční jednotné kanalizace. 

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 - Řešený objekt bývalé vojenské nemocnice. Na fasádě domu budou demontována okna 
včetně rámů a vybourají se novodobé příčky a podlahy.  
Viz. dokumentace D.1.2  Stavebně konstrukční řešení 

Dalším narušeným objektem bude zpevněná 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 vnitrobloku a z nové ulice od východní strany objektu. 

Nejbližší zastávky MHD je na náměstí ČSA, která je od parcely vzdálená zhruba 300 m. Veškeré 
inženýrské sítě jsou vedeny ulicí na východní straně obojektu, kde budou napojeny přípojky. 
Napojení na inženýrské sítě je patrné v koordinační situaci. 

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice
Trvalý zábor bude proveden v místě staveniště řešeného objektu, misto 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 (ulice Fučíkova). Pro nakladní automobily a automix je zde odstavná plocha. Místní 
kozy na území staveniště budou dočasně přesunuty do náhrádní venkovní ohrady v Litoměřicích.  

B.2  Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívaní stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Účel stavby    BYTOVÝ DŮM 
Délka objektu    150 m 
Šířka objektu    16,6 m 
Zastavěná plocha objektu   3 830 m2  …(pouze řešený objekt)  
     735 m2   …(pouze řešená část) 
Počet podzemních podlaží:   0 
Počet nadzemních podlaží:   4 
Užitná plocha [m2]    1 300 m2  …(pouze řešená část) 
Kapacita návštěvní části [osob]  136     …(pouze řešená část) 
Počet zaměstnanců [osob]   6     …(pouze řešená část) 

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového členění 
Úkolem bylo revitalizovat areál bývalé vojenské nemocnice v Terezíně, který se nachází na 
východozápadní ose bývalé pevnosti. V tomto areálu je navrženo hlavně bydlení pro rozdílné 
společenské vrstvy jako reakce na aktuální potřeby města. Řešený objekt je součastí většího 
celku a spolu s objektem novostavby bytového domu, tvoří velký bytový blok. Parcela dnes 
slouží jako ohrada pro místní kozy. Území je dnes nepřístupné a chátrá. Objekt sloužil v minulosti 
jako nemocnice a už dlouhou dobu je opuštěný.  
Návrh navazuje na okolní blokovou zástavbu a respektuje ji. Historickému městu nekonkuruje. 
Návrh se zaměřuje spíš na obyvatelé města, než na turisty. Právě zpřístupněním vnitrobloku se 
odlišuje od okolité zástavby a obyvatele zde mají možnost dělat různé aktivity.  
Řešený objekt konverze bývalé vojenské nemocnice je navržen jako průchozí pomocí dvou 
průchodu v parteru z východní strany pozemku. Návrh počítá s revitalizací další opuštěné 
budovy východně od parcely (objekt Kavalír 2). 

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

K původní budově byl zvolen maximálně šetrný a ekonomický přístup. Proto jsou byty vytvořené 
vybouráním jenom jediné klenby a nahrazené jednoduchým a lehkým vloženým mostem z 
ocelového plechu, který spojuje obytné místnosti na patrech. Byt přesahuje až do podkroví 
budovy a celý je prosvětlený pomocí střešních oken. 
Základní figura objektu zůstavá neměnná, přidaná hodnota je díky využití potenciálu budovy a 
díky minimalizaci novodobých vstupů v parteru a v interiéru objektu.  
Jako materiál fasády domu je navržena bílá sádrová omítka, aby barevně korespondovala s 
fasádou novostavby BD v areálu. V parteru jsou vstupy do komercí tvořeny pomocí prosklenných 
stěn s hliníkovými rámy. Střešní krytina je tvořená pomocí římských tašek. 
Parkování je řešno podél komunikací a částečně ve vnitrobloku areálu.  

B.2.3 Celkové provozní řešení 

Funkční obsah stavby na sebe navazuje. Převažujíci funkcí je bytová funkce se vstupy v 2.NP, dále 
v přízemí se nachází komerční prostory, sklepní kóje a místnost na popelnice. Byty jsou navrženy 
jako luxusní mezonetové a mají být protipólem k sousední novostavbě bytového domu, kde se 
nachází spíš levné byty. Komerční prostory reagují na obě skupiny obyvatel a tím je dosažena 
určitá pestrost. Při návrhu je kladen velký důraz na sociální interakci a potkávání lidí. Dispozice 
uvnitř objektu jsou velmi prosté. Respektují původní koncepci budovy jako jsou osovost a 
symetrie. Jsou navrženy velkoryse a reprezentativně. Dispozice jednotlivých bytů jsou navrženy 
nestandartně. Do ložnice se vstupuje přes šatník oddělený pro muže a ženu, spojený společnou 
sprchou. Pokoj pro hosty má vanu uvnitř. Na nejvyšším podlaží je plocha sloužící na různé 
aktivity. Vstupy do bytů jsou z původní chodby orientovány do vnitrobloku. Vstup do objektu je 
vytvořen z původního průchodu objektem. 

B.2.4 Bezbariérové úžívaní 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. Jednotlivé 
byty nejsou určeny pro bezbariérový přístup, návrh však umožňuje případnou pozdější realizaci 
zařízení pro bezbariérový přístup. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Uživatelem stavby budou její obyvatelé, zaměstnanci 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 900mm budou také 
opatřena zábradlím. 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 
Bytová dům ma 4 nadzemní podlaží. V 1.NP se nacházejí komerční prostory, recepce, sklad, 
sklepní kóje, místnost na popelnice a technické místností. V dalších patrech jsou jednotlivé 
mezonetové byty. 

b) konstrukční a materiálové řešení 
Řešený objekt je z původních cihel CP. Nové konstrukce jsou z tvárnic Porotherm, dřeva a 
výthová šachta je ze železobetonu. Stropní konstrukce jsou zděné plackové klenby opřené do 
klenebních pasů / zdí. Nové stropní konstrukce jsou ze dřeva nebo prefabrikovaných 
železobetonových překladů a dílců. 

Střešní konstrukce je původní dřevěný krov. Jedná se o kombinaci věšadlového a hambálkového 
krovu s plnými vazbami po  6 000 mm. Střešní plášť je tvořen z římských keramických tašek. 

Všechny nosné konstrukce objektu jsou v dobrém stavu, krov je zdravý. Prvky nosné konstrukce 
byli při návrhu předimenzovány, stejně tak jako většina kasárenských objektů z 18. Století v 
Terezíně. Důvodem byla jejich lepší obranná funkce.  

B.2.7 Základní charakteristika objektů 

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 
PS 01 Výtah interiérové 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

Požární výška objektu: h = 11,6 m  
Nosný konstrukční systém: smíšený (nehořlavý DP1 - nosné zdivo+sloupy+pasy+klenby, 
hořlavý DP3- dřevěný krov) 
Zatřídění objektu: nevýrobní objekt, objekt skupiny OB2  (původní vojenská nemocnice), 
změna stavby skupiny 2 
V objektu se nenachází garáže  

viz. dokumentace D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 

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 
Neřešeno. 

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 otevíratelnými okny a dveřmi bez 
použití VZT či klimatizační jednotky. Schodišťový prostor a chodby jsou taktéž větrány přirozeně 
okny. Odvětrání hygienických prostor je zajištěno nuceným podtlakovým větráním pomocí 
ventilátoru v potrubí, které vyúsťuje nad střechu. Objekt je vytápěn lokálně pomocí elektrických 
kotlů. 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. Tento průzkum bude proveden 
dodavatelem před zahájením stavby a podle jeho výsledků bude případně upravena 
hydroizolace spodní stavby tak, aby vyhovovala jako protiradonové opatření. 

b) ochrana před bludnými proudy 
Neřešeno 

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 
Neřešeno 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury 
Veškeré přípojky technické infrastruktury vedou z ulice východně od pozemku. Napojení na 
veškeré inženýrské sítě musí respektovat podmínky napojení stanovené správci a majiteli sítí a 
dále platné ČSN. 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
viz. dokumentace D.1.4 Technika prostředí staveb 



B.4 Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení 
Objekt je napojen na silniční komunikaci východně od parcely. Hlavní vstupy do objektu se 
nacházejí na stejné ulici a ve vnitrobloku. Objekt svou stavbou nijak nemění stávající dopravní 
situaci. 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Stavba bude napojena na uliční komunikaci. Nejbližší zastávka MHD je na Náměstí ČSA, která se 
nachází 300 metrů od stavby. 

c) doprava v klidu 
Doprava v klidu je řešena pomocí 16 stáních, ve vnitrobloku. Většina slouží pro osoby se 
sníženou schopností pohybu a orientace. 

d) pěší a cyklistické stezky 
Vlivem stavby bude narušena většina stávajících chodníků. Po ukončení výstavby budou znovu 
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 
Stavba se nachází na rovinatém terénu a umožňuje bezbariérový přístup. Samotný rozsah 
terénních úprav po dokončení stavby nevyžaduje samostatné projektové řešení. 

b) použité vegetační prvky 
Po ukončení výstavby bude vnitroblok areálu parkově upravený. Konkrétní návrh vegetace není 
součástí této dokumentace 

c) biotechnická opatření 
Vzhledem k umístění a charakteru navržené stavby neřešeno. 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
viz. E. Dokumentace realizace stavby 

B.7 Ochrana obyvatelstva 
Vzhledem k charakteru a umístění stavby neřešeno 

B.8 Zásady organizace výstavby 
viz. E. Dokumentace realizace stavby 
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D.1.1.  Architektonicko-stavební část: Technická zpráva 

Účel užívaní stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Účel stavby    BYTOVÝ DŮM 
Délka objektu    150 m 
Šířka objektu    16,6 m 
Zastavěná plocha objektu   3 830 m2  …(pouze řešený objekt)  
     735 m2   …(pouze řešená část) 
Počet podzemních podlaží:   0 
Počet nadzemních podlaží:   4 
Užitná plocha [m2]    1 300 m2  …(pouze řešená část) 
Kapacita návštěvní části [osob]  136     …(pouze řešená část) 
Počet zaměstnanců [osob]   6     …(pouze řešená část) 

Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového členění 
Úkolem bylo revitalizovat areál bývalé vojenské nemocnice v Terezíně, který se nachází na 
východozápadní ose bývalé pevnosti. V tomto areálu je navrženo hlavně bydlení pro rozdílné 
společenské vrstvy jako reakce na aktuálni potřeby města. Řešený objekt je součastí většího 
celku a spolu s objektem novostavby bytového domu, tvoří velký bytový blok. Parcela dnes 
slouží jako ohrada pro místní kozy. Území je dnes nepřístupne a chátra. Objekt sloužil v minulosti 
jako nemocnice a už dlouhou dobu je opuštěný.  
Návrh navazuje na okolní blokovou zástavbu a respektuje ji. Historickému městu nekonkuruje. 
Návrh se zaměřuje ale spíš na obyvatelé města, než na turisty. Právě spřístupněním vnitrobloku 
se odlišuje od okolité zástavby a obyvatele zde mají možnost dělat různe aktivity.  
Řešený objekt konverze bývalé vojenské nemocnice je navržen jako průchozí pomocí dvou 
průchodu v partéru z východní strany pozemku. Navrh počítá s revitalizaci další opuštěné 
budovy východně od parcely (objekt Kavalír 2). 

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 
K původní budově jsem se snažil přistupovat maximálně šetrně a ekonomicky. Proto jsou byty 
vytvořené vybouráním jenom jediné klenby a nahrazené jednoduchým a lehkým vloženým 
mostem z ocelového plechu, který spojuje obytné místnosti na patrech. Byt přesahuje až do 
podkroví budovy a celý je prosvětleny pomocí střešních oken. 
Základní figura objektu zůstavá neměnná, přidaná hodnota je díky využití potenciálu budovy a 
minimálnimi novodobými vstupy v partéru a v interiéru objektu.  
Jako materiál fasády domu je navržena bílá sádrová omítka, aby barevně korespondovala s 
fasádou novostavby BD v areálu. V partéru jsou vstupy do komercí tvořeny pomocí prosklenných 
stěn s hliníkovými rámy. Střešní krytina je tvořená pomocí římských tašek. 
Parkování je řešno podél komunikací a částečně ve vnitrobloku areálu.  

c) Dispoziční a funkční řešení 
Funkční obsah stavby na sebe navazuje. Převažujíci funkcí je bytová funkce se vstupy v 2.NP, dále 
v přízemí se nachází komerční prostory, sklepní kóje a místnost na popelnice. Byty jsou navrženy 
jako luxusní mezonetové a mají být protipólem k sousední novostavbě bytového domu, kde se 
nachází spíše levné byty. Komerční prostory reagují na obě skupiny obyvatel a tím je dosažena 
určitá pestrost. Při návrhu je kladen velký důraz na sociální interakci a potkávaní lidí. Dispozice 
uvnitř objektu jsou velmi prosté. Respektují původní koncepci budovy jako osovost a symetrie. 
Jsou navrženy velkoryso a reprezentativně. Dispozice jednotlivých bytů jsou navrženy 
nestandartně. Do ložnice se vstupuje přes šatník oddelený pro muže a ženu, spojený společnou 
sprchou. Pokoj pro hosty má vanu uvnitř pokoje. Na nejvyšším podlaží je plocha sloužící na různé 
aktivity. Vstupy do bytů jsou z původní chodby orientovány do vnitrobloku. Vstup do objektu je 
vytvořen z původního průchodu objektem. 

Konstrukční řešení 

Nosnou část objektu tvoří stávající zdivo. Směrem do vnitrobloku vede podél objektu chodba, 
která je tvořená stěnovým systémem s plackovými klenbami. Ostatné části jsou tvořené 
sloupovým systémem s klenebními pásy a plackovými klenbami. Stávající krov objektu je tvořený 
ležatou stolicí, rozpěry do hambálku drží věšadlo. Plná vazba je každá pátá.  

a) Popis stávajíciho konstrukčního systému 

VŠECHNY ROZMĚRY A SKLADBY NUTNO PŘI PROVÁDĚNÍ OVĚŘIT 

Svislé nosné konstrukce. 
Konstrukční systém 1.NP a 2.NP byl řešen jako kombinovaný systém sloupu a zdí z pálené cihly 
plné. Sloupy mají rozměr 850 x 850 mm, zděné tloušťka nosných zdí se pohybuje od 450 mm až 
do 1200 mm. Přesné rozměry prvků nutno ověřit přímo na stavbě.  

Vodorovné nosné konstrukce 
Vodorovné nosné konstrukce byly řešeny jako plackové cihlené klenby opírajíci se do 
klenebních pasů nebo do nosných zdí. 

Schodišťové konstrukce 
Původní schodiště je neseno pomocí vlastní klenební konstrukce tvořené z valené klenby a 
menších plackových kleneb nad mezipodestami. 

Střešní konstrukce - krov 
Konstrukce stávajíciho krovu je v dobrém stavu.  Jedná se o kombinaci věšadlového a 
hambálkového krovu s plnými vazbami po  6 000 mm. 



b) Popis zásahu do stávajících nosných konstrukcí 

Svislé nosné konstrukce. 
V 1.NP je navržený nový průchod objektem na šířku jedné plné nosné vazby. Svislé nosné 
konstrukce budou řemeslně nahrazený novými klenebními oblouky. Pomocí stejné technologie 
budou v místech nových komerčních prostorů některé původní zdi vybouraný. (viz. koordinační 
výkres - půdorys 1.NP).  

Vodorovné nosné konstrukce 
V 2.NP boudou vybourané klenby v místech navržených bytů mezi osami B a C. Klenební pasy 
zůstanou zachované. Posouvací síly od kleneb mezi osami A a B budou zajištěný pomocí 
navržených ocelových táhel. Každá klenba bude ve vodorovném směru zajištěna 2 ocelovými 
táhly o průměru Ø14mm. Skrze klenební pasy budou v chráničce vedeny instalační trubky.  

Střešní konstrukce - krov 
V místě schodiště ve 4.NP bude provedena trámová výměna trámů hambálkových nosníků. 
Hambálky krovu budou sloužit taky jako část nosné konstrukce nové podlahy v 4.NP. 

c) Popis nových nosných konstrukcí 

V 1.NP je do komerčních prostorů umístěný pochozí objekt se zázemím komerce uvnitř. Nosná 
konstrukce vloženého objektu je z CLT panelů, tloušťky 100 mm. Součastí objektů je taky 
schodiště a zábradlí ve výšce 900mm. 
V 2.NP je navržené zvýšení úrovně podlahy o 1200mm pomocí dřevěné sloupkové nosné 
konstrukce. Konstrukce je uložená v násypu na roznášecí dřevěné fošny. Prostorová tuhost je 
zajištěná pomocí vzpěr v obou směrech. 
V 3.NP je do jednotlivých bytů vložený mostík se schodišťovými rameny. - viz.: F. Návrh interiéru 
Nové konstrukce v úrovni střechy mají vlastní nezávislou nosnou konstrukcí, jedině podlaha ve 
4.NP bude uložená na hambálky původního krovu. 

d) Dělící nenosné konstrukce 
Dělící konstrukce jsou tvořeny tvárnicemi Porotherm 11,5 tl. 115mm. Příčky jsou omítané 
sádrovou omítkou tl. 15mm. 

e) Skladby podlah 
Jednotlivé podlahy jsou rozkresleny ve výkresu skladeb vodorovných konstrukcí. 

f) Výplně jednotlivých otvorů 
V místech původních oken jsou navrženy špaletové okna stejného vzhledu jako původní okna s 
termoizolačními sklami ve vnitřních křídlech a s jednoduchým zasklením z exteriéru. Výběr oken 
je rozepsán v tabulce oken. 
Dveře jsou navrženy jako bezprahové. Výběr dveří je rozepsán  v tabulce dveří. 

g) Povrchové úpravy konstrukcí 
Stěny jsou omítané sádrovou omítkou. Stěny ze železobetonu nejsou omítané. Konstrukce z 
pohledového betonu budou ošetřeny transparentním bezprašným nátěrem. 
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D.1.2. Stavebně konstrukční řešení 

D.1.2. a. Technická zpráva 

D.1.2. a.01. Popis a umístění stavby a jejích objektů 

Řešeným objektem je budova bývalé vojenské nemocnice, kde jsou navržené hlavně nové byty 
ale taky občanská vybavenost. Parcela se nacházi v ulici Fučíková, Terezín. Řešený objekt je 
součastí většího celku a spolu s objektem novostavby bytového domu, tvoří velký bytový blok. 
Celá parcela 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 3 
830 m2 patří řešené konverzi bývalé vojenské nemocnice. Řešený objekt je nepodsklepený a má 
2 nadzemní podlaží + podkroví. 

V bakalářské práci je řešená střední část objektu bývalé vojenské nemocnice. V řešené části se 
nacházi 19 luxusních mezonetových 3-podlažných bytů s dispozici 4+kk a počíta se s obsazením 
celkově 136 obyvateli. V přízemí objektu se nachází zázemí bytů (recepce, sklepní kóje, 
technické místnosti) 4 dvoupodlažní komerce, fitness a dvoupodlažní restaurace. Součástí této 
části je též nově navržený jeden ze dvou průchodů parterem do vnitrobloku. Z bývalého 
průchodu v ose objektu vznikl pomocí lehkého obvodového pláště vstup do bytů. Střecha 
objektu má sklon 46°.   

Nosnou část objektu tvoří stávající zdivo. Směrem do vnitrobloku vede podél objektu chodba, 
která je tvořená stěnovým systémem s plackovými klenbami. Ostatné časti jsou tvořené 
sloupovým systémem s klenebními pásy a plackovými klenbami. Stávajíci krov objektu je tvořený 
ležatou stolici, rozpěry do hambálku drží věšadlo. Plná vazba je každá páta.  

D.1.2. a.02. Popis stávajíciho konstrukčního systému 

Všechny nosné konstrukce objektu jsou v dobrém stavu, krov je zdravý. Prvky nosné konstrukce 
byli při návrhu předimenzovány, rovnako jako většina kasárenských objektů z 18. storočí v 
Terezíně. Důvodem byla jejich lepší obranná funkce.  

Všechny rozměry a skladby nutno pri provádění ověřit. 

Svislé nosní konstrukce. 
Konstrukční systém 1.NP a 2.NP byl řešen jako kombinovaný systém sloupu a zdí z pálene cihly 
plné. Sloupy mají rozměr 850 x 850 mm, zděné tlošťka nosných zdí se pohybuje od 450 mm až 
do1200 mm. Přesné rozměry prvků nutno ověřit přímo na stavbě.  

Vodorovné nosné konstrukce 
Vodorovné nosné konstrukce byly řešeny jako plackové cihlené klenby opírajíci se do 
klenebních pasů nebo do nosných zdí.  

Schodišťové konstrukce 
Původní schodiště je neseno pomocí vlastní klenební konstrukce tvořené z valené klenby a 
menších plackových kleneb nad mezipodestami. 

Střešní konstrukce - krov 
Konstrukce stávajíciho krovu je v dobrém stavu.  Jedná se o kombinaci věšadlového a 
hambálkového krovu s plnými vazbami po  6 000 mm. 

D.1.2. a.03. Popis zásahu do stávajícich nosných konstrukcí 

Svislé nosní konstrukce. 
V 1.NP je navržený nový průchod objektem na šířku jedné plné nosné vazby. Svislé nosné 
konstrukce budou řemeslně nahrazený novými klenebními oblouky. Pomocí rovnaké 
technológie budou v místech nových komerčních prostorů některé původní zdi vybouraný. (viz. 
koordinační výkres - půdorys 1.NP).  

Popis stavebního procesu nahrazení nosných zdí klenebními oblouky: 

Do stávající nosné zdi se vloží a ukotví ocelové HEB profily délky tloušťky zdi s přesahy po obou 
stranách v místech paty budoucího klenebního oblouku. Poté se na obou stranách začne s 
vybouráním části původního zdiva v místech vložení připravených ŽB prefabrikátů. Dva předem 
připravéné obloukové prefabrikované železobetónové překlady ve tvaru oblouku se vloží z obou 
strán a jejich pozice se stabilizuje podle vložených ocelových profilů. Pomocí předpínací výztuží 
se oba prefabrikáty spojí skrz stávající zdívo, čímž, se zdivo mezi nima zaktivuje. V posledním 
kroku je možné vybourat i zdivo pod obloukem a povrch se zarovná tak, aby lícoval s hranami 
prefabrikovaných překladů. 

Vodorovné nosné konstrukce 
V 2.NP boudou vybourané klenby v místech navržených bytů mezi osami B a C. Klenební pasy 
zůstanou zachované. Posouvací síly od kleneb mezi osami A a B budou zajištěný pomocí 
navržených ocelových táhel. Každa klenba bude vo vodorovném směru zajištěna 2 ocelovými 
táhly o průměru Ø14mm. Skrz klenební pasy budou v chráničce vedeny instalační trubky.  

Střešní konstrukce - krov 
V místě schodiště ve 4.NP bude provedena trámova výměna trámů hambálkových nosníků. 
Hambálky krovu budou sloužit taky jako část nosné konstrukce nové podlahy v 4.NP. 

D.1.2
       STAVEBNĚ
      KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 

D.1.2.01 Technická zpráva a výpočty 
D.1.2.02 Půdorys 1.NP 
D.1.2.03 Půdorys 2.NP 
D.1.2.04 Půdorys 3.NP 



D.1.2. a.04. Popis nových nosných konstrukcí 

V 1.NP je do komerčních prostorů umístěný pochozí objekt se zázemím komerce uvnitř. Nosná 
konstrukce vloženého objektu je z CLT panelů, tloušťky 100 mm. Součastí objektů je taky 
schodiště a zábradlí ve výšce 900mm. 

V 2.NP je navržené zvýšení úrovně podlahy o 1200mm pomocí dřevěné sloupkové nosné 
konstrukce. Konstrukce je uložená v násypu na roznášecí dřevěné fošny. Prostorová tuhost je 
zajištěná pomocí vzpěr v obou směrech. 

V 3.NP je do jednotlivých bytů vložený mostík se schodišťovými rameny. Konstrukce je navržena 
ze svařovaného ocelového plechu tloušťky 16mm. Zábradlí je navrženo jako plné také z ocel. 
plechu tl. 16mm navařeno na schodišťové stupně. Podesta jako mostík je vyztužená žebry ze 
spodní strany z ocel. Plechu tl. 16mm. Plech je navržen z ocele S - 232. Konstrukce bude lokálně 
uchycena do stěn pomocí kotev HILTI HIT RE500 M12.  

 

- viz.: F. Návrh interiéru 

Nové konstrukce v úrovni střechy mají vlastní nezávislou nosnou konstrukci, jedině podlaha ve 
4.NP bude uložená na hambálky původního krovu. 

f1 (dílek č.1)

a) stálé zatížení gk [kN/m2] gd [kN/m2] 

Vlastní tíha podlahy 1,2265 1,655775

Cihelná klenba 2,7 3,645

Násyp z drceného 
pěnového skla tl.100 mm

1,3 1,755

a) proměnné zatížení

Kategorie A - obytné 
plochy 1,5

1,5 2,25

Σ 6,7265 9,305775

Pro  šíři dílku 0,38 2,55607 3,5361945

f2 (dílek č.2)

a) stálé zatížení gk [kN/m2] gd [kN/m2] 

Vlastní tíha podlahy 1,2265 1,655775

Cihelná klenba 2,7 3,645

Násyp z drceného 
pěnového skla tl.150 mm

1,95 2,6325

a) proměnné zatížení

Kategorie A - obytné 
plochy 1,5

1,5 2,25

Σ 7,3765 10,183275

Pro  šíři dílku 0,38 2,80307 3,8696445

f3 (dílek č.3)

a) stálé zatížení gk [kN/m2] gd [kN/m2] 

Vlastní tíha podlahy 1,2265 1,655775

Cihelná klenba 3,06 4,131

Násyp z drceného 
pěnového skla tl.200 mm

2,60 3,51

a) proměnné zatížení

Kategorie A - obytné 
plochy 1,5

1,5 2,25

Σ 8,3865 11,546775

Pro  šíři dílku 0,38 3,18687 4,3877745

f4 (dílek č.4)

a) stálé zatížení gk [kN/m2] gd [kN/m2] 

Vlastní tíha podlahy 1,2265 1,655775

Cihelná klenba 3,06 4,131

Násyp z drceného 
pěnového skla tl.300 mm

3,90 5,27

a) proměnné zatížení

Kategorie A - obytné 
plochy 1,5

1,5 2,25

Σ 9,6865 13,301775

Pro  šíři dílku 0,38 3,68087 5,0546745

f5 (dílek č.5)

a) stálé zatížení gk [kN/m2] gd [kN/m2] 

Vlastní tíha podlahy 1,2265 1,655775

Cihelná klenba 6,84 9,234

Násyp z drceného 
pěnového skla tl.200 mm

2,60 3,51

a) proměnné zatížení

Kategorie A - obytné 
plochy 1,5

1,5 2,25

Σ 12,1665 16,649775

Pro  šíři dílku 0,27 3,284955 4,49543925

f6 (dílek č.6)

a) stálé zatížení gk [kN/m2] gd [kN/m2] 

Vlastní tíha podlahy 1,2265 1,655775

Cihelná klenba 8,28 11,178

Násyp z drceného 
pěnového skla tl.200 mm

2,60 3,51

a) proměnné zatížení

Kategorie A - obytné 
plochy 1,5

1,5 2,25

Σ 13,6065 18,593775

Pro  šíři dílku 0,27 3,673755 5,02031925

f7 (dílek č.7)

a) stálé zatížení gk [kN/m2] gd [kN/m2] 

Vlastní tíha podlahy 1,2265 1,655775

Cihelná klenba 10,80 14,58

Násyp z drceného 
pěnového skla tl.200 mm

2,60 3,51

a) proměnné zatížení

Kategorie A - obytné 
plochy 1,5

1,5 2,25

Σ 16,1265 21,995775

Pro  šíři dílku 0,22 3,54783 4,8390705

Skladba podlahy nad klenbou 3.NP (byty)

h [m] γ [kN/m3] gk [kN/m2] 

Masívní dubová podlaha 0,025 6 0,15

Lepidlo 0,003 13 0,039

2x Sádrovláknitá deska 0,025 11,5 0,2875

Pokládací deska 
REHAU

0,030 5 0,15

2x OSB deska 0,040 15 0,6

Σ 0,123 1,2265

�1

VÝPOČET POSOUVÁCÍ SÍLY OD KLENBY V BYTĚ

Rb = Σgd2 + H2

Σ  Fi xi = 24,6752 

H = Σ Fi xi / h     h = 0,618 m 

H = 39,9275 kN  

Rb = 50,075 kN

Fi (síly v těžišti dílku) gk [kN] gd [kN] xi [m]

F1 (š = 0,38 m) 2,56 2,54 1,99

F2 (š = 0,38 m) 2,81 3,87 1,61

F3 (š = 0,38 m) 3,19 4,39 1,23

F4 (š = 0,38 m) 3,68 5,06 0,85

F5 (š = 0,28 m) 3,29 4,50 0,53

F6 (š = 0,28 m) 3,68 5,02 0,26

F7 (š = 0,22 m) 3,55 4,84 0
Σ  Fi 22,76 30,22

�2

Návrh ocelového táhla z ocele Fe430/S275 kruhového průřezu 

fyd = fyk / γM = 275MPa 

Nb  = 39,9275 kN 

Anut = Nb / fyd = 39,9275 / 275 x 10-3   Anut = 0,145 x 10-3 m2  = 145 mm2 

-> Ocelové táhlo Ø14mm  

NRd = ARd x fyd = 42,332 kN 

Nb < NRd  …  39,9275 < 42,332  Průřez vyhovuje

NÁVRH TÁHLA









      D.1.3    

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

POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB 

1.1 Popis a umístění stavby 
Stavba původní vojenské nemocnice s komercemi v parteru se nachází v Terezíně na 
parcele sousedící s novostavbou bytového domu. Objekt je nepodsklepený a je 
situován solitérně. Parcela se nachází v rovině. Vstup do bytů je pomocí hlavního 
schodiště, následně vnitřní pavlačí. Vstupy do schodišťových prostor jsou přes recepci z 
ulice Horní vodní brány a z otevřeného vnitrobloku. Do komerčních prostor je přístup z 
vnitrobloku. V prvním nadzemním podlaží jsou mimo jiné navrženy technické místnosti, 
místnost na popelnice a sklepní koje.  
Nosná konstrukce objektu sestává ze zděných zdí z CP a ze zděných sloupů s klenebními 
pasy a klenbami z CP. Nosná konstrukce střechy je z dřevěného krovu, který bude 
opatřen protipožárními nástřiky. 
Konstrukční výška obytných pater je 3,9 m, ve vyších částech mezonetového bytu 3,35m, 
v přízemí je výška 5,36 m.  

Požární výška objektu: h = 11,6 m  
Nosný konstrukční systém: smíšený (nehořlavý DP1 - nosné zdivo+sloupy+pasy+klenby, 
hořlavý DP3- dřevěný krov) 
Zatřídění objektu: nevýrobní objekt, objekt skupiny OB2  (původní vojenská nemocnice), 
změna stavby skupiny 2 
V objektu se nenachází garáže  

1.2 Rozdělení stavby a jejích objektů do požárních úseků  
Řešená část stavby je rozdělena do 26 (22 standartních PÚ, 4 stoupací šachty) 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. chodba (35,74 m2) 
 N01.02-IV. obchod (105,25 m2) 
 N01.03-II. sklepní koje (65,69 m2) 
 N01.04-III. místnost s odpadem (33,12 m2) 
 N01.05-II. zázemí recepce (9,64 m2) 
 N01.06-V. technická místnost (21,29 m2) 
 N01.07-II. sklepní koje (32,75 m2) 
 N01.08-II. chodba (35,74 m2) 
 N01.09-I. úklid (6,8 m2) 

2.NP:  N02.11-II kočárkárna, kolárna (38,04 m2) 
 N02.12-II úklid (6,80 m2) 
 N02.13-III kočárkárna, kolárna (40,25 m2) 
  

Vícepodlažní úseky: 
 N02.08/N04-IV byt (145,06 m2) 
 N02.09/N04-IV byt (145,06 m2) 
 N02.10/N04-IV byt (145,06 m2) 
 N02.14/N04-III byt (145,06 m2) 
 Š-N02.07/N02- II. šachta (0,37 m2) 
 Š-N02.08/N02- II. šachta (0,37 m2) 
 Š-N01.09/N02- II. šachta (0,37 m2) 
 Š-N01.03/N02- II. Osobní výtah (6,23 m2) 
 A N01.10-N02-  CHÚC (294,12 m2) 
 Š-N01.12/N02- II. šachta (0,37 m2) 

1.3 Výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti v řešeném 
výseku 

Komerce :  Komerční prostor se nachází v 1NP. Jsou vybaveny hygienickým zázemím, 
skladem a šatnou. Okna a LOP jsou hliníková. Je přirozeně větraná. Povrh podlahy 
stěrka.  

  S= 105,25 m2 
  hs= 5,363 m 
  So= 11,845 m2 
  ho= 1,92 m 
  pn= 70 kg/m2 (jako prodejna galanterie, hraček, nábytku, doplnků) 
  an= 1,1 
  as= 0,9 
  ps= 5 
  a=(pn x an +as x ps)/(pn + ps) = (70x1,1 + 0,9x5)/(70+5)= 1,087 
  b=S x k/(So x √ho) = 105,25 x 0,145/(11,845 x √1,92) = 0,96 
  c= 1 
  pv = a x b x c x (pn + ps) = 1,087x0,96x1x(70+5) = 78,264 kg/m2 
= IV. SPB 

Technická místnost : Větraná přímo. Podlaha nespalná – broušený beton.  
  S= 21,29 m2 
  pn= 15kg/m2 
  an= 1,1 
  ps= 5 
  a = (pn x an + as x ps)/(pn + ps) = 1,05 
  b =S x k/(So x √ho) = 1,11 
  c =1 
  pv = a x b x c x (pn + ps) = 23,31 kg/m2 
=III.SPB 



Bytová jednotka : Bytové jednotky jsou mezonetové 3 podlažní, jednotlivé vstupy jsou 
z 2NP. Nosná kce i nenosná kce ve 2NP je z nehořlavých materiálů (CP, Porotherm). 3NP 
kde se nachází ložnice a koupelna je částečně z nehořlavých materiálů+dřevěné prvky 
krovu, které jsou opatřeny protipožárními nástřiky. 4NP je pouze jako skladovací prostor.  
   
  Pv= 45  kg/m2 
= IV.SPB 

Místnost s odpadem Větrané přímo. Podlaha nespalná.  

  S= 33,12 m2 
  pn= 45kg/m2 
  an= 1,1 
  ps= 5 
  a = (pn x an + as x ps)/(pn + ps) = 1,08 
  b =S x k/(So x √ho) = 1,2 
  c =1 
  pv = a x b x c x (pn + ps) = 64,8 kg/m2 
=V.SPB 

Recepce zázemí  Větrané přímo. Podlaha nespalná. Hygienické zázemí + šatna 
zaměstance. 

  S= 9,64 m2 
  hs= 5,363 m 
  So= 2,138 m2 
  ho= 1,92 m 
  pn= 5 kg/m2 
  an= 0,7 
  as= 0,9 
  ps= 5 
  a=(pn x an +as x ps)/(pn + ps) = 0,8 
  b=S x k/(So x √ho) = 0,5 
  c= 1 
  pv = a x b x c x (pn + ps) = 4 kg/m2 
= II. SPB 
   
Sklepní koje  
  Pv=45 kg/m2 
=III.SPB 
Chodby          Z nehořlavých konstrukcí DP1. 
  Pv= 13kg/m2 
=II.SPB 

Kočárkárna/kolárna  
  Pv= 15kg/m2 
=II.SPB 
Úklidová místnost 
  pv = a x b x c x (pn + ps) = 1,68 kg/m2 
= I.SPB   

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: počet bytových jednotek celkem 19. Na jeden byt max. 6 lidí 
 19x6= 114 lidí max 
 Úniková cesta schodiště 01 bude dimenzováno pro 114 osob  
  
  - Obchod : Druh prostoru dle ČSN 730818, tab. 1 odd. 1.1, (5 m²/os) - 
  čistá plocha 105,25/5 = 21,05 - z obchodu bude unikat 22 osob  
 - Úniková cesta nebude dimenzována, obchod v přízemí má přímý přístup do   
 volného prostoru a nejsou tedy vybaveny CHÚC. 

 Posouzení kritických míst - kontrola počtu únikových pruhů (1 pruh = 550 mm) 
 Posouzení kritických míst - kontrola počtu únikových pruhů (1 pruh = 550 mm) 

Typ prostoru Počet PÚ Pv (kg/m2) SPB Poloha PÚ

CHÚC A 1 nestanovuje se III. 1NP-2NP

BYTOVÁ 
JEDNOTKA

7 45 III. 2NP-4NP

STOUPACÍ 
ŠACHTY

4 nestanovuje se II. 1NP-3NP

KOMERCE
 1 78,26 IV. 1NP

TECHNICKÁ 
MÍSTNOSTI 1

1 23,31 III. 1NP

MÍSTNOST S 
ODPADEM

1 64,8 V. 1NP

SKLEPNÍ KOJE 2 45 III. 1NP

ZÁZEMÍ RECEPCE 1 4 II. 1NP

CHODBY 2 13 II. 1NP

KOLÁRNA/
KOČÁRKÁRNA

2 15 II. 2NP

ÚKLIDOVÁ 
MÍSTNOST

2 1,68 I. 1NP-2NP

 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 = (114 . 1)/120 = 0,95 ≐ 1 pruh 
 Je třeba jeden únikový pruh o šířce 550 mm. Skutečná šířka schodiště 2 000 mm 
 VYHOVUJE. 

- Typy únikových cest  
- K evakuaci z bytů slouží CHÚC typu A - přirozeně větraná ( 7,5%Schúc</= So )  
 celková plocha CHÚC A = 294,12 m2, 7,5% = 22,05 m2 
 celková plocha otevíravých částí = 24, 65 m2  
 24,65>22,05 = VYHOVUJE 
  
Prostory obchodu v parteru mají přímý přístup na volné prostranství a nejsou tedy 
vybaveny CHÚC. Z hlediska mezní délky NÚC prostory obchodu vyhovují. 

1.4. stanovení požární odolnosti stavebních konstrukcí 

Podlaží max SPB Druh konstrukce Požadovaná odolnost

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

REI 90 DP1 
EI 45 DP2 

REW 90 DP1

02.-03. III. Požární stěny a stropy 
Požární uzávěry otvorů v 
pož.stěnách 
Obvodové nosné stěny 

REI 45 DP1 
EI 30 DP3 

REW 45 DP1

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

REI 45 DP1 
EI 30 DP3 

REW 45 DP1

STOUPACÍ ŠACHTY II. Požárně dělící konstrukce a 
uzávěry otvorů EI/EW 30 DP2  

Skutečná PO 

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. Požární odolnost střešní konstrukce odpovídá druhu DP3 (krov). 
Odstupová vzdálenost kolmá na střešní plášť byla stanovena 5,6m.      
(Sklon střešní roviny je 46 °.) Odstupová vzdálenost odpadávání hořících částí 
stavebních konstrukcí byla určena 8,473 m 

1.7. Stanovení počtu, druhu a rozmístění hasicích přístrojů  

Stavba je vybavena vnějšími odběrnými místy pro zásobování požární vodou dle ČSN 73 
0873. Pro tyto účely slouží podzemní požární hydranty DN 120, které jsou umístěny v 
ulici nám.ČSA. Tyto hydranty jsou umístěny ve vzdálenosti xy metrů od líce fasády.  
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 (systém se 
zploštěnou hadicí). Hydranty jsou napojeny na vodovod o průměru 100 mm.  

Dle kontrolního výpočtu není třeba navrhovat hadicový systém v komerci.  
Viz. 
p x S= 5 585,4 < 9 000  

Přenosné hasící přístroje PHP : 
Ve společných prostorách PÚ jsou umístěny PHP  
STANOVENÍ:  
- do místnosti s odpadem byl navržen 2x PHP práškový , 6kg, 13A pro požár pevných 

látek 
- do obchodu v parteru byl navržen 2x PHP práškový , 6kg, 21A pro požár pevných 

látek 

Kce Materiál Požární odolnost

OBVODOVÉ NOSNÉ STĚNY Zdivo CP tl. REW 180 DP1 

NOSNÉ VNITŘNÍ STĚNY Zdivo CP tl. REI 180 DP1 

NOSNÉ SLOUPY Zdivo CP tl. REI 180 DP1

STROP - KLENBY Zdivo CP REI 180 DP1

PŘÍČKY MEZIBYTOVÉ Porotherm 125mm EI 180 DP1

KROV Dřevěný DP3



viz. nr=0,15x√(105,25x1,087x1) = 1,6 
nHJ=6x1,6 = 9,6 >> Požár A, 21A=HJ6 
nPHP= 9,6/6= 1,6 = 2X PHP 
- společné chodby každých započatých 200m2  1xPHP práškový 21A 
- sklepní koje 1x PHP práškový 21A 
- v technické místnosti 1x PHP CO2 55B 

Každý mezonetový byt je v prostoru schodiště vybaven zařízením autonomní detekce a 
signalizace požáru- kouřový hlásič s vlastním napájením. 
CHÚC a obchodní prostory jsou také vybaveny autonomním zařízením na detekci a 
signalizaci požáru. Nouzové osvětlení je navrženo v CHÚC. Osvětlení musí mít 
požadovanou funkčnost min.15 min. 
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Technické prostředí stavby 

Technická zpráva 

Popis a umístění stavby a jejích objektů 
Parcela se nachází ve východní částí města a bývalé vojenské pevnosti Terezín. Území je rovinaté, 
jeho povrch tvorí dlažba. Pod vozovkou jsou vedeny inžinýrské sítě - elektrické vedení, vodovod, 
kanalizace. Řešeným objektem je budova bývalé vojenské nemocnice, kde jsou navrženy hlavně 
nové byty ale taky občanská vybavenost. Řešený objekt je součastí většího celku a spolu s 
objektem novostavby bytového domu, tvoří velký bytový blok. 

Vzduchotechnika 
Většina místnosti v bytech je větrána přirozeně okny, místnosti WC a sprcha je nutné 
větrat nuceně pomocí podtlakového systému odvádění vzduchu. Přívod vzduchu je 
pomocí přirozene infiltrací mezerou pod dveřmi, odvod je zařízen pomocí odsávacího 
potrubí s ventilátorem. Potrubí odvětrávaní WC a sprchy je umístěno v instalačním 
prostoru, které vyusťují nad střechu objektu. Digestoře jsou řešeny pomocí 
samostatného potrubí. Dimenzace potrubí závisí na typu dispozice. 

Schodišťové prostory, chodby, vstupní prostory a komerční protory jsou větraná 
přirozeně okny. Zázemí recepce a komerčních prostor jsou řešeny podobně jako u bytů 

Vytápění 
Objekt je vytápěn pomocí podlahového topení které je doplněno otobnými žebříky v 
koupelnách a WC. Otopná sústava je navržena jako dvoutrubková. Podlahové topení je 
řešeno pomocí systemových desek REHAU suchou cestou. Každý byt je vytápěný 
pomocí vlastního elektrického kotla se zásobníkem teplé vody. Komerční prostory a 
recepce má rovnako svůj vlastní elektrický kotel se zásobníkem TV. Kotel a rozdělovač 
sběrač jsou umístěný v samostatní skříni pod klenebním pasem. Vedení je v podlahách , 
v násypu nad klenbou nebo volně meděnými trubkami. 

Vodovod 
Vodovodní přípojka DN80 z plastu je připojena na veřejný vodovodný řád. Vodoměrná 
soustava se nachází v místnosti pro popelnice. Materiál vnitřního vodovodu - měď. 

Vedení vnitřního vodovodu je volně po stěně, v drážkach, pod vyvýšenu podlahou v 
2.NP, v násypu nad klenbou a v instalačních prostorech. U dlouhých rozvodech nutné 
myslet na kompenzaci roztažnosti potrubí (trasou / vložením kompenzátorů). Průtok 
vody do jednotlivých bytů je měřen vodoměry.  

Teplá voda je připravována lokálně v jednotlivých bytech (viz. vytápění). Požární 
zabezpečení je zajištěno pomocí  zavodněnými požárními hydranty v 1.NP a 2.NP 
budovy 

Kanalizace 
Splašková voda je odváděná přes výstupní revízní šachtu. Materiál kanalizační přípojky - 
PVC, DN 200 v hloubce 1,2m ve sklonu 2%. 

Odvádění sedlové střechy je pomocí nástřešního žlabu. Dešťová voda je odváděná ve 
drážce v obvodové zdi do jímky pod úrovni terénu. 

Připojovací a odpadní potrubí je z materiálu PVC a je vedené v násypu nad klenbami, v 
instalačních prostorách, pod vyvýšenou úrovni podlahy v 2.NP. Splaškové potrubí je 
větráno vyustěním nad sedlovú střechu pomocí speciální větrací tvarovky. Svodné 
potrubí je vedeno v zemi, materiál - PVC, sklon 10%. Čistíci tvarovky jsou umístěny v 
šachtách. 

Elektrorozvody 
Přípojka elektrické sítě je vedena v zemi (0,5m pod terénem). Přípojková elektrická skříň 
je umístěna ve výklenku na fasádě na východní straně objektu. Hlavní domovní rozváděč 
je umístěný v chodbě k místnosti na popelnice. V řešené části budovy je jedno stoupácí 
vedení elektrických rozvodů, je vedeno v blízkosti schodišťových jader. V každém 
podlaží jsou na stoupací vedení napojený patrové rozváděče obsahujíci elektroměry. 
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E 01 Technická zpráva 

E 01.01 Základní a vymezovací údaje 

Základní údaje o stavbě  
Řešeným objektem je konverze bývalé vojenské nemocnice. Parcela se nacházi v ulici Fučíkova, 
Terezín. Řešený objekt je součastí většího celku a spolu s objektem novostavby BD, tvoří velký 
bytový blok. Celá parcela řešeného areálu má rozlohu 13 834 m2. Kromě Fučíkové ulice ze 
západu od kostela zde vzniknou další tři ulice ze severu, juhu a východu. Zastavěna plocha území 
je 6 287 m2. Objekt je nepodsklepený a má 4 nadzemní podlaží, z kterých poslední 2 jsou 
podkrovní. Na parcele se mezi řešeným objektem a budovou bývalé vojenské nemocnice 
nachází intenzivně vzrostlá zeleň. (viz. dokumentace) 

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 troch 
menších objektů a troch 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 

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

č.o. Název 
objektu

Technologická etapa (TE) Konstrukčně-výrobní systém (KVS)

Hrubé terenní 
úpravy

1. Demolice, 

příprava území

Demolice objektů na parcele, sejmutí ornice

SO 2.01 Upravovaný 
objekt bývalé 
vojenské 
nemocnice 

1. Bourací práce (příp. 

nahrazování novými 

konstrukcemi)

původní podlahy, stěny (v místě vybouraní 

nahradit klenebními oblouky), klenby (v 

místě vybouraní potřeba susední klenbu 

zajistit navrženými ocelovými táhly), nové 

dveřní otvory, původní výplně otvorů  

viz. dokumentace  

D Stavebně konstrukční řešení

2. Zemní konstrukce (Zek) Hloubení rýhy kolem objektu a pod novými 

základy, svahování 

3. Základové konstrukce 

(Zak)

Nové ŽB zákl. pasy v místě nových stěn

SO 2.02 Plyn přípojka 1. Zemní konstrukce (Zek) rýhy

2. Hrubá spodní stavba 

(HSS)

potrubí

1. Zemní konstrukce (Zek) Zásyp výkopu

SO 2.03 Vodovodní 
přípojka

1. Zemní konstrukce (Zek) rýhy

2. Hrubá spodní stavba 

(HSS)

potrubí

1. Zemní konstrukce (Zek) Zásyp výkopu

SO 2.04 Kanalizační 
přípojka

1. Zemní konstrukce (Zek) rýhy

2. Hrubá spodní stavba 

(HSS)

potrubí

1. Zemní konstrukce (Zek) Zásyp výkopu

SO 2.04 Elektřina 
přípojka

1. Zemní konstrukce (Zek) rýhy

2. Hrubá spodní stavba 

(HSS)

potrubí

1. Zemní konstrukce (Zek) Zásyp výkopu

E 01.02 Návrh postupu stavební úpravy řešeného pozemního objektu v návaznosti na 
ostatní stavební objekty stavby



SO 2.01 Upravovaný 
objekt bývalé 
vojenské 
nemocnice 

4. Hrubé vrchní stavba (HVS) Nové stěny zděné (Porotherm 400, 300, 250)

Osazení výtahu a ŽB stěny výtahové šachty

Nové stropní konstrukce (1.NP monolitická 
ŽB deska, 2.NP pomocí překladů)

Hrubé rozvody v 2.NP (vzduchotechnika, 
kanalizace, voda, elektřina, vytápění)

Zvýšená úroveň podlahy (dřevěná kostrukce)

Nové schodiště

Nové stropní konstrukce 4.NP

5. KZ konstrukce zastřešení Odstránění staré střešní krytiny

Konstrukce šikmé střechy s izolací nad 
krokvemi, střešní okna, krytina

6. Lehký obvodový plášť 
(LOP)

Modulový fasádní plášť + ocelové nosné 
profily

7. Hrubé vnitřní konstrukce 
(HVK)

Okna, dveře

Příčky, tvárnice Porotherm 11,5 Profi

Konstrukce zázemí komerce z CLT panelů

Hrubé rozvody (vzduchotechnika, kanalizace, 
voda, elektřina, vytápění)

Omítky

Podlahy

8. Vnější povrchové úpravy 
(VUP)

omítka, hromosvod, klempířske práce

9. Vnitřní dokončovací 
konstrukce (VDK)

Malby

Kompletace rozvodů

Kompletace zámečnícké

Nášlapné vrstvy podlah

SO 06 Hrubé 
terenní 
úpravy

1. Dokončující konstrukce 
(DK)

Chodníky a dláždění, veřejné osvětlení, 
mobiliář, detské a sportovní hřiště

SO 07 Čisté terenní 
úpravy

1. Dokončovací konstrukce 
(DK)

Rozprostření ornice, výsadba vegetace

E 01.03 Návrh zvedacího prostředku  

Na stavbě je potřebné manipulovat s:  

bedněním  

ocelovou výztuží      svazky o hmotnosti max. 650 kg/ks  

betonem pro betonáž výtahove šachty  koš na betón 0,5 m3, 220 kg  
       + m betonu 2500 kg/m3 -> 1 470 kg 

Porotherm tvárnice     max. 1300 kg  

ocelovými profily max. 6,1m     max. 616,1 kg  

Dřevěné trámy     max. 295 kg 

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 hmotnosti 1 470 kg. Jeřáb je dimenzován na maximální zatížení 1,9t při 
maximálnim výsunu 65m.  
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2 MK 140

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

75,5 m

 1.700 kg*1

41,5 m

64,0 m

 1.700 kg*1

50,7 m

50,6 m

 1.700 kg*1

56,5 m

39,9 m
58,5 m

 1.900 kg*1, *2

30,3 m
58,5 m

20,8 m
58,5 m

*2 Plus-Traglastkurven mit steuerungstechnischen Einschränkungen im Vergleich zur Standard-Lastkurve. Detaillierte Angaben dazu in der Betriebsanleitung. /  
Plus load curves with control limitations in comparison to standard load curve. See the operating manual for more details. / Courbes de charges Plus avec des limitations de commande 
par rapport à la courbe de charges standard. Pour des informations plus détaillées, consulter le manuel d‘utilisation. / Curva de carga Plus con limitaciones técnicas respecto a la curva 
de carga estándar. Indicaciones en detalle al respecto en el manual de instrucciones. / Plus-hijslastdiagram met bedieningstechnische begrenzingen in vergelijking met het standaard 
hijslastdiagram. Details zijn aangegeven in het instructieboek. / Кривые грузоподъемности в режиме Plus с техническими ограничениями со стороны системы управления по 
сравнению со стандартной кривой грузоподъемности. Подробную информацию по этому вопросу см. в инструкции по эксплуатации.

E 01.04 Popis postupu práce při vytváření nových oblouků v místě nosné zdi  

Do stávající nosné zdi se vloží a ukotví ocelové profily délky tloušťky zdi s přesahy po obou 
stranách v místech paty budoucího klenebního oblouku. Poté se na obou stranách začne s 
vybouráním části původního zdiva v místech vložení připravených ŽB prefabrikátů. Dva předem 
připravéné obloukové prefabrikované železobetónové překlady ve tvaru oblouku se vloží z obou 
strán a jejich pozice se stabilizuje podle vložených ocelových profilů. Pomocí předpínací výztuží 
se oba prefabrikáty spojí skrz stávající zdívo, čímž, se zdivo mezi nima zaktivuje. V posledním 
kroku je možné vybourat i zdivo pod obloukem a povrch se zarovná tak, aby lícoval s hranami 
prefabrikovaných překladů. 

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

Skladování materiálu bude probíhat na pozemku staveniště. Hlavní skladovací prostory 
cihelných tvarovek budou situovány v těsné blízkosti staveniště. Pro dodatečné opracování 
materálů je na staveništi vyhrazený prostor o rzměrech 5x5m. Pro skladování nářadí  a elektr. 
zařízení 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. 

Manipulační prostor pro beton 
Betonova směs bude na stavbě vozená automixy, které zajistí to aby směs byla okamžitě 
připravena k použití. Ihned po příjezdu na staveniště musí být směs použita. 

- plocha pro automix  3x10m 

Montážní a manipulační plocha pro ošetření a sestavení bednění 
Na betonáž výtahové šachty se použije bednění a skladovácí plochy ze sousedící novostavby 
BD, která se bude realizovat spolu jako jeden celek s řešeným objektem. 

Skládka zdících bloků 
V severní části pozemku budou uloženy cihlené boky Porotherm, a prefa dílce. Prvky stejného 
typu budou svázány do jednoho balíku a na stavbu se dopraví nákladním vozem, kde se uloží na 
skládku na proklady. Mezi balíky bude ponechán prostor manipulačních uliček 50cm. 
- skládka cihelných bloků 10 x 8 m 

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. 

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 1,3 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, misto 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 nakladní 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 nižši 
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 páaci na staveništi a 
seznámeni se všemi bezpečnostními předpisy, místním provozem a způsobem obsluhy 
jednotlivých strojů, pracovníci mají povinnost používat ochranné pomůcky. 
10. Každa 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. 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      F.       

      NÁVRH INTERIÉRU 

      
       Technická zpráva 
      F.1 Axonometrie      
      F.2 Pudorys schodiště 
      F.3 Řez schodištěm C - C' 
      F.4 Detail kotvení 
      F.5 Vizualizace 1, 2, 3 

Technická zpráva 

V každém mezonetovém bytě se nachází schodiště s podestou (mostíkem) které propojuje 2.NP, 
3.NP a 4.NP. Celá soustava je umístěna v místech vybourání plackové klenby mezi klenebními 
pasy tl. 850mm.  

Popis konstrukce 
Konstrukce je navržena ze svařovaného ocelového plechu tloušťky 16mm. Zábradlí je navrženo 
jako plné taky z ocel. plechu tl. 16mm navařeno na schodišťové stupňě. Podesta jako mostík je 
vyztužená žebry ze spodní strany z ocel. plechu tl. 16mm. Plech je navržen z ocele S - 232. 
Konstrukce bude lokálně uchycena do stěn pomocí kotev HILTI HIT RE500 M12. 
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