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     Jako zadání diplomové práce jsem si vybral objekt kulturní platformy Střelnice Kobylisy v Pra-
ze obsahující knihovnu, výstavní a přednáškové prostory. Návrh působí ve dvou rovinách. První,  
architektonicko-urbanistická, kdy návrh dotváří ceněné sídliště Ďáblice, doplňuje jej, řeší pro-
blematické rozhraní dvou různých struktur města (vilovou čtvrť 1.pol. 20 století a sídliště ze 70.let) 
a humanizuje prostor ulice Střelničné, která je hlavní osou spojující jednotlivé části Severního 
Města. Návrh respektuje původní výškovou dvouúrovňovou koncepci sídliště, definuje urbánní 
blok Štíbrova a reaguje na hluboký zářez Střelničné. Nevytváří se překážka, ale je podpořena 
prostupnost lokalitou. Druhá rovina je kulturně-historická, kdy objekt má nabídnout prostor
k (pokračující) obnově česko-německých vztahů, které byly po staletí zkoušeny, aby je napros-
to převrátila divoká 1.pol. 20. století. Jedním z mnoha svědků je právě osud Kobyliské střelnice, 
se kterou návrh symbolicky sousedí, ale svojí polohou respektuje prostor samotného památníku.

     As my diploma project I have chosen to design a building of culture-basis Střelnice Kobylisy 
containing a library, exhibition and lecture halls. The design functions in two levels. The first le-
vel, architectural-urbanism, complete part of the valuable housing estate Ďáblice, solves the 
problematic boarder of the different structures of the city (villa quarter from the 1st. half of 20th 
century and housing estate from the 70´s) and humanizes the Střelničná street, which creates 
the main axis connecting other parts of the Northern City. The design respects the original two
-level of height of the housing estate, defines the block, reacts to the deep profile of Střelničná 
street and supports the permeability of walking through the area. The second one is culture-his-
torical, when the building offers spaces for renewal of czech-german relationship, which had 
been tried for centuries and had been totally overturn during the 1st. half of 20th century. One 
of the witnesses of this era is the Kobylisy shooting range, which is in a close contact with the 
project, but he project still respected the space of the memorial.
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SÍDLIŠTĚ ĎÁBLICE, KOBYLISKÁ STŘELNICE 09SÍDLIŠTĚ ĎÁBLICE08

historické pohlednice Kobyliské (vojenské) střelnice ze 2. pol. 19. stol. (5)(6)(7)fotografie sídliště ze 70.let minulého stol. (4)

foto modelu přepracovaného projektu od arch. V. Tučka a kol. (3)

rozpracované řešení sídliště od Viktora Tučka, Vojtěcha Šaldy a Josefa Poláka (2)(3)soutěžní návrh J. Klena a A. Vély/ B. Hornunga a V. Patsche (2)

soutěžní návrh J. Novotného a V. Durdíka/ J. Kriseho a L. Todla (1)



     Jasná definice co je park, co les, co louka, co zahrada; Nad-
řazený systém dvou klínů napříč sídlištěm protažený dále k jihu 
(Okrouhlík) a východu (okraj města) doplněný o sekundární mezi 
jednotlivými lokalitami a terciální uvnitř nich.

     Síť veřejných prostranství hierarchicky řazených, dělící území 
do jednotlivých uchopitelných lokalit a jednotek, jejich uspořádání 
usnadňuje orientaci v území. Doplnění stávající struktury o další se-
verojižní osu v pozici tram Štěpnická- horní náměstí.  

veřejné polosoukromé

HIEARCHIE SOUKROMÍHIEARCHIE VEŘEJNÝCH PROSTORKONCEPCE ZELENĚ

areály se specifik. provozem

poloveřejné soukromé
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    analýza sídliště jako takového, pochopení kontex-
tu prostorového , socio-ekonomického, historického, 
ideologické vlivy

    rozbor specifik a problémů (a potenciálu) čes-
kých (popř. středoevropských) sídlišť a analýza sa-
motného sídliště Ďáblice

     kombinace jednoduchých opatření s rychlým efek-
tem a dlouhodobého procesu strukturální změny sídli-
ště

    organizace urb. struktury- členění na srozumitelné 
jednotky, jasná organizace prostoru- pak je prostředí 
čitelné a uchopitelné- jednotlivé články pak lze upra-
vovat a měnit, aniž by utrpěl celek

    definice a hiearchie veřejného prostoru (prostran-
ství), posílení jedinečního charakteru, optimalizace 
jeho správy a údržby, hiearchie míry soukromí
     podpoření typologického a funkčního mixu, a z toho 
plynoucí sociální mix a udržitelnost- bohaté prostředí 
dokáže lépe přijímat změny

KONCEPCE10



DOPRAVAŠKOLSTVÍKONCEPCE SOCIÁLNÍHO BYDLENÍFORMY DEVELOPMENTUFUNKCENOVÉ OBJEKTY (vč. výškového uspořádání)

chráněné bydlení

kom. domy senior/ cohousing

domy na půli cesty

MŠstav ZUŠs peč. službou int./ext.

ZŠs nutnou asistencí experiment

KONCEPCE 13

pronaj. jednotky (ateliery, 
kanceláře, nerušící výroba)

město, městská částveřejná vybavenost1-2 NP

SVJ/ koordinace SVJ + MČ

ostatnídrob. soukr. poč.- baugruppe ...

experimentální projektyostatní10+ NP develop. výstavba (ev. MČ)3-4 NP

koordin. investiční celkybydlení5-10 NP

KONCEPCE12



     Opuštění koncepce dvou kolmých os- stávajícího bulváru v ose 
S-J a nerealizovaném bulváru v ose V-Z směrem k původně pláno-
vanému čtvrťovému centru v pozici u Kobyliského náměstí. Pone-
chat a zdůraznit osu S-J a vytvoření jednoho centrálního prostoru 
s dominantou kulturního domu a kina. Zrušení dosluhujících soli-
térních objektů (vzniklých prakticky z ekon. důvodů a čas. tlaku) 
a pasáže, nahrazení novými objekty (knihovna, byty, ubytovací 
jednotky a pronajímatelné jednotky- obchody, kanceláře apod.) 
kromě obchodního domu a vytvoření klasického živého parteru 
na náměstí a v ulici. Nahrazení nesmyslných trávníčků vysokou ze-
lení s různým povrchem- dlažba, zatrav. dlažba, mlat, umožňující 
lepší využití plochy- předzahrádky, trhy, koncerty apod. Úprava 
ulice Binarova- zrušení smyčky mezi rodinné domy a její natažení 
za kulturním domem. Stávající objekt metra stržen- výlez směrem k 
náměstí řešen v přízemí objektu knihovny.

HLAVNÍ NÁMĚSTÍ

     Připojení části ploch vnitrobloku k jednotlivým domům jako za-
hrady dle potřeba přání jednotlivých obyvatel, střed je pak řešen 
jako poloveřejný prostor s hřišti a zahradním pavilonem komunit-
ního centra. Práce s parterem- transformace (popř. rek.) stáva-
jících prostor k podpoře aktivního parteru- obchody, kanceláře, 
společenské místnosti, sklady pro zahrady, zimní zahrady. Zacho-
vání stávající sekundární prostupnosti lokalitou. Výstavba poloote-
vřených garáží ve vnitrobloku- zde umístěny tak, že kopírují objekt 
v ulici Hlaváčova a objekt v ulici Taussigova tvořící severní stranu 
vnitrobloku. Reorganizace ulice Taussiova- doplněno u průleh k 
zachytávání dešťových vod. Postupná redukce parkovacích stání 
na nárožích bloku a následně při severní straně- postupné prota-
žení parku až přímo k domům, k čemu směřovali původní studie 
sídliště. Přes tento vnitroblok je natažena jedna z větví cyklostezek 
při severní straně. V proluce mezi původní zástavbou rodinných 
domů objekt (dětských) dílen- navázání na myšlenku architekta 
Tučka na vytvoření tzv. robinsonádního hřiště.

VNITROBLOK HLAVÁČOVA

     Nová organizace prostor- připojení části ploch vnitrobloku k jed-
notlivým domům jako zahrady  s využitím dle potřeb jednotlivých 
obyvatel, střed pak jako poloveřejný prostor s hřišti na stropě gará-
ží . Práce s parterem- transformace (popř. rek.) stávajících prostor 
k podpoře aktivního parteru- obchody, kanceláře, společenské 
místnosti, sklady pro zahrady, zimní zahrady. Zachování stávající 
sekundární prostupnosti lokalitou. Výstavba polootevřených ga-
ráží (164 stání), s ohledem na umístění převažující vzrostlé zeleně 
orientováno do středu vnitrobloku. Reorganizace stávajícího ka-
pacitního parkoviště v ulici Hrubého a vytvoření průlehu po jeho 
obvodě. Využití a větší zapojení stávajícího komunitního centra.

VNITROBLOK HRUBÉHO
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     Nová organizace prostor- připojení předzahrádek k domům za 
účelem jejich využití obyvateli (řešní majetkoprávních vztahů) a 
soukromé zahrady za domem s využitím dle potřeb jednotlivých 
SVJ a obyvatel (možnost i dostavby menších objemů- sklady, kůl-
ny, skleníky, byt. jednotky). Vytvoření nástupních ploch do lokality 
jak ze Žernosecké ulice, tak i z parku. Dostavba objektů a vytvo-
ření typ. a fukčního mixu- byty, dílny, komerce. Přeorganizování 
parkování a vytvoření důstojnějšího prostoru před domy- v první 
vlně přeorganizování parkovacích stání, zapojení ploch zeleně 
mezi domy, ve druhé vlně úprava severní části a vytvoření polo-
otevřených garáží- celková kapacita zvýšen ze stávajících 210 PS 
na 246 PS na povrchu a 74 míst v garážích.

BLOK FAMFULÍKOVA

     Reorganizace veřejných prostor- připojení části ploch k jed-
notlivým domům jako zahrady s využitím dle potřeb jednotlivých 
obyvatel (okrasné a užitkové zahrady, zachování sušáků, ostatní 
plochy jako veřejné a poloveřejné s různým využitím. Zachování 
stávající louky, zamezit nesmyslné dočasné výsadbě, ponechá-
ní výhledu skrz sídliště k Libeňské vodárenské věži, využívat i pro 
potřeby ZUŠ a zachovat také současné využití jako místo k sáň-
kování a výuce lyžování. Vše doplněno o hřiště pro různé věkové 
skupiny. Zmíněná dostavba objektu ZUŠ- vytvořit školu interagu-
jící i s okolím např. díky venkovnímu jevišti či možnosti otevření 
ateliérů směrem k lesu. Dostavba dvou bytových objektů- v horní 
části doplňující strukturu bodových domů, dolní objekt při křížení 
bulváru a Žernosecké. Reorganizace stávajících parkovacích 
ploch (ze stávajících 77PS na 84), zrušení ulice a PS napříč loukou, 
zásobování ZŠ řešeno přes upravený dvůr ze Žernosecké. Propo-
jení ulic Formánkova a Šimůnkova s omezeným průjezdem.

JANEČKOVA/ FORMÁNKOVA

     Přeorganizování veřejných prostor- připojení části ploch k jed-
notlivým domům jako zahrady s využitím dle potřeb jednotlivých 
obyvatel (okrasné a užitkové zahrady, zachování sušáků), Zá-
padní strana pak vytváří hranu zeleného klínu z Ďáblického háje. 
ostatní plochy jako veřejné a poloveřejné s různým využitím. Při 
vjezdu do lokality z ulice Žernosecká navržen bytový objekt. Dal-
ší je umstěn při křížení ulic Kubíkova a Akátova- úprava stávající 
křižovatky- srovnat do úrovně chodníku, vytvoření náměstíčka na 
rozhraní původní Seidlovy kolonie a sídliště- tento prostor doplněn 
o prostory k pronájmu (kavárna, cukrárna, klubovna) v přízemí no-
vého objektu jako možná aktivace místa. Reorganizace parková-
ní v ulici Kubíkova a Akátova- zde se jedná především o nahrazení 
podélných stání za stání kolmá. Úprava prostoru před vjezdem do 
domova důchodců (možné i umístění nového objektu při východ-
ní straně řešící také přemístění parkovacích stání).

KUBÍKOVA

NÁVRH- LOKALITY 17

     Vnitroblok bude přeorganizován- připojení části ploch vnit-
robloku k jednotlivým domům jako zahrady  s využitím dle potřeb 
jednotlivých obyvatel, střed pak jako poloveřejný prostor s hřišti, 
objekty ateliérů a dílen. Zachování stávající sekundární prostup-
nosti lokalitou. Výstavba polootevřených garáží ve vnitrobloku- 
zde umístěny tak, že kopírují objekt v ulici Střekovská  a objekt v 
ulici Chabařovická tvořící severní stranu vnitrobloku. Reorganiza-
ce ulice Chabařovická- doplněno u průleh k zachytávání dešťo-
vých vod. Postupná redukce parkovacích stání na nárožích bloku 
a následně při severní straně- postupné protažení parku až přímo 
k domům, k čemu směřovali původní studie sídliště. Aktivace par-
teru především k ulici Střekovská při nově definované pěší ose S-J. 
Nahrazení objektu v ulici Taussigova za novou MŠ při hraně ulice 
Střekovská a parku. Část dvora mš funguje ve střídavém provozu- 
kdy dopoledné slouží školce a odpoledne je přístupný veřejnosti. 
Protažení cesty v ose ulice Davídkova a prostor využit jako komu-
nitní zahrada v místech dřívějších polí doplněny o obslužné objek-
ty- část využitelná novou mš.

STŘEKOVSKÁ

     Místo tzv. druhého nástupu do sídliště- začátek S-J osy- Střel-
ničná- Horní náměstí. Stávající objekty Včel nahrazeny dvojicí bu-
dov vytvářející mezi sebou veřejný prostor s pobytovými plochami 
tvořící pohledovou osu na objekt v ulici Tanvaldská. Obě budovy 
řešeny s komerčními a kancelářským prostory v prvním nadzem-
ním podlaží doplněny o veřejně přístupnou tělocvičnu. Ostatní 
nadzemní, případně podzemní podlaží využity jako garáže. Zru-
šení parkoviště v ulici Davídkova a nahrazeno obytnou skupinou. 
Při ulici Střelničná se pak nacházejí objekty nabízející prostory k 
pronájmu jako ateliéry, kanceláře, nerušící výrobu apod. Objekt 
při křížení ulic Taussigova a Střelniční řešen obdobně jako včely- s 
pronaj. jednotky v přízemí a garážemi ve zbytku domu- zde přede-
vším pro objekt xxx čp. 1172, nový objekt bude ze západu zahrnut 
a bude sloužit jako sokromá zahrada pro obejkt čp. 1172.

STŘELNIČNÁ/ DAVÍDKOVA

     Vytvoření reprezentativního a smysluplného veřejného prosto-
ru při hlavním vstupu do severní části sídliště. Objekt dnešní Vče-
ly (Billa) stržen a nahrazen polyfunčním domem s polosoukromím 
vnitroblokem. Stávající parkoviště a točna zrušena. Zde jsou umís-
těny dva bytové domy tvořící hranu náměstí. Objemy nových 
budov je zvýrazněn bulvár směřující přes severní část zástavby až 
do lesoparku. Východní okraj prostoru definuje další polyfunkční 
objekt (O-4). Současně by v rámci řešení náměstí měl být řešen 
i vstup do ZŠ Žernosecká. Stávající napojení na ulici Žernosecká 
bude využito jako vjezd do podzemních garáží nových objektů. 
Ulice Šimůnkova se napojí na ulici Žernosecká v nově definované 
ose S-J (Střelničná- Horní náměstí). Otáčení autobusů bude řešen 
v rámci pěší zóny kolem objektu O-4. Dojde k připojení části ploch 
k jednotlivým panelovým domům k využití jednotlivými SVJ. Ge-
rontologické centrum bude rozšířeno o novou budovu zahrnující 
i lužkovou část.

HORNÍ NÁMĚSTÍ
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HPP 35779 m2/ 839 lidí

9549 m2/ 224 lidí

18654 m2/ 444 lidí 17250 m2/ 411 lidí
fáze A etapa B (-26696m2)

17 576 m2/ 412 lidí (+)

7520 m2/ 176 lidí

3124 m2/ 74 lidí

2555 m2/ 60 lidí (+)

1162 m2/ 29 lidí (+)

5775 m2/ 135 lidí

28641 m2/ 671 lidí

5010 m2/ 118 lidí (+)

1182 m2/32 lidí (+)

HPP 9570 m2 

5878 m2 (+)

6466 m2 (+) 5455 m2 (+)

2647 m2

2045 m2

450 m2

3105 m2 (+)

580 m2 (+)

4334 m2  (+)

7231m2

650 m2 (+)

-

NÁVRH- BILANCE 19

     Zkultivování prostoru při křížení ulic Tanvaldská a Chabařovická, 
umístění nového bytového objektu na sever od ulice Třebenická. 
Vznikne tak polosoukromý vnitroblok mezi novým objektem a stá-
vajícím objektem čp. 1284-1295. Západní strana bude definová-
na novými objekty řešenými v rámci projektu baugruppe. V rámci 
vnitrobloku dojde k přeorganizování parkování v ulici Třebenická, 
část PS bude řešeno v rámci nových parkovacích domů na místě 
původních včel (viz Střelničná- Davídkova) a další části vybaveny 
hřišti apod. 

BLOK TŘEBENICKÁ- ZÁPAD- FÁZE 1

     V rámci fáze 2 dojde k nahrazení panelového objektu v uli-
ci Třebenická novými objekty. Hranice zástavby se posune blíže 
k ulici Střelničná. Zde je navržen bariérový objekt s pronajímatel-
nými prostory- ateliéry, kanceláře, nekapacitní nerušící výroba 
(popř. jako průmysl 4.0), pokračování budování objektu v rámci 
baugruppe až na úroveň ulice Frýdlantská. Navrženy jsou celkem 
tři skupiny, parkování řešeno v rámci jednotlivých objektů nebo v 
parkovacích domech v ulici Tanvaldská.

BLOK TŘEBENICKÁ- ZÁPAD- FÁZE 2

NÁVRH- LOKALITY18
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území s sousedství s dolní částí bývalé Kobyliské střelnice- do-
dnes dochované stromy stojící původně v prostoru obsluž-
ných budov

respektování původní dvouúrovňové výškové koncepce sídli-
ště se solitérními věžemi

aktivace veřejného prostoru v této části sídliště v návaznosti 
na lepší propojení Ďáblické háje, Střelnice a lesoparku Okrou-
hlík dále na jihu

zachování a zlepšení sekundární prostupnosti v rámci řešené-
ho bloku

domodelování urbánního bloku Štíbrova/ Čumpelíkova, vy-
mezení uliční čáry, vytvoření přechodu mezi původní zástav-
bou a sídlíštěm- často tato místa bývají nejasná a nečitelná

řešení ve dvou výškových úrovní- směrem do Střelničné a 
směrem k parku; polidštění charakteru území dané poměrně 
hlubokým zářezem při rozšíření hlavní komunikace

SCHEMA/ KONCEPT 25SKICY24



SITUACE- 1:1500 27KONTEXT- ŠIRŠÍ VZTAHY26

Střelničná

Č
um

pelíkova



1. NADZEMNÍ PODLAŽÍ- 1:500 291. PODZEMNÍ PODLAŽÍ- 1:150028

vstupní prostory

výstavní prostory

knihovna

zázemí

garáže, sklady, odp., kom.
pronajímatelné jednotky

hala/atrium

sál no.1

vstupní prostory
zázem. zaměstnanci
depozit., dílny, atelier
sklady, tech.

zázemí návštěvník.
studijní prostory

ostatní

pom. sklady/ tech.

zázemí návštěvník.
ostatní

-

-

835.80 m2

860.57 m2

90.57 m2

229.08 m2

682.06 m2

166.91 m2

99.69 m2
971.64 m2

91.62 m2

310.27 m2

82.64 m2

38.28 m2

-

-

408.89 m2

348.84 m2

1.AX

1.BX

1.CX

1.DX

1.EX
1.FX

1.A1

1.A2

1.A3

1.A4
1.A5

1.A6

1.A8 1.A9

1.A7

1.A10

1.A11

1.A12
1.A13

1.A14

1.A15
1.A16

1.B1

1.C11.C291.D11.D2

1.D3

1.D5

1.D6

1.D7

1.D81.D9

1.D10
1.D11

1.D12

1.D13

1.D14

1.D15

1.D17

1.D16

1.D18

1.D19

1.D20

1.D21

1.D22

1.D23

1.D24

1.D25

1.D26
1.D27

1.E1

1.E21.E3
1.E4

1.E5

1.E6

1.E7

1.E8

1.E9

1.E10

1.D28

1.D29
1.D30

1.D32
1.D31

1.F1

1.F2

1.F3
1.F4

1.F12

1.F13

1.F16

1.F14 1.F15

1.F17

1.F6
1.F5

1.F7
1.F8 1.F91.F101.F11

1.E11
1.C2

1.C5
1.C6

1.C7 1.C8

1.C3

1.C4

1.C9

1.C10

1.C11

1.C12

1.C13

1.C14

1.C15

1.C161.C17
1.C18

1.C19 1.C20
1.C21 1.C22

1.C251.C26

1.C27

1.C28

1.C24

1.C23

1.B2

1.B3

1.B4

1.B5

1.B61.B7

1.B9
1.B10

1.B11

1.A17

garáže

TZB (VZT, vyměnik, stroj.)
sklady
komunikace, schodiště

knihovna
depozitáře/ registr
sklady

3754.19 m2

1093.93 m2

309.64 m2

128.37 m2

214.75 m2
-

149.31 m2

0.A1

0.A1

0.CX
0.DX
0.EX

0.BX

0.B1 0.B2 0.B3

0.B4

0.B5
0.B6

0.B7

0.B8
0.B90.B10

0.E1 0.E2

0.E3

0.E4

0.E5

0.E7

0.E8

0.B110.B12

0.C1

0.C2

0.C3

0.C5

0.C4

0.C7

0.C8

0.C9

0.C10

0.C11

0.C12

0.C13

0.D1

0.D2

0.D3

0.D4

0.D5

0.D6

0.C14

0.C15

0.C16

0.C17

0.C18

0.C19

0.C20

0.C21

0.C6



3. NADZEMNÍ PODLAŽÍ- 1:1500 312. NADZEMNÍ PODLAŽÍ- 1:150030

výstavní prostory

administrativa

ostatní, komunik.

ateliér pro host. um.

kanceláře
zázemí, sklad.

-
75.03 m2

202.29 m2

129.27 m2

-

14.19 m2

3.AX

3.BX

3.CX

3.A1

3.B1

3.B2

3.B3 3.B4 3.B5 3.B6

3.B7
3.B8

3.B93.B103.B113.B123.B133.B14

3.B15

3.C1

3.A2

3.A4

3.A3
výstavní prostory

knihovna

ostatní, komunik.

sál no.2

audioviz. od, 
zázemí návštěvník.

sál no.3
sál no.4- foyer
přednášk. sály
´plato´
zázemí návštěvník.
sklady, tech.
ateliér pro host. um.

-
1319.03 m2

350.20 m2

21.85 m2

977.19 m2

408.33 m2

164.62 m2

516.36 m2

80.82 m2

136.60 m2

241.48 m2

-

77.87 m2

2.AX

2.BX

2.CX

2.A1

2.A2

2.A3

2.A13

2.A15

2.A14

2.A16

2.A11
2.A12

2.A9
2.A10

2.A8

2.A4

2.B1
2.C1

2.C2

2.C3
2.C5

2.C6

2.B2 2.B3

2.B42.B5

2.B6
2.A7

2.A6
2.A5

2.A172.A18

2.A20

2.A21
2.A23

2.A22

2.A24

2.A25
2.A27

2.A28
2.A292.A30

2.A31

2.A32

2.A33
2.A34

2.A36
2.A37

2.A38
2.A35

2.A26



ŘEZY- 1:500 33ŘEZOPOHLED JIH/ VÝCHOD- 1:50032

+14,850

+12,150

+9,900

±0,000

+12,400

+14,850

+12,150

+9,900

±0,000

+12,400

+14,850

+12,150

+9,900

±0,000

+12,400

+14,850

+12,150

+9,900

±0,000

+12,400

+14,850

+12,150

+9,900

±0,000

+12,400

+14,850

+12,150

+9,900

±0,000

+12,400

+14,850

+12,150

+9,900

±0,000

+12,400

+14,850

+12,150

+9,900

±0,000

+12,400

+14,850

+12,150

+9,900

±0,000

+12,400

+14,850

+12,150

+9,900

±0,000

+12,400

+14,850

+12,150

+9,900

±0,000

+12,400



ŘEZOPOHLEDY SEVER/ ZÁPAD- 1:500 35POHLEDY JIH/ VÝCHOD- 1:50034

+14,850

+12,150

+9,900

±0,000

+12,400

+14,850

+12,150

+9,900

±0,000

+12,400

+14,850

+12,150

+9,900

±0,000

+12,400

+14,850

+12,150

+9,900

±0,000

+12,400

+14,850

+12,150

+9,900

±0,000

+12,400

+14,850

+12,150

+9,900

±0,000

+12,400

+14,850

+12,150

+9,900

±0,000

+12,400

+14,850

+12,150

+9,900

±0,000

+12,400

+14,850

+12,150

+9,900

±0,000

+12,400
+14,850

+12,150

+9,900

±0,000

+12,400

+14,850

+12,150

+9,900

±0,000

+12,400



VIZUALIZACE- POHLED Z PARKU 37VIZUALIZACE_POHLED OD JIHOZÁPADU36



PODHLED Z ČUMPELÍKOVY UL. 39VIZUALIZACE- POHLED PO STŘELNIČNÉ38



VIZUALIZACE- SÁLY 41VIZUALIZACE- KNIHOVNA40



INTERIÉR- VSTUPNÍ HALA- 1:200 43INTERIÉR- VSTUPNÍ HALA42

materiálové řešení stěn, stropu a podlahy

osvětlení haly

vybavení

stěny- omítka, kombinace hladké a škrábané stejné barevnosti, škrába-
ná se stejnou texturou a barevností jako obklad objektu; trámový strop 
nechán v pohledovém betonu; podlaha řešena tmavou stěrkou

plošné podsvícení stropu v místě přesahu knihovny a administrativy, osví-
cení v hale řešeno bodově, umístěno do lichých polí, recepční plut a 
prodejní vitríny s pultem podsvíceny, osvělení nad pultem menší varianta 
zavěšeného a svěšená až nad pult- řešeno skupinou světel

podsvícené skleněné vitríny v 
rámci obchodu se suvenýry

pult 

řešeno jako výrazné podsvícené bloky reflektující svojí velikostí monu-
mentalitu haly, jako hladké, čisté až sterilní v kontrastu k fasádě a stropu
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hranici pozemku: voda, kanalizace, plny, CZT, vedení NN.
m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice
     Stavba nemá vazby na související investice a její uskutečnění není podmíněno realizací jiné 
stavby ani není vázáno na další subjekty.
n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí
KÚ Kobylisy
2364/296- 213594m2; Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, Praha 1
2364/149- 5844m2; Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, Praha 1
2364/194- 24m2; Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, Praha 1
2364/195- 1201m2; Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, Praha 1
2364/196- 1500m2; Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, Praha 1
o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bez-
pečnostní pásmo
     Není počítáno se vznikem ochranného nebo bezpečnostního pásma.

2. Celkový popis stavby
2.1. Základní charakteristika stavby a její užívání
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich součas-
ném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsled-
ky statického posouzení nosných konstrukcí
     Jedná se o novostavbu.
b) účel užívání stavby
     Jedná se o kulturní stavbu kombinující výstavní sály, knihovnu a přednáškové sály.
c) trvalá nebo dočasná stavba
     Jedná se o trvalou stavbu.
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na 
stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby
     Není stanoveno
e)  informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů
     Nejsou stanoveny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů
f)  ochrana stavby podle jiných právních předpisů
Není stanovena ochrana stavby.
g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, 
počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.
Zastavěná plocha: 6 774 m2
Obestavěný prostor: 87 606 m3
Hrubá podlažní plocha: 18 501 m2
h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti 
budov apod.
     Není předmětem diplomové práce; není zpracován PENB- zpracován energetický štítek 
obálky budovy
i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy
     Není předmětem diplomové práce.
j) orientační náklady stavby
     Není předmětem diplomové práce.

2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení
     Území se nachází na rozhraní mezi původní zástavbou starých Kobylis, která se od konce 19. 
století začala rozrůstat od původní vsi při dnešní ulici Klapkova a sídlištěm Ďáblice postavené-

ho mezi léty 1968- 1978, v přímém kontaktu s bývalým areálem Kobyliské střelnice vzniklou v roce 1890 na 
východní straně se kterou symbolicky přímo sousedí. Na jihu se pak nachází uzavřený areál s výškovým 
objektem patřící ministrestvu vnitra. Pozemek leží při ulici Střelničná, která tvoří páteřní komunikaci spojující 
jednotlivé celky tzv. Severního Města- Sídliště Prosek, Ďáblice a Bohnice.
b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení
     Navržený objekt lze rozdělit do dvou pomyslných bloků reflektující okolní situaci a podmínky. Masivní 
hmota, která je řešena obkladem z cementovláknitých desek s reliéfem, dotváří uliční čáru v místě kří-
žení ulic Střelničná a Čumpelíkova. Tím uzavírá urbánní blok Štíbrova a zároveň řeší v této chvíli špatně 
uchopitelné rozhraní mezi původní zástavbou a sídlištěm, které bývá problémem nejednoho sídliště- ne 
tolik samotná kompozice ale tyto zóny po okrajích. U křižovatky je hmota částečně ustoupená reflektující 
hlavní nástup do objektu a vstupní haly a to v přímé pohledové ose směrem od stanice metra Kobylisy. 
Odlehčená (a pohledově nízká) hmota výstavních sálů (sály no. 2 a 3), jejíž fasáda je řešena převážně 
lehkým obvodovým pláštěm popřípadě obkladem z hladkých desek, proniká do vnitrobloku a směrem 
k parku ležící v půdorysné stopě bývalé střelnice. Objekt rovněž řeší terénní zlom, který na pozemku vznikl 
během rozšiřování Střelničné ulice a který dosahuje výšky jednoho patra. Nástupní plochy jsou tak řešeny 
přímo z výškové úrovně jakou má dnes právě Střelničná a zároveň ji tak i polidšťuje a dává jí až městský 
charakter. Výstavní sály 2 a 3 jou pak ve 2. nadzemním podlaží, ale opět v přímem kontaktu s terénem, 
tedy s parkem. Budova respektuje původní dvouúrovňovou výškovou koncepci sídliště, kombinující nízké 
objekty služeb a občanské vybavenosti, 11-ti až 13-ti podlažní deskové obyné domy doplněné o tři 19-ti 
podlažní solitérní věže rovněž obytné. Navržený objekt drží výšku objektu občanské vybavenosti- směrem 
do parku max. 6-10m. Směrem do Střelničné pak umožňuje terénní zlom vytvořit vyšší a výraznější hmotu. 
Hmota navrženého objektu je navržena tak, aby nevytvářela ve vnitrobloku překážku ale aby umožnila a 
zlepšila průchodnost touto částí sídliště. 
2.3. Celkové provozní řešení, technologie výroby
     Hlavní vstupy jsou navrženy z ulice Střelničná. Vjezd do podzemních garáží je řešen rampou z ulice 
Čumpelíkova. Vstup do ateliéru je řešen z nově navržené komunikace k mateřské školce Štíbrova. Výstavní 
sály jsou řešeny dvouúrovňové- no.1 na úrovni vstupní haly propojen chodbou, no.2 a 3 ve druhém nad-
zemním podlaží propojeny se vstupem schodištěmi- toto členění umožňuje komponovat program jak pro 
všechny sály najednou, tak po částech a s různými trasami. Přednáškové sály navazují na sály ve 2.NP. 
Knihovna řešena rovněž ve dvou úrovních- v 1.NP volný výběr, skupinové, individuální a specializované 
studovny, ve 2.NP řešeno jako audivizuální oddělení, fonotéka a fototéka. Depozitář knihovny je pak umís-
těn v 1.pp. Depozitář galerie je umístěn pod sálem no.3 v přímé návaznosti na příjezdovou rampu a spojen 
se sály plošinou nebo přes krytý průchod. Administrativní část objektu tvoří 3.NP. V 1.pp je vedle knihovního 
depozitáře umístěno 75 parkovacích stání, a technologické zázemí objektu mimo VZT pro administrativu 
(zdroj tepla, VZT, sprinklerové systémy)
Jedná se o nevýrobní objekt.
2.4. Bezbariérové užívání stavby
     Objekt plní požadavky na bezbariérové řešení stavby.
2.5. Bezpečnost při užívání stavby
     Stavba je navržena takovým způsobem, aby bylo zaručeno bezpečné užívání objektu. Stavba ani 
provoz stavby nejsou v rozporu s vyhláškou č.268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. Tam 
kde je vyžadováno, jsou umístěna bezpečnostní zábradlí o výšce dané normou. Povrchy vnitřních komu-
nikací splňují protiskluzové požadavky. Veškeré instalace jsou navrženy tak, aby odpovídaly současným 
bezpečnostním standardům dle ČSN a EN.Po zhotovení stavby je nutné v průběhu užívání dodržovat lhůty 
pravidelných revizí. 

2.6. Základní charakteristika objektů
a) stavební řešení
    Viz samostatná část zprávy.
     Nosná konstrukce navržena z monolitického železobetonu, která je řešena jako kombinace stěnového 
a sloupového systému založeného na základové desce lokálně zesílené.

1. Identifikační údaje

1.1. Údaje o stavbě
a) Název  stavby
Kulturní platforma Střelnice Kobylisy
b) Místo stavby
Praha- Kobylisy, KÚ Kobylisy (730475) p.č. 2364/296, 2364/149, 1364/194, 2364/195, 2364/196
c) Předmět projektové dokumentace
Předmětem projektové dokumentace je projekt novostavby, obsahující výstavní sály vč. potřebného 
zázemí, knihovna a přednáškové sály.
1.2. Údaje o stavebníkovi
---
1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace
Projektant: Bc. Petr Mandík
Hlavní projektant: Bc. Petr Mandík
Projektant stavební části: Bc. Petr Mandík

2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení
SO.01- stavební objekt
SO.02- dopravní řešení
SO.03- inženýrské objekty- přípojka kanalizace
SO.04- inženýrské objekty- přípojka voda
SO.05- inženýrské objekty- přípojka elektřina, trafostanice
SO.06- inženýrské objekty- přípojka plyn
SO.07- inženýrské objekty- centrální zásobování tepla
SO.08- parkové úpravy
SO.09- příprava staveniště

TZ.01- výtahy
TZ.02- trafostanice

3. Seznam vstupních podkladů
zadání diplomové práce
Územní studie- Předdiplomní projekt
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1. Popis území stavby
a) Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad 
navrhované stavby s charakterem území, využití a zastavěnost území
     Jedná se o území na terénním zlomu vzniklým při výstavbě sídliště Ďáblice a přeložením ulice Střel-
ničná do stávající polohy a šířkového uspořádání. Ta ohraničuje pozemek z jihu, na východní straně 
navazuje na území po bývalé Kobyliské střelnici dnes fungující v těchto místech jako park a areál 
mateřské školky Štíbrova. Na severu se nachází 13-ti podlažní panelový objekt v ulici Štíbrova. Na zá-
padě je pozemek ohraničen ulicí Čumpelíkova a navržený objekt zde sousedí s objektem polikliniky. 
Na pozemku se v současnosti nachází parkoviště, náletové křoviny a dřeviny.
b) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní 
smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo souhlasem
     Návrh navazuje na vypracovanou studii v rámci předdiplomního projektu. 
(V současnosti projednávaná studie studia MOBA rovněž počítá s výstavbou při křížení ulic Střelničná 
a Čumpelíkova.)
c) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňují-
cích změnu v užívání stavby
     Není předmětem diplomové práce
d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využití 
území
     Není předmětem diplomové práce
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závaz-
ných stanovisek dotčených orgánů
     Není předmětem diplomové práce
f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů- geologický průzkum, hydrogeologický 
průzkum, stavebně historický průzkum apod.
geologický průzkum- není proveden
hydrogeologický průzkum- není proveden
g) ochrana území podle jiných právních předpisů
     Na pozemek se nevztahuje ochrana.
h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.
     Pozemek se nenachází v záplavovém, ani poddolovaném území.
i)  vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v 
území
     Navržená stavba nebude mít v běžném kontextu žádný vliv na své okolí. Osazení objektu respek-
tuje odstupové vzdálenosti vůči sousedním objektům dle PSP. Požárně nebezpečný prostor navr-
hované stavby nezasahuje do požárně otevřených ploch sousedních objektů ani neleží v požárně 
nebezpečném prostoru sousedních objektů. Dešťové vody budou likvidovány v rámci vlastního po-
zemku a objektů. Případné přebytky jsou odvedeny do kanalizace. Základová spára domu bude 
odvodněna drenáží.
j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin
     Nejsou požadavky na asanace a demolice. Pro provedení záměru bude nutné odstranit část 
dřevin na pozemku.
k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo po-
zemků určených k plnění funkce lesa
     Nejedná se o pozemek s ochranou ZPF či pozemek určený k plnění funkce lesa.
l) územně technické podmínky- zejména možnost napojení na stávající dopravní a technic-
kou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě
     Možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu je umožněno ze stávající ko-
munikace při západní straně pozemku v ulici Čumpelíkova. Veškeré potřebné sítě se nacházejí na 
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ťována. Zhotovitel stavby musí zajistit, aby především vlivem větru nedocházelo k zanášení drobných částí 
do okolí stavby.
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin
     Staveniště bude řádně oploceno a označeno příslušnými piktogramy.
f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé)
     Se zábory stavebního pozemku ani pozemků okolních se nepočítá. 
g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy
     Nejsou stanoveny požadavky na obchozí trasy
h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace
     S odpady se naloží podle níže uvedené tabulky:
Zatřídění odpadů je provedeno dle, přílohy č. 1 k vyhlášce č. 381/2001 Sb.: a následně náležitě odstraněny

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin
     Výkopy zeminy se předpokládají o celkovém objemu cca 49 070 m3. Kvalitní půda bude sejmuta a 
uskladněna pro opětovné využití v rámci projektu. Zemina určená pro zpětné zásypy bude uskladněna 
na externí dočasné deponii v blízkostí staveniště. Nadbytečná zemina bude odvezena na externí trvale 
řízenou skládku.
j) ochrana životního prostředí při výstavbě
      Během provádění budou v maximálně možné míře omezeny zdroje hluku, emisí a prachu. Veškerá sta-
vební technika bude před vjezdem na veřejnou komunikaci očištěna. Stávající objekty a zeleň dotčené 
stavbou budou chráněny před poškozením stavební technikou.

9. Celkové vodohospodářské řešení
     Celkové vodohospodářské řešení není předmětem diplomové práce.

5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav
a) Terénní úpravy
     Součástí projektu je úprava stávajícího terénu.
b) Použité vegetační prvky
     Rozsah sadových úprav bude specifikován v samostatné profesní části projektové doku-
mentace, kterou bude řešena v dalších etapách.
c) Biotechnická opatření
     Taková opatření se na pozemku nepředpokládájí.

6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana
a)vliv stavby na životní prostředí- ovzduší, hluk, voda, odpady a půda
     Návrh stavby vychází z platných norem, vyhlášek a hygienických předpisů. Odtékající vody 
mají charakter běžných odpadních vod (splaškové vody). Komunální odpad bude tříděn a 
likvidován běžným způsobem. Vykopaná a skrývková zemina bude použita na drobné terénní 
úpravy, případně odvezena pryč z pozemku.
     Provoz stavby nebude mít negativní dopad na zdraví osob nebo na životní prostředí. Vy-
jíždějící vozidla ze stavby je nutno řádně čistit, aby nedocházelo ke znečišťování veřejných 
komunikací. Po dobu provádění stavby musí být zachován provoz na okolních komunikacích 
a přístup do objektů. Během prací bude zachován přístup mobilní požární techniky.
b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin,  ochrana památných stromů, ochrana rost-
lin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině
     Navržená stavba nemá přímý vliv na přírodu a krajinu, resp. na ekologickou funkci a vazby 
v krajině. Při realizace bude minimalizována prašnost a emise výfukových plynů. 
c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000
     Navržené stavební úpravy nemají vliv na soustavu chráněných území Natura 2000.
d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA
     Navržené stavební úpravy nevyžadují posuzování vlivu na životní prostředí.
e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 
jiných právních předpisů.
     Záměr neobsahuje návrh ochranných a bezpečnostních pásem.

7. Ochrana obyvatelstva
      Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.
Objekt není určen k ochraně obyvatelstva a nemá vliv na bezpečnost obyvatelstva. 

8. Zásady organizace výstavby
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění
     Přívod elektřiny a vody bude dočasně zajištěn ze stávajících přípojek. Bude prováděno 
poměrné měření spotřeby vody a elektřiny. Zázemí pro pracovníky bude dle plánu výstavby 
zřízeno mobilní umístěné na staveništi (šatna, mobilní WC). Pro výstavbu bude nutné umožnit 
příjezd težké techniky
b) odvodnění staveniště
     Během provádění stavby bude zajištěno odvodnění stavební jámy a provedeno opatření 
pro zachycení přívalových srážek. 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu
      Pro napojení na místní obslužnou komunikaci bude zbudován nový nájezd na pozemek. 
Tento bude opatřen štěrkovým povrchem, který bude až v závěru stavby nahrazen přede-
psaným souvrstvím. Zde bude probíhat mytí znečištěných vozidel před opuštěním stavebního 
pozemku. Dle bodu a) bude staveniště napojeno na elektrickou a vodovodní přípojku. 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky
     Vliv provádění stavby na okolní pozemky a stavby bude standardními prostředky minima-
lizován. Pokud dojde ke znečištění vozovky místní obslužné komunikace, bude průběžně očiš-

 

 
 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dřevin 
Staveniště bude řádně oploceno a označeno příslušnými piktogramy. 
 
f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 
Se zábory stavebního pozemku ani pozemků okolních se nepočítá.  
 
g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace 
Vzhledem k tomu, že se jedná o novostavbu, bude množství odpadů produkovaných 
při výstavbě minimální. 
S odpady se naloží podle níže uvedené tabulky: 
Zatřídění odpadů je provedeno podle Katalogu odpadů, přílohy č. 1 k vyhlášce č. 
381/2001 Sb.: 
 

Katalog. 
č.odpadu  Specifikace odpadu 

 

Kategorie 
Způsob naložení s 
odpadem 

170101 beton O skládka nebo recyklace 

170102 cihly O skládka nebo recyklace 

170106 
směsi nebo oddělené frakce 
obsahující nebezpečné látky N skládka NO 

170107 
směsi nebo oddělené frakce 
neuvedené po č.170106 O skládka nebo recyklace 

170201 dřevo O 
materiálové využití, skládka, 
spalovna  

170202 sklo O recyklace 

170203 plasty O materiálové využití 

170204 
sklo, platy, dřevo obs. nebezpečné 
látky N 

spalovna NO nebo skládka 
NO 

170301 asfaltové směsi obsahující dehet N 
spalovna NO nebo skládka 
NO 

170302 
asfaltové směsi neuvedené pod 
č.170301 O skládka nebo recyklace 

170401 měď, bronz, mosaz O materiálové využití 

170402 hliník O materiálové využití 

170404 zinek O materiálové využití 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin  
Zemina bude použita zpětně na pozemku. 
 
i) ochrana životního prostředí při výstavbě 
viz bod e) 
 
j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 

Veškeré stavební práce musí být prováděny odbornou firmou k této činnosti způsobilou. 
Zhotovitel je povinen během stavebních prací dodržovat veškeré platné předpisy o 
bezpečnosti práce. Pracovníci provádějící jednotlivé práce musejí být předem 

170405 železo a ocel O materiálové využití 

170407 směsné kovy O materiálové využití 

170410 
kabely obsahující nebezpečné 
látky N 

spalovna NO, skládka NO, 
materiálové využití 

170411 kabely neuvedené po č. 170410 O 
spalovna NO, skládka NO, 
materiálové využití 

170603 
jiné izolační materiály, které jsou 
nebo obsahují nebezpečné látky N spalovna, skládka NO 

170604 
izolační materiály neuvedené pod 
č. 170601 a 170603 O skládka nebo recyklace 

170801 
stavební materiály na bázi sádry 
znečištěné nebezpečnými látkami N skládka NO 

170802 
stavební materiály na bázi sádry 
neuvedené pod č.170801 O skládka nebo recyklace 

170903 
jiné stavební a demoliční odpady 
obsahující nebezpečné odpady N spalovna NO, skládka NO 

170904 

směsné stavební a demoliční 
odpady neuvedené pod č.170901, 
170902  170903 O skládka nebo recyklace 

150101 papírové a lepenkové obaly O materiálové využití 

150102 plastové obaly O materiálové využití 

150103 dřevěné obaly O spalovna nebo skládka 

150110 

obaly obsahující zbytky 
nebezpečných látek nebo obaly 
těmito látkami znečištěné N 

spalovna NO nebo skládka 
NO 

203001 směsný komunální odpad O 
spalovna nebo skládka 

b) konstrukční a materiálové řešení
     nosné konstrukce viz samostatná část zprávy.
     obvodový plášť- Jižní část objektu při ulici Střelničná je řešena s dvouplášťovou fasádou se zave-
šenými cementovláknitými deskami (kombinace hladkých desek a desek s reliéfem) min.. tl. 10mm, 
provětrávanu mezerou 100mm a tepelnou izolací tl. 200mm. Část fasády směrem do Střelničné je 
řešena jako lehký obvodový plášť Schueco (systém FW 50.+SI)- řešeno jako modulová fasáda- zde se 
jedna o dva typy lišící se ve své celkové výšce. Jednotlivé dílce se budou zavěšovat na předem osa-
zené kotvy. Stejným systémem lehkého obvodového pláště je řešeno i opláštění výstavních sálů ve 
2.NP. Západní fasada výstavního sálu no.3 je řešena jako faáda s kontaktním zateplením a omítkou 
a severní část (´´žebra´´) je opět řešena provětrávanou fasádou.
     vnitřní stěny a příčky- Vnitřní příčky jsou dle pozice řešeny jako vyzdívané (Liapor rozdílné tloušťky- v 
určirých místech řešeno jako pohledové zdivo)  popřípadě jako sádrokartonové (systém Knauf- typ 
desky volen s ohledem na využití prostor- zvýšena vlhkost aj.) v administrativní části. Vnitřní stěny jsou 
řešeny jako železobetonové, popřípadě vyzdívané dle pozice v dispozici. V určitých místech jsou 
rovněž navrženy skleněné příčky (systém Verti).
     podlahy- V prvním nadzemním podlaží navržena klasické plovoucí podlaha celkové tl. 150mm 
s integrovaným podlahovým vytápěním s pochozí vrstvou lišící dle pozice- vstupní hala a prostory- 
stěrka, hyg. zázemí- dlažba, sál a knihovna- dřevěné palubky, depozitáře a sklady- stěrka. Podlahy 
ve 2.NP a 3.NP řešeny jako zdvojené podlahy- systém Lindner Floor and more- celkové tl. 300mm s 
konečnou pochozí vrstvou jako dřevéné palubky, na toaletách pak keramická dlažba lepená do 
systémového stěrkového lepidla. U veškerých zdvojených podlah a dutinových podlah jsou použity 
systémové akustické podložky tl. 10mm. V prostorách garáží a technického zázemí objektu jsou na 
základovou ŽB desku provedeny epoxidové stěrky. Detailní skladby konstrukcí viz výpis skladeb (pod-
lah).
     podhledy- Navrženy především v pomocných prostorách, v administrativní části a výstavním sále 
no.1. Výstavní prostory no. 2, 3 a 4, halová část knihovny a vstupní prostory řešeny bez podhledů. 
Před vyřezáním otvorů pro prvky zabudované v pohledu je nutné provést koordinaci s profesemi. 
Část knihovny mimo halu bude  osazena lokálně akustickými podhledy. Podhledy v rámci přednáš-
kových sálů a výstavního sálu no.1 řešeno v rámci projektu interiéru. V ostatních prostorách se bude 
jednat o systémová řešení (systém Knauf).
     střecha- Střešní konstrukce jsou řešeny jako ploché s minimálním skolem 2,5%. Nad jižní částí objektu 
je navržena jako nepochozí, část nad sály je řešena jako zelené, intenzivní a pochozí. Spádová vrstva 
je řešena spádovými klíny z kamenné vlny. Tepelná izolace tl. 220mm  z kamenné vlny.
     hydroizolace- Veškeré hydroizolace jsou řešeny ze dvou SBS modifikovaných asfaltových pasů- 
konkrétní typ dle polohy v konstrukci).
     výplně otvorů- řešeny jako hliníkové s přerušeným tepelným mostem v rámci systému fasády, v 
rámci systému řešeno i zastínění otvorů venkovními roletami. Zasklení provedeno tepelně izolačním 
trojsklem. Všechny obvodové výplně budou splňovat požadavky normy ČSN 73 0540-1-3. 
  
c) mechanická odolnost a stabilita
     Mechanická odolnost a stabilita je prokázána pomocí statického výpočtu. Konstrukce jsou na-
vrženy tak, aby nemohlo dojít ke zřícení stavby, nebo její části, většímu než přípustnému přetvoření 
konstrukcí, poškození instalovaného vybavení nebo technických zařízení, poškozeni, kdy je rozsah 
následků neúměrný původní příčině.

2.7. Základní charakteristika technických a technologických zařízení
     Charakteristika technologických zařízení není předmětem diplomové práce.

2.8. Zásady požárně bezpečnostního řešení 
     Viz samostatná část zprávy.

2.9. Úspora energie a tepelná ochrana
a) kritéria tepelně technického hodnocení
    Projekt splňuje kritéria hodnocení ENB.
b) energetická náročnost stavby
     Není součástí projektu, nahrazeno energetickým štítkem obálky budovy

2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí
     Stavba je navržena tak, aby neohrožovala život, zdraví, zdravé životní podmínky jejich uživatelů 
ani uživatelů okolních staveb a aby neohrožovala životní prostředí nad limity obsažené ve zvláštních 
předpisech.

2.11. Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí
     Nově navržené konstrukce a skladby splňují veškeré požadavky na ochranu před negativními vlivy 
vnějšího prostředí.
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží
     Na místě nebylo provedeno měření radonového rizika. Na základě mapy radonového inde-
xu České geologické služby bylo zjištěno nízké riziko radonového rizika na pozemku. Jsou navržena 
adekvátní opatření odpovídající střednímu radonovému indexu dle ČSN 730601 použitím izolace s 
deklarovaným koeficientem difuze radonu.
b) ochrana před bludnými proudy
     V řešeném území se nepředpokládá vliv bludných proudů. 
c) ochrana před technickou seizmicitou
     V okolí stavby se nenachází žádné zdroje technické seizmicity. (tramvaj, metro)
d)  ochrana před hlukem
     Vně řešeného území se nachází zdroj hluku-tramvajová trať, hlukové pásmo nezasahuje. Na ob-
vodové konstrukce a výplně jsou kladeny standartní požadavky.
V rámci projektu jsou zdroje potenciálního hluku- VZT jednotky- umístěny v suterénu objektu, část na 
střeše- opatřením je protihluk. opatření ve formě protažení obvodového pláště nad úroveň střechy.
e) protipovodňová opatření
     Pro stavbu není nutné navrhovat protipovodňová opatření. Je navržena drenáž již ve fázi výkopů, 
která spolu s povrchovými dešťovými žlaby chrání dům proti přívalovým srážkám.
f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod.
     Řešené území není zasaženo důlní činností.

3. Připojení na technologickou infrastrukturu
     Viz samostatná část zprávy.

4. Dopravní řešení
a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby 
osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace
     Je upraveno pro potřeby bezbariérového přístupu, navrženy parkovací stání pro invalidy
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu
     Vjezd na pozemek je řešen z místní komunikace typu C (ulice Čumpelíkova), kde bude navazovat 
rampa do podzemního podlaží a nově navržená příjezdová komunikace k MŠ Štíbrova. 
c) doprava v klidu
     V podzemních garážích je navrženo celkem 75 parkovacích stání. (Stávající parkoviště u objektu 
polikliniky bude zrušeno a parkování bude řešeno v ulici Čumpelíkova a v rámci objektu zde navr-
ženém.)
d) pěší a cyklistické stezky
     Řešeno v rámci předdiplomního projektu.
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1.01
1.02
1.03
1.04
1.05
1.06
1.07
1.08
1.09
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
1.21
1.22
1.23
1.24
1.25
1.26
1.27
1.28
1.29
1.30
1.31
1.32
1.33
1.34
1.35
1.36
1.37
1.38
1.39
1.40
1.41

č.m. název místnosti
zádveří- knihovna
knihovna- pulty
knihovna- hala
knihovna
knihovna- ''skleník''
bibliobox
občerstvení
šatna
tiskové služby
xx
zádveří- administrativa
schodiště
chodba
chodba
sklad
chodba
serverovna
umývárna muži
WC muži
WC muži- invalida
WC muži
umývárna ženy
WC ženy- invalida
WC ženy

tech. místnost
individuální studovna

sklad
úklid
šatna- zaměstnanci
WC muži

sprcha

chodba

WC ženy
WC ženy

individuální studovna
individuální studovna
individuální studovna

WC muži

WC ženy
WC ženy
WC ženy

plocha m2

18,2
115,1
317,8
342,1
59,5
2,8
2,4
5,5
8,2
14,8
15,5
16,0
16,2
23,3
8,2
8,5
10,5
5,9
5,9
4,0
1,8
8,4
4,6
2,0
1,5
1,5
6,0
2,3
3,1
4,0
2,6
6,5
3,5
33,5
3,85
1,4
3,9
2,4
1,5
1,5
21,3

1.42 výstavní síň no.1 757,2

* bude specifikováno v rámci projektu interiéru

materiál podlaha
epoxid. stěrka *

epoxid. stěrka *
epoxid. stěrka *

epox. stěrka
epox. stěrka
epox. stěrka
epox. stěrka
epox. stěrka
epox. stěrka

epox. stěrka
epox. stěrka

epox. stěrka
epox. stěrka
epox. stěrka
epox. stěrka
epox. stěrka

epox. stěrka
epox. stěrka
epox. stěrka
epox. stěrka
epox. stěrka

epox. stěrka
epox. stěrka
epox. stěrka
epox. stěrka

dlažba

dřevěná podlaha *
dřevěná podlaha *
dřevěná podlaha *
dřevěná podlaha *

dřevěná podlaha *
dřevěná podlaha *

dřevěná podlaha *
dřevěná podlaha *

dřevěná podlaha *
dřevěná podlaha *

dřevěná podlaha *
dřevěná podlaha *
dřevěná podlaha *
dřevěná podlaha *

dřevěná podlaha *

cement. potěr

materiál zdi

omítka, obklad *
omítka, obklad *
omítka, obklad *
omítka, obklad *

 *

 *
 *

 *
 *
 *

pohled ŽB/ zdivo, omítka **

** dle pozice

keramický obklad

pohled ŽB/ zdivo, omítka **

ker. obklad, pohled zdivo
ker. obklad, pohled zdivo

ker. obklad, pohled zdivo

ker. obklad, pohled zdivo
ker. obklad, pohled zdivo

pohled. zdivo, omítka
pohled. zdivo, omítka

pohled. zdivo, omítka

pohled. zdivo, omítka

ker. obklad, pohled zdivo
ker. obklad, pohled zdivo
ker. obklad, pohled zdivo
ker. obklad, pohled zdivo
ker. obklad, pohled zdivo
ker. obklad, pohled zdivo
ker. obklad, pohled zdivo
ker. obklad, pohled zdivo
ker. obklad, pohled zdivo

pohled ŽB
pohled ŽB, omítka
pohled ŽB, omítka
pohled ŽB/ zdivo, omítka **
pohled ŽB/ zdivo, omítka **

 *

 *
 *
 *
 *
 *

železobeton C30/37

tep. izolace- kamenná vlna
Rockwool- Wentirock F

SDK předstěna- systém Knauf 150mm

skleněná příčka- systém Verti

zdivo- Liapor M 372x175x240mm

zdivo- Liapor M 372x115(75)x240mm

1.01
1.02
1.03
1.04
1.05
1.06
1.07
1.08
1.09
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
1.21
1.22
1.23
1.24
1.25
1.26
1.27
1.28
1.29
1.30
1.31
1.32
1.33
1.34
1.35
1.36
1.37
1.38
1.39
1.40
1.41

č.m. název místnosti
zádveří- knihovna
knihovna- pulty
knihovna- hala
knihovna
knihovna- ''skleník''
bibliobox
občerstvení
šatna
tiskové služby
xx
zádveří- administrativa
schodiště
chodba
chodba
sklad
chodba
serverovna
umývárna muži
WC muži
WC muži- invalida
WC muži
umývárna ženy
WC ženy- invalida
WC ženy

tech. místnost
individuální studovna

sklad
úklid
šatna- zaměstnanci
WC muži

sprcha

chodba

WC ženy
WC ženy

individuální studovna
individuální studovna
individuální studovna

WC muži

WC ženy
WC ženy
WC ženy

plocha m2

18,2
115,1
317,8
342,1
59,5
2,8
2,4
5,5
8,2
14,8
15,5
16,0
16,2
23,3
8,2
8,5
10,5
5,9
5,9
4,0
1,8
8,4
4,6
2,0
1,5
1,5
6,0
2,3
3,1
4,0
2,6
6,5
3,5
33,5
3,85
1,4
3,9
2,4
1,5
1,5
21,3

1.42 výstavní síň no.1 757,2

* bude specifikováno v rámci projektu interiéru

materiál podlaha
epoxid. stěrka *

epoxid. stěrka *
epoxid. stěrka *

epox. stěrka
epox. stěrka
epox. stěrka
epox. stěrka
epox. stěrka
epox. stěrka

epox. stěrka
epox. stěrka

epox. stěrka
epox. stěrka
epox. stěrka
epox. stěrka
epox. stěrka

epox. stěrka
epox. stěrka
epox. stěrka
epox. stěrka
epox. stěrka

epox. stěrka
epox. stěrka
epox. stěrka
epox. stěrka

dlažba

dřevěná podlaha *
dřevěná podlaha *
dřevěná podlaha *
dřevěná podlaha *

dřevěná podlaha *
dřevěná podlaha *

dřevěná podlaha *
dřevěná podlaha *

dřevěná podlaha *
dřevěná podlaha *

dřevěná podlaha *
dřevěná podlaha *
dřevěná podlaha *
dřevěná podlaha *

dřevěná podlaha *

cement. potěr

materiál zdi

omítka, obklad *
omítka, obklad *
omítka, obklad *
omítka, obklad *

 *

 *
 *

 *
 *
 *

pohled ŽB/ zdivo, omítka **

** dle pozice

keramický obklad

pohled ŽB/ zdivo, omítka **

ker. obklad, pohled zdivo
ker. obklad, pohled zdivo

ker. obklad, pohled zdivo

ker. obklad, pohled zdivo
ker. obklad, pohled zdivo

pohled. zdivo, omítka
pohled. zdivo, omítka

pohled. zdivo, omítka

pohled. zdivo, omítka

ker. obklad, pohled zdivo
ker. obklad, pohled zdivo
ker. obklad, pohled zdivo
ker. obklad, pohled zdivo
ker. obklad, pohled zdivo
ker. obklad, pohled zdivo
ker. obklad, pohled zdivo
ker. obklad, pohled zdivo
ker. obklad, pohled zdivo

pohled ŽB
pohled ŽB, omítka
pohled ŽB, omítka
pohled ŽB/ zdivo, omítka **
pohled ŽB/ zdivo, omítka **

 *

 *
 *
 *
 *
 *

železobeton C30/37

tep. izolace- kamenná vlna
Rockwool- Wentirock F

SDK předstěna- systém Knauf 150mm

skleněná příčka- systém Verti

zdivo- Liapor M 372x175x240mm

zdivo- Liapor M 372x115(75)x240mm

800
2150

P
D02

90
0

21
50

P D
01

90
0

21
50

L D
01

800
2150

PD02

800
2150

PD02

900
1970

P
D03

90
0

19
70

P D
03

700
1970

L
D04

700
1970

L
D04

70
0

19
70

P D
04

700
2150

P
D05

700
2150

L
D05

700
2150

PD05

700
2150

PD05

200 2050 150 3300 200 1650 100 965 150 1100 1000 200

1000 100 2200 200 2715 150 2100

3300 200 700 150 2700 1415

1745 100 1700 150 1415

1550 1150 1000
2200

6665 1000
2200

1250

7500 7500 7500

46
30

12210

335
900

2200

2850

900

2200

1530

1925
110

1875

1780

43
45

90
0

22
00

15
0

15
90

10
0

25
45

16
5

10
00

29
60

3155

1985

115
°

65°

22
10

15
0

10
55

90
0

94
5

12
55 100 800

2050
1250 1000

2050
150

15
0

17
95

10
0

18
00

30
0

118
5 16
65

35
0

71
0

27
25

15
0

86
5

90
0

15
0

39
95

99
5

10
0

99
5

10
0

18
00

18
85

15
0

15
90

10
0

18
60

20
70

7150 400 7100 400 7100 400

98
90

75
19
25

20
0

47
40

98
0

12
50

21
00

87
0

20
50

1575075432515028751501245150145075

23501400600

7500

7100 400 3550

10
40

5

40
0

70
00

35
0

70
00

35
0

10
75

0
75

00
75

00

7270 6490 5225 75

18985 2000

3615 6465 8905 75 5425

82
25

78
25

43
40

33
10

15
0

73
25

15
0

1000

45
0

30
0

30
0

51
95

78
25

8635

7165

117
5

16
25

3800

90°

90
°

3045 40925

1325
75

1500

5660

75

3850

1500

1665
75

3985

1500

400
700

2050
400

800
2150

L
D06

800
2150

L
D06

800
2150

L
D06

100

1300

100

1300

80
0

21
50

L D
06

80
0

21
50

L D
06

80
0

21
50

P D
06

7225 4050 1300

20
21

2002620450422520011102001200319018802002185

32
00

20
5

26
95

20
0

40
50

12
00

29
5

12
00

200
50
200

45
5

22
00

45
0

15475

11x290x167

11x290x167

7500

3001365526077575

30
25

75
32

00
75

75
30

0

12
x2

90
x1

60

17
40

600

3001235

108°

2610

90
0

22
00

23
10

90
0

22
00

48
0

115
°

72
°

42
85

15
0

27
35

30
0

4735 800
2150

L
D02

800
2150

L
D02

1

13

30
35

11
x2

90
x1

60

92
0

80
0

21
50

L D
02

82°

800
2150P

D02
29

25
25

0

2085
250

450
150

2820

560
9002200

1415

800
2150L

D02

800
1970

PD
07

800
1970

PD
07 800

1970
PD
07

108 73
°

69151550
900
2050

1200
900
2050

750
900
2050

715

58753810

1980
9002200

935

7220
4920 900

2200
1400

300
1350

3800

200
1990

9030

5880

3000

1350
400

3000
400

2200
400

3260
200

1200
100

700
1970P

D04

700
1970P

D04

700
1970P

D04

150
1150

100
1175

300

1150
150

1125

2425

1165
100

1165

1250

100
1000 150

1000
1450

150
910

760

1200

8710

13x290x160

12x290x160

7545007536407525101000
2050

5802185

800
2150

P
D06

800
2150

L
D06

12
35

12
35 1200

2150
P/L
D08

10
35

90
0

20
50

L D
09

103350

18135 16100 1000
3000

7500 7500 7500 7500 7500

40407475

37
20

12
00

20
0

12
00

20
30

3750 1200

10240

28
00

56
20

1.01

1.02 1.03

1.04

1.05

1.06 1.07 1.08 1.09

1.101.11

1.12

1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

1.18
1.19

1.20 1.21
1.23 1.22

1.241.25

1.26

1.27

1.28

1.29

1.30
1.31

1.32

1.33

1.34

1.35
1.36

1.37

1.38
1.39

1.40

1.41

1.42

90
0

21
50

P D
10

2200

90
0

21
50

L D
10

2000
400 7100 400 3300 1005

HG I J K L

F
01

S 01

S 02900
2150

P
D11

17
15

19
35

S 03

S 04

S
05

2000

300

±0,000
s.v.3,450

±0,000
s.v.11,090

±0,000
s.v.3,250

±0,000
s.v.2,600±2,080

±0,000
±2,000

S
06

S07

S
08

S09

S 10
S 11

±2,080

S
12

S
13

(2600)

(2600)

(2600)

(2
60

0)

(2
60

0)

±0,000
s.v.3,300

±0,000
s.v.2,600

32
33

14

25

dilatace 50mm
kolem výtahové šachty

1 13

14

1. NADZEMNÍ PODLAŽÍ- VÝSEK- 1:100

SCHÉMA LEGENDA MÍSTNOSTÍ

511. NADZEMNÍ PODLAŽÍ- VÝSEK- 1:10050
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ST1
štěrk, frakce 16/32 min. 50mm

-

spádové klíny min. 50mm

separační folie

tepelná izolace 120+130mm Rockwool- roofmate SL-X
2xSBS modifikovaný asfalt pás

Rockwool- rockfall

ST2

ŽB stropní deska 250 beton C30/37, ocel B500B

P2
podlahová krytina 10 mm

280 mmzdvojená podlaha
akustická podložka 5mm systémová, Lindner

dřevěné parkety- systém. woodline

Lindner- systém Floor and more

P1
epoxidová stěrka 3 mm

70 mm

kročejová izolace 50 mm

betonová mazanina
separace- PE folie 1mm -

-

beton C16/20, vyztuženo sítí

ŽB stropní deska 250 mm beton C30/37, ocel B500B
parozábrana - -

P3
cementová stěrka 5 mm

55 mm

kročejová izolace 40 mm

betonová mazanina
separace PE folie 1mm -

-

beton C16/20, vyztuženo sítí

ŽB stropní deska 250 mm beton C30/37, ocel B500B

(podhled) 720 mm -

P4
epoxid. stěrka 3 mm

7 mm

hydroizolace 2x4 mm

samonivelační stěrka

ŽB- základová deska 500mm

-

podkladní beton 150 mm
stávající terén - -

-
2x SBS modifikovaný asfalt. pás
beton C16/20, vyztuženo sítí

beton C30/37, ocel B500B

P5
keramická dlažba 10 mm

280 mm

ŽB stropní deska 250 mm

zdvojená podlaha
akustická podložka 5mm systémová, Lindner

beton C30/37, ocel B500B

Lindner- systém Floor and more

parozábrana 1 mm

-
-

ŽB stropní deska 250 mm beton C30/37, ocel B500B

P8
epoxid. stěrk. se vsypem 5 mm
ŽB stropní deska 200 mm beton C30/37, ocel B500B

-

Rockwool, Steprock HD

ŽB stropní deska 250 mm beton C30/37, ocel B500B

Rockwool, Steprock HD

hydroizolace 2x4mm

-

-

spádové klíny min. 50mm
tepelná izolace 120+130mm Rockwool- roofmate SL-X

2xSBS modifikovaný asfalt pás

Rockwool- rockfall
parozábrana 1 mm

systém (Optigreen- měkké PVC)
hydroizolace 2x4mm
kořenovzdorná folie
ochranná vodoakumul. textil.
drenážní nopová folie
drenážní násyp
filtrační textilie
intenzivní substrát

-
40mm
80-100mm
-
min. 70mm

systém (Optigreen- typ RMS)
systém (Optigreen- typ FKD)
systém (Optigreen perl 8/16)
systém (Optigreen-typ 105)
systém (Optigreen)

-

5 mmstěrkové lepidlo -

železobeton C30/37

tep. izolace- kamenná vlna
Rockwool- typ dle pozice

hydroizolace

spádové klíny- kamenná vlna
Rockwool- Rockfall

prostý beton C16/20

zdivo- Liapor M 372x115(75)x240mm

XPS

štěrk- frakce dle pozice

zásyp. zemina- hutněná

stávající zemina

T1

-původní terén
zásyp. zemina- hutněná
štěrk- frakce 32/64
štěrk- frakce 16/32
pískové lože
dlažba

-
250mm
120mm
25mm
- -

-
-
-
-
-

skladba zelené střechy

penetrace - -
samonivelační stěrka 7 mm -
penetrace - -

polyester. podložka 2 mm -
polyuretan. lepidlo - -
epoxid. penetrace - -

-penetrace -

-penetrace -

-penetrace -

P6
epoxidová stěrka 3 mm

70 mm

kročejová izolace 50 mm

betonová mazanina
separace- PE folie 1mm -

-

beton C16/20, vyztuženo sítí

ŽB stropní deska 250 mm beton C30/37, ocel B500B
Rockwool, Steprock HD

penetrace - -
samonivelační stěrka 7 mm -
penetrace - -

P7
podlahová krytina 10 mm

280 mmzdvojená podlaha
akustická podložka 5mm systémová, Lindner

dřevěné parkety- systém. woodline

Lindner- systém Floor and more

ŽB stropní deska 250 mm beton C30/37, ocel B500B

polyester. podložka 2 mm -
polyuretan. lepidlo - -
epoxid. penetrace - -

podhled 800mm -

tepelná izolace 150 mm Rockwool, Fastrock LL

parozábrana - -
tepelná izolace 150 mm Rockwool, Fastrock LL

ST1
štěrk, frakce 16/32 min. 50mm

-

spádové klíny min. 50mm

separační folie

tepelná izolace 120+130mm Rockwool- roofmate SL-X
2xSBS modifikovaný asfalt pás

Rockwool- rockfall

ST2

ŽB stropní deska 250 beton C30/37, ocel B500B

P2
podlahová krytina 10 mm

280 mmzdvojená podlaha
akustická podložka 5mm systémová, Lindner

dřevěné parkety- systém. woodline

Lindner- systém Floor and more

P1
epoxidová stěrka 3 mm

70 mm

kročejová izolace 50 mm

betonová mazanina
separace- PE folie 1mm -

-

beton C16/20, vyztuženo sítí

ŽB stropní deska 250 mm beton C30/37, ocel B500B
parozábrana - -

P3
cementová stěrka 5 mm

55 mm

kročejová izolace 40 mm

betonová mazanina
separace PE folie 1mm -

-

beton C16/20, vyztuženo sítí

ŽB stropní deska 250 mm beton C30/37, ocel B500B

(podhled) 720 mm -

P4
epoxid. stěrka 3 mm

7 mm

hydroizolace 2x4 mm

samonivelační stěrka

ŽB- základová deska 500mm

-

podkladní beton 150 mm
stávající terén - -

-
2x SBS modifikovaný asfalt. pás
beton C16/20, vyztuženo sítí

beton C30/37, ocel B500B

P5
keramická dlažba 10 mm

280 mm

ŽB stropní deska 250 mm

zdvojená podlaha
akustická podložka 5mm systémová, Lindner

beton C30/37, ocel B500B

Lindner- systém Floor and more

parozábrana 1 mm

-
-

ŽB stropní deska 250 mm beton C30/37, ocel B500B

P8
epoxid. stěrk. se vsypem 5 mm
ŽB stropní deska 200 mm beton C30/37, ocel B500B

-

Rockwool, Steprock HD

ŽB stropní deska 250 mm beton C30/37, ocel B500B

Rockwool, Steprock HD

hydroizolace 2x4mm

-

-

spádové klíny min. 50mm
tepelná izolace 120+130mm Rockwool- roofmate SL-X

2xSBS modifikovaný asfalt pás

Rockwool- rockfall
parozábrana 1 mm

systém (Optigreen- měkké PVC)
hydroizolace 2x4mm
kořenovzdorná folie
ochranná vodoakumul. textil.
drenážní nopová folie
drenážní násyp
filtrační textilie
intenzivní substrát

-
40mm
80-100mm
-
min. 70mm

systém (Optigreen- typ RMS)
systém (Optigreen- typ FKD)
systém (Optigreen perl 8/16)
systém (Optigreen-typ 105)
systém (Optigreen)

-

5 mmstěrkové lepidlo -

železobeton C30/37

tep. izolace- kamenná vlna
Rockwool- typ dle pozice

hydroizolace

spádové klíny- kamenná vlna
Rockwool- Rockfall

prostý beton C16/20

zdivo- Liapor M 372x115(75)x240mm

XPS

štěrk- frakce dle pozice

zásyp. zemina- hutněná

stávající zemina

T1

-původní terén
zásyp. zemina- hutněná
štěrk- frakce 32/64
štěrk- frakce 16/32
pískové lože
dlažba

-
250mm
120mm
25mm
- -

-
-
-
-
-

skladba zelené střechy

penetrace - -
samonivelační stěrka 7 mm -
penetrace - -

polyester. podložka 2 mm -
polyuretan. lepidlo - -
epoxid. penetrace - -

-penetrace -

-penetrace -

-penetrace -

P6
epoxidová stěrka 3 mm

70 mm

kročejová izolace 50 mm

betonová mazanina
separace- PE folie 1mm -

-

beton C16/20, vyztuženo sítí

ŽB stropní deska 250 mm beton C30/37, ocel B500B
Rockwool, Steprock HD

penetrace - -
samonivelační stěrka 7 mm -
penetrace - -

P7
podlahová krytina 10 mm

280 mmzdvojená podlaha
akustická podložka 5mm systémová, Lindner

dřevěné parkety- systém. woodline

Lindner- systém Floor and more

ŽB stropní deska 250 mm beton C30/37, ocel B500B

polyester. podložka 2 mm -
polyuretan. lepidlo - -
epoxid. penetrace - -

podhled 800mm -

tepelná izolace 150 mm Rockwool, Fastrock LL

parozábrana - -
tepelná izolace 150 mm Rockwool, Fastrock LL

ST1
štěrk, frakce 16/32 min. 50mm

-

spádové klíny min. 50mm

separační folie

tepelná izolace 120+130mm Rockwool- roofmate SL-X
2xSBS modifikovaný asfalt pás

Rockwool- rockfall

ST2

ŽB stropní deska 250 beton C30/37, ocel B500B

P2
podlahová krytina 10 mm

280 mmzdvojená podlaha
akustická podložka 5mm systémová, Lindner

dřevěné parkety- systém. woodline

Lindner- systém Floor and more

P1
epoxidová stěrka 3 mm

70 mm

kročejová izolace 50 mm

betonová mazanina
separace- PE folie 1mm -

-

beton C16/20, vyztuženo sítí

ŽB stropní deska 250 mm beton C30/37, ocel B500B
parozábrana - -

P3
cementová stěrka 5 mm

55 mm

kročejová izolace 40 mm

betonová mazanina
separace PE folie 1mm -

-

beton C16/20, vyztuženo sítí

ŽB stropní deska 250 mm beton C30/37, ocel B500B

(podhled) 720 mm -

P4
epoxid. stěrka 3 mm

7 mm

hydroizolace 2x4 mm

samonivelační stěrka

ŽB- základová deska 500mm

-

podkladní beton 150 mm
stávající terén - -

-
2x SBS modifikovaný asfalt. pás
beton C16/20, vyztuženo sítí

beton C30/37, ocel B500B

P5
keramická dlažba 10 mm

280 mm

ŽB stropní deska 250 mm

zdvojená podlaha
akustická podložka 5mm systémová, Lindner

beton C30/37, ocel B500B

Lindner- systém Floor and more

parozábrana 1 mm

-
-

ŽB stropní deska 250 mm beton C30/37, ocel B500B

P8
epoxid. stěrk. se vsypem 5 mm
ŽB stropní deska 200 mm beton C30/37, ocel B500B

-

Rockwool, Steprock HD

ŽB stropní deska 250 mm beton C30/37, ocel B500B

Rockwool, Steprock HD

hydroizolace 2x4mm

-

-

spádové klíny min. 50mm
tepelná izolace 120+130mm Rockwool- roofmate SL-X

2xSBS modifikovaný asfalt pás

Rockwool- rockfall
parozábrana 1 mm

systém (Optigreen- měkké PVC)
hydroizolace 2x4mm
kořenovzdorná folie
ochranná vodoakumul. textil.
drenážní nopová folie
drenážní násyp
filtrační textilie
intenzivní substrát

-
40mm
80-100mm
-
min. 70mm

systém (Optigreen- typ RMS)
systém (Optigreen- typ FKD)
systém (Optigreen perl 8/16)
systém (Optigreen-typ 105)
systém (Optigreen)

-

5 mmstěrkové lepidlo -

železobeton C30/37

tep. izolace- kamenná vlna
Rockwool- typ dle pozice

hydroizolace

spádové klíny- kamenná vlna
Rockwool- Rockfall

prostý beton C16/20

zdivo- Liapor M 372x115(75)x240mm

XPS

štěrk- frakce dle pozice

zásyp. zemina- hutněná

stávající zemina

T1

-původní terén
zásyp. zemina- hutněná
štěrk- frakce 32/64
štěrk- frakce 16/32
pískové lože
dlažba

-
250mm
120mm
25mm
- -

-
-
-
-
-

skladba zelené střechy

penetrace - -
samonivelační stěrka 7 mm -
penetrace - -

polyester. podložka 2 mm -
polyuretan. lepidlo - -
epoxid. penetrace - -

-penetrace -

-penetrace -

-penetrace -

P6
epoxidová stěrka 3 mm

70 mm

kročejová izolace 50 mm

betonová mazanina
separace- PE folie 1mm -

-

beton C16/20, vyztuženo sítí

ŽB stropní deska 250 mm beton C30/37, ocel B500B
Rockwool, Steprock HD

penetrace - -
samonivelační stěrka 7 mm -
penetrace - -

P7
podlahová krytina 10 mm

280 mmzdvojená podlaha
akustická podložka 5mm systémová, Lindner

dřevěné parkety- systém. woodline

Lindner- systém Floor and more

ŽB stropní deska 250 mm beton C30/37, ocel B500B

polyester. podložka 2 mm -
polyuretan. lepidlo - -
epoxid. penetrace - -

podhled 800mm -

tepelná izolace 150 mm Rockwool, Fastrock LL

parozábrana - -
tepelná izolace 150 mm Rockwool, Fastrock LL

ST1
štěrk, frakce 16/32 min. 50mm

-

spádové klíny min. 50mm

separační folie

tepelná izolace 120+130mm Rockwool- roofmate SL-X
2xSBS modifikovaný asfalt pás

Rockwool- rockfall

ST2

ŽB stropní deska 250 beton C30/37, ocel B500B

P2
podlahová krytina 10 mm

280 mmzdvojená podlaha
akustická podložka 5mm systémová, Lindner

dřevěné parkety- systém. woodline

Lindner- systém Floor and more

P1
epoxidová stěrka 3 mm

70 mm

kročejová izolace 50 mm

betonová mazanina
separace- PE folie 1mm -

-

beton C16/20, vyztuženo sítí

ŽB stropní deska 250 mm beton C30/37, ocel B500B
parozábrana - -

P3
cementová stěrka 5 mm

55 mm

kročejová izolace 40 mm

betonová mazanina
separace PE folie 1mm -

-

beton C16/20, vyztuženo sítí

ŽB stropní deska 250 mm beton C30/37, ocel B500B

(podhled) 720 mm -

P4
epoxid. stěrka 3 mm

7 mm

hydroizolace 2x4 mm

samonivelační stěrka

ŽB- základová deska 500mm

-

podkladní beton 150 mm
stávající terén - -

-
2x SBS modifikovaný asfalt. pás
beton C16/20, vyztuženo sítí

beton C30/37, ocel B500B

P5
keramická dlažba 10 mm

280 mm

ŽB stropní deska 250 mm

zdvojená podlaha
akustická podložka 5mm systémová, Lindner

beton C30/37, ocel B500B

Lindner- systém Floor and more

parozábrana 1 mm

-
-

ŽB stropní deska 250 mm beton C30/37, ocel B500B

P8
epoxid. stěrk. se vsypem 5 mm
ŽB stropní deska 200 mm beton C30/37, ocel B500B

-

Rockwool, Steprock HD

ŽB stropní deska 250 mm beton C30/37, ocel B500B

Rockwool, Steprock HD

hydroizolace 2x4mm

-

-

spádové klíny min. 50mm
tepelná izolace 120+130mm Rockwool- roofmate SL-X

2xSBS modifikovaný asfalt pás

Rockwool- rockfall
parozábrana 1 mm

systém (Optigreen- měkké PVC)
hydroizolace 2x4mm
kořenovzdorná folie
ochranná vodoakumul. textil.
drenážní nopová folie
drenážní násyp
filtrační textilie
intenzivní substrát

-
40mm
80-100mm
-
min. 70mm

systém (Optigreen- typ RMS)
systém (Optigreen- typ FKD)
systém (Optigreen perl 8/16)
systém (Optigreen-typ 105)
systém (Optigreen)

-

5 mmstěrkové lepidlo -

železobeton C30/37

tep. izolace- kamenná vlna
Rockwool- typ dle pozice

hydroizolace

spádové klíny- kamenná vlna
Rockwool- Rockfall

prostý beton C16/20

zdivo- Liapor M 372x115(75)x240mm

XPS

štěrk- frakce dle pozice

zásyp. zemina- hutněná

stávající zemina

T1

-původní terén
zásyp. zemina- hutněná
štěrk- frakce 32/64
štěrk- frakce 16/32
pískové lože
dlažba

-
250mm
120mm
25mm
- -

-
-
-
-
-

skladba zelené střechy

penetrace - -
samonivelační stěrka 7 mm -
penetrace - -

polyester. podložka 2 mm -
polyuretan. lepidlo - -
epoxid. penetrace - -

-penetrace -

-penetrace -

-penetrace -

P6
epoxidová stěrka 3 mm

70 mm

kročejová izolace 50 mm

betonová mazanina
separace- PE folie 1mm -

-

beton C16/20, vyztuženo sítí

ŽB stropní deska 250 mm beton C30/37, ocel B500B
Rockwool, Steprock HD

penetrace - -
samonivelační stěrka 7 mm -
penetrace - -

P7
podlahová krytina 10 mm

280 mmzdvojená podlaha
akustická podložka 5mm systémová, Lindner

dřevěné parkety- systém. woodline

Lindner- systém Floor and more

ŽB stropní deska 250 mm beton C30/37, ocel B500B

polyester. podložka 2 mm -
polyuretan. lepidlo - -
epoxid. penetrace - -

podhled 800mm -

tepelná izolace 150 mm Rockwool, Fastrock LL

parozábrana - -
tepelná izolace 150 mm Rockwool, Fastrock LL

ST1
štěrk, frakce 16/32 min. 50mm

-

spádové klíny min. 50mm

separační folie

tepelná izolace 120+130mm Rockwool- roofmate SL-X
2xSBS modifikovaný asfalt pás

Rockwool- rockfall

ST2

ŽB stropní deska 250 beton C30/37, ocel B500B

P2
podlahová krytina 10 mm

280 mmzdvojená podlaha
akustická podložka 5mm systémová, Lindner

dřevěné parkety- systém. woodline

Lindner- systém Floor and more

P1
epoxidová stěrka 3 mm

70 mm

kročejová izolace 50 mm

betonová mazanina
separace- PE folie 1mm -

-

beton C16/20, vyztuženo sítí

ŽB stropní deska 250 mm beton C30/37, ocel B500B
parozábrana - -

P3
cementová stěrka 5 mm

55 mm

kročejová izolace 40 mm

betonová mazanina
separace PE folie 1mm -

-

beton C16/20, vyztuženo sítí

ŽB stropní deska 250 mm beton C30/37, ocel B500B

(podhled) 720 mm -

P4
epoxid. stěrka 3 mm

7 mm

hydroizolace 2x4 mm

samonivelační stěrka

ŽB- základová deska 500mm

-

podkladní beton 150 mm
stávající terén - -

-
2x SBS modifikovaný asfalt. pás
beton C16/20, vyztuženo sítí

beton C30/37, ocel B500B

P5
keramická dlažba 10 mm

280 mm

ŽB stropní deska 250 mm

zdvojená podlaha
akustická podložka 5mm systémová, Lindner

beton C30/37, ocel B500B

Lindner- systém Floor and more

parozábrana 1 mm

-
-

ŽB stropní deska 250 mm beton C30/37, ocel B500B

P8
epoxid. stěrk. se vsypem 5 mm
ŽB stropní deska 200 mm beton C30/37, ocel B500B

-

Rockwool, Steprock HD

ŽB stropní deska 250 mm beton C30/37, ocel B500B

Rockwool, Steprock HD

hydroizolace 2x4mm

-

-

spádové klíny min. 50mm
tepelná izolace 120+130mm Rockwool- roofmate SL-X

2xSBS modifikovaný asfalt pás

Rockwool- rockfall
parozábrana 1 mm

systém (Optigreen- měkké PVC)
hydroizolace 2x4mm
kořenovzdorná folie
ochranná vodoakumul. textil.
drenážní nopová folie
drenážní násyp
filtrační textilie
intenzivní substrát

-
40mm
80-100mm
-
min. 70mm

systém (Optigreen- typ RMS)
systém (Optigreen- typ FKD)
systém (Optigreen perl 8/16)
systém (Optigreen-typ 105)
systém (Optigreen)

-

5 mmstěrkové lepidlo -

železobeton C30/37

tep. izolace- kamenná vlna
Rockwool- typ dle pozice

hydroizolace

spádové klíny- kamenná vlna
Rockwool- Rockfall

prostý beton C16/20

zdivo- Liapor M 372x115(75)x240mm

XPS

štěrk- frakce dle pozice

zásyp. zemina- hutněná

stávající zemina

T1

-původní terén
zásyp. zemina- hutněná
štěrk- frakce 32/64
štěrk- frakce 16/32
pískové lože
dlažba

-
250mm
120mm
25mm
- -

-
-
-
-
-

skladba zelené střechy

penetrace - -
samonivelační stěrka 7 mm -
penetrace - -

polyester. podložka 2 mm -
polyuretan. lepidlo - -
epoxid. penetrace - -

-penetrace -

-penetrace -

-penetrace -

P6
epoxidová stěrka 3 mm

70 mm

kročejová izolace 50 mm

betonová mazanina
separace- PE folie 1mm -

-

beton C16/20, vyztuženo sítí

ŽB stropní deska 250 mm beton C30/37, ocel B500B
Rockwool, Steprock HD

penetrace - -
samonivelační stěrka 7 mm -
penetrace - -

P7
podlahová krytina 10 mm

280 mmzdvojená podlaha
akustická podložka 5mm systémová, Lindner

dřevěné parkety- systém. woodline

Lindner- systém Floor and more

ŽB stropní deska 250 mm beton C30/37, ocel B500B

polyester. podložka 2 mm -
polyuretan. lepidlo - -
epoxid. penetrace - -

podhled 800mm -

tepelná izolace 150 mm Rockwool, Fastrock LL

parozábrana - -
tepelná izolace 150 mm Rockwool, Fastrock LL

ST1
štěrk, frakce 16/32 min. 50mm

-

spádové klíny min. 50mm

separační folie

tepelná izolace 120+130mm Rockwool- roofmate SL-X
2xSBS modifikovaný asfalt pás

Rockwool- rockfall

ST2

ŽB stropní deska 250 beton C30/37, ocel B500B

P2
podlahová krytina 10 mm

280 mmzdvojená podlaha
akustická podložka 5mm systémová, Lindner

dřevěné parkety- systém. woodline

Lindner- systém Floor and more

P1
epoxidová stěrka 3 mm

70 mm

kročejová izolace 50 mm

betonová mazanina
separace- PE folie 1mm -

-

beton C16/20, vyztuženo sítí

ŽB stropní deska 250 mm beton C30/37, ocel B500B
parozábrana - -

P3
cementová stěrka 5 mm

55 mm

kročejová izolace 40 mm

betonová mazanina
separace PE folie 1mm -

-

beton C16/20, vyztuženo sítí

ŽB stropní deska 250 mm beton C30/37, ocel B500B

(podhled) 720 mm -

P4
epoxid. stěrka 3 mm

7 mm

hydroizolace 2x4 mm

samonivelační stěrka

ŽB- základová deska 500mm

-

podkladní beton 150 mm
stávající terén - -

-
2x SBS modifikovaný asfalt. pás
beton C16/20, vyztuženo sítí

beton C30/37, ocel B500B

P5
keramická dlažba 10 mm

280 mm

ŽB stropní deska 250 mm

zdvojená podlaha
akustická podložka 5mm systémová, Lindner

beton C30/37, ocel B500B

Lindner- systém Floor and more

parozábrana 1 mm

-
-

ŽB stropní deska 250 mm beton C30/37, ocel B500B

P8
epoxid. stěrk. se vsypem 5 mm
ŽB stropní deska 200 mm beton C30/37, ocel B500B

-

Rockwool, Steprock HD

ŽB stropní deska 250 mm beton C30/37, ocel B500B

Rockwool, Steprock HD

hydroizolace 2x4mm

-

-

spádové klíny min. 50mm
tepelná izolace 120+130mm Rockwool- roofmate SL-X

2xSBS modifikovaný asfalt pás

Rockwool- rockfall
parozábrana 1 mm

systém (Optigreen- měkké PVC)
hydroizolace 2x4mm
kořenovzdorná folie
ochranná vodoakumul. textil.
drenážní nopová folie
drenážní násyp
filtrační textilie
intenzivní substrát

-
40mm
80-100mm
-
min. 70mm

systém (Optigreen- typ RMS)
systém (Optigreen- typ FKD)
systém (Optigreen perl 8/16)
systém (Optigreen-typ 105)
systém (Optigreen)

-

5 mmstěrkové lepidlo -

železobeton C30/37

tep. izolace- kamenná vlna
Rockwool- typ dle pozice

hydroizolace

spádové klíny- kamenná vlna
Rockwool- Rockfall

prostý beton C16/20

zdivo- Liapor M 372x115(75)x240mm

XPS

štěrk- frakce dle pozice

zásyp. zemina- hutněná

stávající zemina

T1

-původní terén
zásyp. zemina- hutněná
štěrk- frakce 32/64
štěrk- frakce 16/32
pískové lože
dlažba

-
250mm
120mm
25mm
- -

-
-
-
-
-

skladba zelené střechy

penetrace - -
samonivelační stěrka 7 mm -
penetrace - -

polyester. podložka 2 mm -
polyuretan. lepidlo - -
epoxid. penetrace - -

-penetrace -

-penetrace -

-penetrace -

P6
epoxidová stěrka 3 mm

70 mm

kročejová izolace 50 mm

betonová mazanina
separace- PE folie 1mm -

-

beton C16/20, vyztuženo sítí

ŽB stropní deska 250 mm beton C30/37, ocel B500B
Rockwool, Steprock HD

penetrace - -
samonivelační stěrka 7 mm -
penetrace - -

P7
podlahová krytina 10 mm

280 mmzdvojená podlaha
akustická podložka 5mm systémová, Lindner

dřevěné parkety- systém. woodline

Lindner- systém Floor and more

ŽB stropní deska 250 mm beton C30/37, ocel B500B

polyester. podložka 2 mm -
polyuretan. lepidlo - -
epoxid. penetrace - -

podhled 800mm -

tepelná izolace 150 mm Rockwool, Fastrock LL

parozábrana - -
tepelná izolace 150 mm Rockwool, Fastrock LL

ST1
štěrk, frakce 16/32 min. 50mm

-

spádové klíny min. 50mm

separační folie

tepelná izolace 120+130mm Rockwool- roofmate SL-X
2xSBS modifikovaný asfalt pás

Rockwool- rockfall

ST2

ŽB stropní deska 250 beton C30/37, ocel B500B

P2
podlahová krytina 10 mm

280 mmzdvojená podlaha
akustická podložka 5mm systémová, Lindner

dřevěné parkety- systém. woodline

Lindner- systém Floor and more

P1
epoxidová stěrka 3 mm

70 mm

kročejová izolace 50 mm

betonová mazanina
separace- PE folie 1mm -

-

beton C16/20, vyztuženo sítí

ŽB stropní deska 250 mm beton C30/37, ocel B500B
parozábrana - -

P3
cementová stěrka 5 mm

55 mm

kročejová izolace 40 mm

betonová mazanina
separace PE folie 1mm -

-

beton C16/20, vyztuženo sítí

ŽB stropní deska 250 mm beton C30/37, ocel B500B

(podhled) 720 mm -

P4
epoxid. stěrka 3 mm

7 mm

hydroizolace 2x4 mm

samonivelační stěrka

ŽB- základová deska 500mm

-

podkladní beton 150 mm
stávající terén - -

-
2x SBS modifikovaný asfalt. pás
beton C16/20, vyztuženo sítí

beton C30/37, ocel B500B

P5
keramická dlažba 10 mm

280 mm

ŽB stropní deska 250 mm

zdvojená podlaha
akustická podložka 5mm systémová, Lindner

beton C30/37, ocel B500B

Lindner- systém Floor and more

parozábrana 1 mm

-
-

ŽB stropní deska 250 mm beton C30/37, ocel B500B

P8
epoxid. stěrk. se vsypem 5 mm
ŽB stropní deska 200 mm beton C30/37, ocel B500B

-

Rockwool, Steprock HD

ŽB stropní deska 250 mm beton C30/37, ocel B500B

Rockwool, Steprock HD

hydroizolace 2x4mm

-

-

spádové klíny min. 50mm
tepelná izolace 120+130mm Rockwool- roofmate SL-X

2xSBS modifikovaný asfalt pás

Rockwool- rockfall
parozábrana 1 mm

systém (Optigreen- měkké PVC)
hydroizolace 2x4mm
kořenovzdorná folie
ochranná vodoakumul. textil.
drenážní nopová folie
drenážní násyp
filtrační textilie
intenzivní substrát

-
40mm
80-100mm
-
min. 70mm

systém (Optigreen- typ RMS)
systém (Optigreen- typ FKD)
systém (Optigreen perl 8/16)
systém (Optigreen-typ 105)
systém (Optigreen)

-

5 mmstěrkové lepidlo -

železobeton C30/37

tep. izolace- kamenná vlna
Rockwool- typ dle pozice

hydroizolace

spádové klíny- kamenná vlna
Rockwool- Rockfall

prostý beton C16/20

zdivo- Liapor M 372x115(75)x240mm

XPS

štěrk- frakce dle pozice

zásyp. zemina- hutněná

stávající zemina

T1

-původní terén
zásyp. zemina- hutněná
štěrk- frakce 32/64
štěrk- frakce 16/32
pískové lože
dlažba

-
250mm
120mm
25mm
- -

-
-
-
-
-

skladba zelené střechy

penetrace - -
samonivelační stěrka 7 mm -
penetrace - -

polyester. podložka 2 mm -
polyuretan. lepidlo - -
epoxid. penetrace - -

-penetrace -

-penetrace -

-penetrace -

P6
epoxidová stěrka 3 mm

70 mm

kročejová izolace 50 mm

betonová mazanina
separace- PE folie 1mm -

-

beton C16/20, vyztuženo sítí

ŽB stropní deska 250 mm beton C30/37, ocel B500B
Rockwool, Steprock HD

penetrace - -
samonivelační stěrka 7 mm -
penetrace - -

P7
podlahová krytina 10 mm

280 mmzdvojená podlaha
akustická podložka 5mm systémová, Lindner

dřevěné parkety- systém. woodline

Lindner- systém Floor and more

ŽB stropní deska 250 mm beton C30/37, ocel B500B

polyester. podložka 2 mm -
polyuretan. lepidlo - -
epoxid. penetrace - -

podhled 800mm -

tepelná izolace 150 mm Rockwool, Fastrock LL

parozábrana - -
tepelná izolace 150 mm Rockwool, Fastrock LL

ST1
štěrk, frakce 16/32 min. 50mm

-

spádové klíny min. 50mm

separační folie

tepelná izolace 120+130mm Rockwool- roofmate SL-X
2xSBS modifikovaný asfalt pás

Rockwool- rockfall

ST2

ŽB stropní deska 250 beton C30/37, ocel B500B

P2
podlahová krytina 10 mm

280 mmzdvojená podlaha
akustická podložka 5mm systémová, Lindner

dřevěné parkety- systém. woodline

Lindner- systém Floor and more

P1
epoxidová stěrka 3 mm

70 mm

kročejová izolace 50 mm

betonová mazanina
separace- PE folie 1mm -

-

beton C16/20, vyztuženo sítí

ŽB stropní deska 250 mm beton C30/37, ocel B500B
parozábrana - -

P3
cementová stěrka 5 mm

55 mm

kročejová izolace 40 mm

betonová mazanina
separace PE folie 1mm -

-

beton C16/20, vyztuženo sítí

ŽB stropní deska 250 mm beton C30/37, ocel B500B

(podhled) 720 mm -

P4
epoxid. stěrka 3 mm

7 mm

hydroizolace 2x4 mm

samonivelační stěrka

ŽB- základová deska 500mm

-

podkladní beton 150 mm
stávající terén - -

-
2x SBS modifikovaný asfalt. pás
beton C16/20, vyztuženo sítí

beton C30/37, ocel B500B

P5
keramická dlažba 10 mm

280 mm

ŽB stropní deska 250 mm

zdvojená podlaha
akustická podložka 5mm systémová, Lindner

beton C30/37, ocel B500B

Lindner- systém Floor and more

parozábrana 1 mm

-
-

ŽB stropní deska 250 mm beton C30/37, ocel B500B

P8
epoxid. stěrk. se vsypem 5 mm
ŽB stropní deska 200 mm beton C30/37, ocel B500B

-

Rockwool, Steprock HD

ŽB stropní deska 250 mm beton C30/37, ocel B500B

Rockwool, Steprock HD

hydroizolace 2x4mm

-

-

spádové klíny min. 50mm
tepelná izolace 120+130mm Rockwool- roofmate SL-X

2xSBS modifikovaný asfalt pás

Rockwool- rockfall
parozábrana 1 mm

systém (Optigreen- měkké PVC)
hydroizolace 2x4mm
kořenovzdorná folie
ochranná vodoakumul. textil.
drenážní nopová folie
drenážní násyp
filtrační textilie
intenzivní substrát

-
40mm
80-100mm
-
min. 70mm

systém (Optigreen- typ RMS)
systém (Optigreen- typ FKD)
systém (Optigreen perl 8/16)
systém (Optigreen-typ 105)
systém (Optigreen)

-

5 mmstěrkové lepidlo -

železobeton C30/37

tep. izolace- kamenná vlna
Rockwool- typ dle pozice

hydroizolace

spádové klíny- kamenná vlna
Rockwool- Rockfall

prostý beton C16/20

zdivo- Liapor M 372x115(75)x240mm

XPS

štěrk- frakce dle pozice

zásyp. zemina- hutněná

stávající zemina

T1

-původní terén
zásyp. zemina- hutněná
štěrk- frakce 32/64
štěrk- frakce 16/32
pískové lože
dlažba

-
250mm
120mm
25mm
- -

-
-
-
-
-

skladba zelené střechy

penetrace - -
samonivelační stěrka 7 mm -
penetrace - -

polyester. podložka 2 mm -
polyuretan. lepidlo - -
epoxid. penetrace - -

-penetrace -

-penetrace -

-penetrace -

P6
epoxidová stěrka 3 mm

70 mm

kročejová izolace 50 mm

betonová mazanina
separace- PE folie 1mm -

-

beton C16/20, vyztuženo sítí

ŽB stropní deska 250 mm beton C30/37, ocel B500B
Rockwool, Steprock HD

penetrace - -
samonivelační stěrka 7 mm -
penetrace - -

P7
podlahová krytina 10 mm

280 mmzdvojená podlaha
akustická podložka 5mm systémová, Lindner

dřevěné parkety- systém. woodline

Lindner- systém Floor and more

ŽB stropní deska 250 mm beton C30/37, ocel B500B

polyester. podložka 2 mm -
polyuretan. lepidlo - -
epoxid. penetrace - -

podhled 800mm -

tepelná izolace 150 mm Rockwool, Fastrock LL

parozábrana - -
tepelná izolace 150 mm Rockwool, Fastrock LL

ST1
štěrk, frakce 16/32 min. 50mm

-

spádové klíny min. 50mm

separační folie

tepelná izolace 120+130mm Rockwool- roofmate SL-X
2xSBS modifikovaný asfalt pás

Rockwool- rockfall

ST2

ŽB stropní deska 250 beton C30/37, ocel B500B

P2
podlahová krytina 10 mm

280 mmzdvojená podlaha
akustická podložka 5mm systémová, Lindner

dřevěné parkety- systém. woodline

Lindner- systém Floor and more

P1
epoxidová stěrka 3 mm

70 mm

kročejová izolace 50 mm

betonová mazanina
separace- PE folie 1mm -

-

beton C16/20, vyztuženo sítí

ŽB stropní deska 250 mm beton C30/37, ocel B500B
parozábrana - -

P3
cementová stěrka 5 mm

55 mm

kročejová izolace 40 mm

betonová mazanina
separace PE folie 1mm -

-

beton C16/20, vyztuženo sítí

ŽB stropní deska 250 mm beton C30/37, ocel B500B

(podhled) 720 mm -

P4
epoxid. stěrka 3 mm

7 mm

hydroizolace 2x4 mm

samonivelační stěrka

ŽB- základová deska 500mm

-

podkladní beton 150 mm
stávající terén - -

-
2x SBS modifikovaný asfalt. pás
beton C16/20, vyztuženo sítí

beton C30/37, ocel B500B

P5
keramická dlažba 10 mm

280 mm

ŽB stropní deska 250 mm

zdvojená podlaha
akustická podložka 5mm systémová, Lindner

beton C30/37, ocel B500B

Lindner- systém Floor and more

parozábrana 1 mm

-
-

ŽB stropní deska 250 mm beton C30/37, ocel B500B

P8
epoxid. stěrk. se vsypem 5 mm
ŽB stropní deska 200 mm beton C30/37, ocel B500B

-

Rockwool, Steprock HD

ŽB stropní deska 250 mm beton C30/37, ocel B500B

Rockwool, Steprock HD

hydroizolace 2x4mm

-

-

spádové klíny min. 50mm
tepelná izolace 120+130mm Rockwool- roofmate SL-X

2xSBS modifikovaný asfalt pás

Rockwool- rockfall
parozábrana 1 mm

systém (Optigreen- měkké PVC)
hydroizolace 2x4mm
kořenovzdorná folie
ochranná vodoakumul. textil.
drenážní nopová folie
drenážní násyp
filtrační textilie
intenzivní substrát

-
40mm
80-100mm
-
min. 70mm

systém (Optigreen- typ RMS)
systém (Optigreen- typ FKD)
systém (Optigreen perl 8/16)
systém (Optigreen-typ 105)
systém (Optigreen)

-

5 mmstěrkové lepidlo -

železobeton C30/37

tep. izolace- kamenná vlna
Rockwool- typ dle pozice

hydroizolace

spádové klíny- kamenná vlna
Rockwool- Rockfall

prostý beton C16/20

zdivo- Liapor M 372x115(75)x240mm

XPS

štěrk- frakce dle pozice

zásyp. zemina- hutněná

stávající zemina

T1

-původní terén
zásyp. zemina- hutněná
štěrk- frakce 32/64
štěrk- frakce 16/32
pískové lože
dlažba

-
250mm
120mm
25mm
- -

-
-
-
-
-

skladba zelené střechy

penetrace - -
samonivelační stěrka 7 mm -
penetrace - -

polyester. podložka 2 mm -
polyuretan. lepidlo - -
epoxid. penetrace - -

-penetrace -

-penetrace -

-penetrace -

P6
epoxidová stěrka 3 mm

70 mm

kročejová izolace 50 mm

betonová mazanina
separace- PE folie 1mm -

-

beton C16/20, vyztuženo sítí

ŽB stropní deska 250 mm beton C30/37, ocel B500B
Rockwool, Steprock HD

penetrace - -
samonivelační stěrka 7 mm -
penetrace - -

P7
podlahová krytina 10 mm

280 mmzdvojená podlaha
akustická podložka 5mm systémová, Lindner

dřevěné parkety- systém. woodline

Lindner- systém Floor and more

ŽB stropní deska 250 mm beton C30/37, ocel B500B

polyester. podložka 2 mm -
polyuretan. lepidlo - -
epoxid. penetrace - -

podhled 800mm -

tepelná izolace 150 mm Rockwool, Fastrock LL

parozábrana - -
tepelná izolace 150 mm Rockwool, Fastrock LL

ST1
štěrk, frakce 16/32 min. 50mm

-

spádové klíny min. 50mm

separační folie

tepelná izolace 120+130mm Rockwool- roofmate SL-X
2xSBS modifikovaný asfalt pás

Rockwool- rockfall

ST2

ŽB stropní deska 250 beton C30/37, ocel B500B

P2
podlahová krytina 10 mm

280 mmzdvojená podlaha
akustická podložka 5mm systémová, Lindner

dřevěné parkety- systém. woodline

Lindner- systém Floor and more

P1
epoxidová stěrka 3 mm

70 mm

kročejová izolace 50 mm

betonová mazanina
separace- PE folie 1mm -

-

beton C16/20, vyztuženo sítí

ŽB stropní deska 250 mm beton C30/37, ocel B500B
parozábrana - -

P3
cementová stěrka 5 mm

55 mm

kročejová izolace 40 mm

betonová mazanina
separace PE folie 1mm -

-

beton C16/20, vyztuženo sítí

ŽB stropní deska 250 mm beton C30/37, ocel B500B

(podhled) 720 mm -

P4
epoxid. stěrka 3 mm

7 mm

hydroizolace 2x4 mm

samonivelační stěrka

ŽB- základová deska 500mm

-

podkladní beton 150 mm
stávající terén - -

-
2x SBS modifikovaný asfalt. pás
beton C16/20, vyztuženo sítí

beton C30/37, ocel B500B

P5
keramická dlažba 10 mm

280 mm

ŽB stropní deska 250 mm

zdvojená podlaha
akustická podložka 5mm systémová, Lindner

beton C30/37, ocel B500B

Lindner- systém Floor and more

parozábrana 1 mm

-
-

ŽB stropní deska 250 mm beton C30/37, ocel B500B

P8
epoxid. stěrk. se vsypem 5 mm
ŽB stropní deska 200 mm beton C30/37, ocel B500B

-

Rockwool, Steprock HD

ŽB stropní deska 250 mm beton C30/37, ocel B500B

Rockwool, Steprock HD

hydroizolace 2x4mm

-

-

spádové klíny min. 50mm
tepelná izolace 120+130mm Rockwool- roofmate SL-X

2xSBS modifikovaný asfalt pás

Rockwool- rockfall
parozábrana 1 mm

systém (Optigreen- měkké PVC)
hydroizolace 2x4mm
kořenovzdorná folie
ochranná vodoakumul. textil.
drenážní nopová folie
drenážní násyp
filtrační textilie
intenzivní substrát

-
40mm
80-100mm
-
min. 70mm

systém (Optigreen- typ RMS)
systém (Optigreen- typ FKD)
systém (Optigreen perl 8/16)
systém (Optigreen-typ 105)
systém (Optigreen)

-

5 mmstěrkové lepidlo -

železobeton C30/37

tep. izolace- kamenná vlna
Rockwool- typ dle pozice

hydroizolace

spádové klíny- kamenná vlna
Rockwool- Rockfall

prostý beton C16/20

zdivo- Liapor M 372x115(75)x240mm

XPS

štěrk- frakce dle pozice

zásyp. zemina- hutněná

stávající zemina

T1

-původní terén
zásyp. zemina- hutněná
štěrk- frakce 32/64
štěrk- frakce 16/32
pískové lože
dlažba

-
250mm
120mm
25mm
- -

-
-
-
-
-

skladba zelené střechy

penetrace - -
samonivelační stěrka 7 mm -
penetrace - -

polyester. podložka 2 mm -
polyuretan. lepidlo - -
epoxid. penetrace - -

-penetrace -

-penetrace -

-penetrace -

P6
epoxidová stěrka 3 mm

70 mm

kročejová izolace 50 mm

betonová mazanina
separace- PE folie 1mm -

-

beton C16/20, vyztuženo sítí

ŽB stropní deska 250 mm beton C30/37, ocel B500B
Rockwool, Steprock HD

penetrace - -
samonivelační stěrka 7 mm -
penetrace - -

P7
podlahová krytina 10 mm

280 mmzdvojená podlaha
akustická podložka 5mm systémová, Lindner

dřevěné parkety- systém. woodline

Lindner- systém Floor and more

ŽB stropní deska 250 mm beton C30/37, ocel B500B

polyester. podložka 2 mm -
polyuretan. lepidlo - -
epoxid. penetrace - -

podhled 800mm -

tepelná izolace 150 mm Rockwool, Fastrock LL

parozábrana - -
tepelná izolace 150 mm Rockwool, Fastrock LL

ST1
štěrk, frakce 16/32 min. 50mm

-

spádové klíny min. 50mm

separační folie

tepelná izolace 120+130mm Rockwool- roofmate SL-X
2xSBS modifikovaný asfalt pás

Rockwool- rockfall

ST2

ŽB stropní deska 250 beton C30/37, ocel B500B

P2
podlahová krytina 10 mm

280 mmzdvojená podlaha
akustická podložka 5mm systémová, Lindner

dřevěné parkety- systém. woodline

Lindner- systém Floor and more

P1
epoxidová stěrka 3 mm

70 mm

kročejová izolace 50 mm

betonová mazanina
separace- PE folie 1mm -

-

beton C16/20, vyztuženo sítí

ŽB stropní deska 250 mm beton C30/37, ocel B500B
parozábrana - -

P3
cementová stěrka 5 mm

55 mm

kročejová izolace 40 mm

betonová mazanina
separace PE folie 1mm -

-

beton C16/20, vyztuženo sítí

ŽB stropní deska 250 mm beton C30/37, ocel B500B

(podhled) 720 mm -

P4
epoxid. stěrka 3 mm

7 mm

hydroizolace 2x4 mm

samonivelační stěrka

ŽB- základová deska 500mm

-

podkladní beton 150 mm
stávající terén - -

-
2x SBS modifikovaný asfalt. pás
beton C16/20, vyztuženo sítí

beton C30/37, ocel B500B

P5
keramická dlažba 10 mm

280 mm

ŽB stropní deska 250 mm

zdvojená podlaha
akustická podložka 5mm systémová, Lindner

beton C30/37, ocel B500B

Lindner- systém Floor and more

parozábrana 1 mm

-
-

ŽB stropní deska 250 mm beton C30/37, ocel B500B

P8
epoxid. stěrk. se vsypem 5 mm
ŽB stropní deska 200 mm beton C30/37, ocel B500B

-

Rockwool, Steprock HD

ŽB stropní deska 250 mm beton C30/37, ocel B500B

Rockwool, Steprock HD

hydroizolace 2x4mm

-

-

spádové klíny min. 50mm
tepelná izolace 120+130mm Rockwool- roofmate SL-X

2xSBS modifikovaný asfalt pás

Rockwool- rockfall
parozábrana 1 mm

systém (Optigreen- měkké PVC)
hydroizolace 2x4mm
kořenovzdorná folie
ochranná vodoakumul. textil.
drenážní nopová folie
drenážní násyp
filtrační textilie
intenzivní substrát

-
40mm
80-100mm
-
min. 70mm

systém (Optigreen- typ RMS)
systém (Optigreen- typ FKD)
systém (Optigreen perl 8/16)
systém (Optigreen-typ 105)
systém (Optigreen)

-

5 mmstěrkové lepidlo -

železobeton C30/37

tep. izolace- kamenná vlna
Rockwool- typ dle pozice

hydroizolace

spádové klíny- kamenná vlna
Rockwool- Rockfall

prostý beton C16/20

zdivo- Liapor M 372x115(75)x240mm

XPS

štěrk- frakce dle pozice

zásyp. zemina- hutněná

stávající zemina

T1

-původní terén
zásyp. zemina- hutněná
štěrk- frakce 32/64
štěrk- frakce 16/32
pískové lože
dlažba

-
250mm
120mm
25mm
- -

-
-
-
-
-

skladba zelené střechy

penetrace - -
samonivelační stěrka 7 mm -
penetrace - -

polyester. podložka 2 mm -
polyuretan. lepidlo - -
epoxid. penetrace - -

-penetrace -

-penetrace -

-penetrace -

P6
epoxidová stěrka 3 mm

70 mm

kročejová izolace 50 mm

betonová mazanina
separace- PE folie 1mm -

-

beton C16/20, vyztuženo sítí

ŽB stropní deska 250 mm beton C30/37, ocel B500B
Rockwool, Steprock HD

penetrace - -
samonivelační stěrka 7 mm -
penetrace - -

P7
podlahová krytina 10 mm

280 mmzdvojená podlaha
akustická podložka 5mm systémová, Lindner

dřevěné parkety- systém. woodline

Lindner- systém Floor and more

ŽB stropní deska 250 mm beton C30/37, ocel B500B

polyester. podložka 2 mm -
polyuretan. lepidlo - -
epoxid. penetrace - -

podhled 800mm -

tepelná izolace 150 mm Rockwool, Fastrock LL

parozábrana - -
tepelná izolace 150 mm Rockwool, Fastrock LL

ST1
štěrk, frakce 16/32 min. 50mm

-

spádové klíny min. 50mm

separační folie

tepelná izolace 120+130mm Rockwool- roofmate SL-X
2xSBS modifikovaný asfalt pás

Rockwool- rockfall

ST2

ŽB stropní deska 250 beton C30/37, ocel B500B

P2
podlahová krytina 10 mm

280 mmzdvojená podlaha
akustická podložka 5mm systémová, Lindner

dřevěné parkety- systém. woodline

Lindner- systém Floor and more

P1
epoxidová stěrka 3 mm

70 mm

kročejová izolace 50 mm

betonová mazanina
separace- PE folie 1mm -

-

beton C16/20, vyztuženo sítí

ŽB stropní deska 250 mm beton C30/37, ocel B500B
parozábrana - -

P3
cementová stěrka 5 mm

55 mm

kročejová izolace 40 mm

betonová mazanina
separace PE folie 1mm -

-

beton C16/20, vyztuženo sítí

ŽB stropní deska 250 mm beton C30/37, ocel B500B

(podhled) 720 mm -

P4
epoxid. stěrka 3 mm

7 mm

hydroizolace 2x4 mm

samonivelační stěrka

ŽB- základová deska 500mm

-

podkladní beton 150 mm
stávající terén - -

-
2x SBS modifikovaný asfalt. pás
beton C16/20, vyztuženo sítí

beton C30/37, ocel B500B

P5
keramická dlažba 10 mm

280 mm

ŽB stropní deska 250 mm

zdvojená podlaha
akustická podložka 5mm systémová, Lindner

beton C30/37, ocel B500B

Lindner- systém Floor and more

parozábrana 1 mm

-
-

ŽB stropní deska 250 mm beton C30/37, ocel B500B

P8
epoxid. stěrk. se vsypem 5 mm
ŽB stropní deska 200 mm beton C30/37, ocel B500B

-

Rockwool, Steprock HD

ŽB stropní deska 250 mm beton C30/37, ocel B500B

Rockwool, Steprock HD

hydroizolace 2x4mm

-

-

spádové klíny min. 50mm
tepelná izolace 120+130mm Rockwool- roofmate SL-X

2xSBS modifikovaný asfalt pás

Rockwool- rockfall
parozábrana 1 mm

systém (Optigreen- měkké PVC)
hydroizolace 2x4mm
kořenovzdorná folie
ochranná vodoakumul. textil.
drenážní nopová folie
drenážní násyp
filtrační textilie
intenzivní substrát

-
40mm
80-100mm
-
min. 70mm

systém (Optigreen- typ RMS)
systém (Optigreen- typ FKD)
systém (Optigreen perl 8/16)
systém (Optigreen-typ 105)
systém (Optigreen)

-

5 mmstěrkové lepidlo -

železobeton C30/37

tep. izolace- kamenná vlna
Rockwool- typ dle pozice

hydroizolace

spádové klíny- kamenná vlna
Rockwool- Rockfall

prostý beton C16/20

zdivo- Liapor M 372x115(75)x240mm

XPS

štěrk- frakce dle pozice

zásyp. zemina- hutněná

stávající zemina

T1

-původní terén
zásyp. zemina- hutněná
štěrk- frakce 32/64
štěrk- frakce 16/32
pískové lože
dlažba

-
250mm
120mm
25mm
- -

-
-
-
-
-

skladba zelené střechy

penetrace - -
samonivelační stěrka 7 mm -
penetrace - -

polyester. podložka 2 mm -
polyuretan. lepidlo - -
epoxid. penetrace - -

-penetrace -

-penetrace -

-penetrace -

P6
epoxidová stěrka 3 mm

70 mm

kročejová izolace 50 mm

betonová mazanina
separace- PE folie 1mm -

-

beton C16/20, vyztuženo sítí

ŽB stropní deska 250 mm beton C30/37, ocel B500B
Rockwool, Steprock HD

penetrace - -
samonivelační stěrka 7 mm -
penetrace - -

P7
podlahová krytina 10 mm

280 mmzdvojená podlaha
akustická podložka 5mm systémová, Lindner

dřevěné parkety- systém. woodline

Lindner- systém Floor and more

ŽB stropní deska 250 mm beton C30/37, ocel B500B

polyester. podložka 2 mm -
polyuretan. lepidlo - -
epoxid. penetrace - -

podhled 800mm -

tepelná izolace 150 mm Rockwool, Fastrock LL

parozábrana - -
tepelná izolace 150 mm Rockwool, Fastrock LL

ST1
štěrk, frakce 16/32 min. 50mm

-

spádové klíny min. 50mm

separační folie

tepelná izolace 120+130mm Rockwool- roofmate SL-X
2xSBS modifikovaný asfalt pás

Rockwool- rockfall

ST2

ŽB stropní deska 250 beton C30/37, ocel B500B

P2
podlahová krytina 10 mm

280 mmzdvojená podlaha
akustická podložka 5mm systémová, Lindner

dřevěné parkety- systém. woodline

Lindner- systém Floor and more

P1
epoxidová stěrka 3 mm

70 mm

kročejová izolace 50 mm

betonová mazanina
separace- PE folie 1mm -

-

beton C16/20, vyztuženo sítí

ŽB stropní deska 250 mm beton C30/37, ocel B500B
parozábrana - -

P3
cementová stěrka 5 mm

55 mm

kročejová izolace 40 mm

betonová mazanina
separace PE folie 1mm -

-

beton C16/20, vyztuženo sítí

ŽB stropní deska 250 mm beton C30/37, ocel B500B

(podhled) 720 mm -

P4
epoxid. stěrka 3 mm

7 mm

hydroizolace 2x4 mm

samonivelační stěrka

ŽB- základová deska 500mm

-

podkladní beton 150 mm
stávající terén - -

-
2x SBS modifikovaný asfalt. pás
beton C16/20, vyztuženo sítí

beton C30/37, ocel B500B

P5
keramická dlažba 10 mm

280 mm

ŽB stropní deska 250 mm

zdvojená podlaha
akustická podložka 5mm systémová, Lindner

beton C30/37, ocel B500B

Lindner- systém Floor and more

parozábrana 1 mm

-
-

ŽB stropní deska 250 mm beton C30/37, ocel B500B

P8
epoxid. stěrk. se vsypem 5 mm
ŽB stropní deska 200 mm beton C30/37, ocel B500B

-

Rockwool, Steprock HD

ŽB stropní deska 250 mm beton C30/37, ocel B500B

Rockwool, Steprock HD

hydroizolace 2x4mm

-

-

spádové klíny min. 50mm
tepelná izolace 120+130mm Rockwool- roofmate SL-X

2xSBS modifikovaný asfalt pás

Rockwool- rockfall
parozábrana 1 mm

systém (Optigreen- měkké PVC)
hydroizolace 2x4mm
kořenovzdorná folie
ochranná vodoakumul. textil.
drenážní nopová folie
drenážní násyp
filtrační textilie
intenzivní substrát

-
40mm
80-100mm
-
min. 70mm

systém (Optigreen- typ RMS)
systém (Optigreen- typ FKD)
systém (Optigreen perl 8/16)
systém (Optigreen-typ 105)
systém (Optigreen)

-

5 mmstěrkové lepidlo -

železobeton C30/37

tep. izolace- kamenná vlna
Rockwool- typ dle pozice

hydroizolace

spádové klíny- kamenná vlna
Rockwool- Rockfall

prostý beton C16/20

zdivo- Liapor M 372x115(75)x240mm

XPS

štěrk- frakce dle pozice

zásyp. zemina- hutněná

stávající zemina

T1

-původní terén
zásyp. zemina- hutněná
štěrk- frakce 32/64
štěrk- frakce 16/32
pískové lože
dlažba

-
250mm
120mm
25mm
- -

-
-
-
-
-

skladba zelené střechy

penetrace - -
samonivelační stěrka 7 mm -
penetrace - -

polyester. podložka 2 mm -
polyuretan. lepidlo - -
epoxid. penetrace - -

-penetrace -

-penetrace -

-penetrace -

P6
epoxidová stěrka 3 mm

70 mm

kročejová izolace 50 mm

betonová mazanina
separace- PE folie 1mm -

-

beton C16/20, vyztuženo sítí

ŽB stropní deska 250 mm beton C30/37, ocel B500B
Rockwool, Steprock HD

penetrace - -
samonivelační stěrka 7 mm -
penetrace - -

P7
podlahová krytina 10 mm

280 mmzdvojená podlaha
akustická podložka 5mm systémová, Lindner

dřevěné parkety- systém. woodline

Lindner- systém Floor and more

ŽB stropní deska 250 mm beton C30/37, ocel B500B

polyester. podložka 2 mm -
polyuretan. lepidlo - -
epoxid. penetrace - -

podhled 800mm -

tepelná izolace 150 mm Rockwool, Fastrock LL

parozábrana - -
tepelná izolace 150 mm Rockwool, Fastrock LL

ST1
štěrk, frakce 16/32 min. 50mm

-

spádové klíny min. 50mm

separační folie

tepelná izolace 120+130mm Rockwool- roofmate SL-X
2xSBS modifikovaný asfalt pás

Rockwool- rockfall

ST2

ŽB stropní deska 250 beton C30/37, ocel B500B

P2
podlahová krytina 10 mm

280 mmzdvojená podlaha
akustická podložka 5mm systémová, Lindner

dřevěné parkety- systém. woodline

Lindner- systém Floor and more

P1
epoxidová stěrka 3 mm

70 mm

kročejová izolace 50 mm

betonová mazanina
separace- PE folie 1mm -

-

beton C16/20, vyztuženo sítí

ŽB stropní deska 250 mm beton C30/37, ocel B500B
parozábrana - -

P3
cementová stěrka 5 mm

55 mm

kročejová izolace 40 mm

betonová mazanina
separace PE folie 1mm -

-

beton C16/20, vyztuženo sítí

ŽB stropní deska 250 mm beton C30/37, ocel B500B

(podhled) 720 mm -

P4
epoxid. stěrka 3 mm

7 mm

hydroizolace 2x4 mm

samonivelační stěrka

ŽB- základová deska 500mm

-

podkladní beton 150 mm
stávající terén - -

-
2x SBS modifikovaný asfalt. pás
beton C16/20, vyztuženo sítí

beton C30/37, ocel B500B

P5
keramická dlažba 10 mm

280 mm

ŽB stropní deska 250 mm

zdvojená podlaha
akustická podložka 5mm systémová, Lindner

beton C30/37, ocel B500B

Lindner- systém Floor and more

parozábrana 1 mm

-
-

ŽB stropní deska 250 mm beton C30/37, ocel B500B

P8
epoxid. stěrk. se vsypem 5 mm
ŽB stropní deska 200 mm beton C30/37, ocel B500B

-

Rockwool, Steprock HD

ŽB stropní deska 250 mm beton C30/37, ocel B500B

Rockwool, Steprock HD

hydroizolace 2x4mm

-

-

spádové klíny min. 50mm
tepelná izolace 120+130mm Rockwool- roofmate SL-X

2xSBS modifikovaný asfalt pás

Rockwool- rockfall
parozábrana 1 mm

systém (Optigreen- měkké PVC)
hydroizolace 2x4mm
kořenovzdorná folie
ochranná vodoakumul. textil.
drenážní nopová folie
drenážní násyp
filtrační textilie
intenzivní substrát

-
40mm
80-100mm
-
min. 70mm

systém (Optigreen- typ RMS)
systém (Optigreen- typ FKD)
systém (Optigreen perl 8/16)
systém (Optigreen-typ 105)
systém (Optigreen)

-

5 mmstěrkové lepidlo -

železobeton C30/37

tep. izolace- kamenná vlna
Rockwool- typ dle pozice

hydroizolace

spádové klíny- kamenná vlna
Rockwool- Rockfall

prostý beton C16/20

zdivo- Liapor M 372x115(75)x240mm

XPS

štěrk- frakce dle pozice

zásyp. zemina- hutněná

stávající zemina

T1

-původní terén
zásyp. zemina- hutněná
štěrk- frakce 32/64
štěrk- frakce 16/32
pískové lože
dlažba

-
250mm
120mm
25mm
- -

-
-
-
-
-

skladba zelené střechy

penetrace - -
samonivelační stěrka 7 mm -
penetrace - -

polyester. podložka 2 mm -
polyuretan. lepidlo - -
epoxid. penetrace - -

-penetrace -

-penetrace -

-penetrace -

P6
epoxidová stěrka 3 mm

70 mm

kročejová izolace 50 mm

betonová mazanina
separace- PE folie 1mm -

-

beton C16/20, vyztuženo sítí

ŽB stropní deska 250 mm beton C30/37, ocel B500B
Rockwool, Steprock HD

penetrace - -
samonivelační stěrka 7 mm -
penetrace - -

P7
podlahová krytina 10 mm

280 mmzdvojená podlaha
akustická podložka 5mm systémová, Lindner

dřevěné parkety- systém. woodline

Lindner- systém Floor and more

ŽB stropní deska 250 mm beton C30/37, ocel B500B

polyester. podložka 2 mm -
polyuretan. lepidlo - -
epoxid. penetrace - -

podhled 800mm -

tepelná izolace 150 mm Rockwool, Fastrock LL

parozábrana - -
tepelná izolace 150 mm Rockwool, Fastrock LL

ST1
štěrk, frakce 16/32 min. 50mm

-

spádové klíny min. 50mm

separační folie

tepelná izolace 120+130mm Rockwool- roofmate SL-X
2xSBS modifikovaný asfalt pás

Rockwool- rockfall

ST2

ŽB stropní deska 250 beton C30/37, ocel B500B

P2
podlahová krytina 10 mm

280 mmzdvojená podlaha
akustická podložka 5mm systémová, Lindner

dřevěné parkety- systém. woodline

Lindner- systém Floor and more

P1
epoxidová stěrka 3 mm

70 mm

kročejová izolace 50 mm

betonová mazanina
separace- PE folie 1mm -

-

beton C16/20, vyztuženo sítí

ŽB stropní deska 250 mm beton C30/37, ocel B500B
parozábrana - -

P3
cementová stěrka 5 mm

55 mm

kročejová izolace 40 mm

betonová mazanina
separace PE folie 1mm -

-

beton C16/20, vyztuženo sítí

ŽB stropní deska 250 mm beton C30/37, ocel B500B

(podhled) 720 mm -

P4
epoxid. stěrka 3 mm

7 mm

hydroizolace 2x4 mm

samonivelační stěrka

ŽB- základová deska 500mm

-

podkladní beton 150 mm
stávající terén - -

-
2x SBS modifikovaný asfalt. pás
beton C16/20, vyztuženo sítí

beton C30/37, ocel B500B

P5
keramická dlažba 10 mm

280 mm

ŽB stropní deska 250 mm

zdvojená podlaha
akustická podložka 5mm systémová, Lindner

beton C30/37, ocel B500B

Lindner- systém Floor and more

parozábrana 1 mm

-
-

ŽB stropní deska 250 mm beton C30/37, ocel B500B

P8
epoxid. stěrk. se vsypem 5 mm
ŽB stropní deska 200 mm beton C30/37, ocel B500B

-

Rockwool, Steprock HD

ŽB stropní deska 250 mm beton C30/37, ocel B500B

Rockwool, Steprock HD

hydroizolace 2x4mm

-

-

spádové klíny min. 50mm
tepelná izolace 120+130mm Rockwool- roofmate SL-X

2xSBS modifikovaný asfalt pás

Rockwool- rockfall
parozábrana 1 mm

systém (Optigreen- měkké PVC)
hydroizolace 2x4mm
kořenovzdorná folie
ochranná vodoakumul. textil.
drenážní nopová folie
drenážní násyp
filtrační textilie
intenzivní substrát

-
40mm
80-100mm
-
min. 70mm

systém (Optigreen- typ RMS)
systém (Optigreen- typ FKD)
systém (Optigreen perl 8/16)
systém (Optigreen-typ 105)
systém (Optigreen)

-

5 mmstěrkové lepidlo -

železobeton C30/37

tep. izolace- kamenná vlna
Rockwool- typ dle pozice

hydroizolace

spádové klíny- kamenná vlna
Rockwool- Rockfall

prostý beton C16/20

zdivo- Liapor M 372x115(75)x240mm

XPS

štěrk- frakce dle pozice

zásyp. zemina- hutněná

stávající zemina

T1

-původní terén
zásyp. zemina- hutněná
štěrk- frakce 32/64
štěrk- frakce 16/32
pískové lože
dlažba

-
250mm
120mm
25mm
- -

-
-
-
-
-

skladba zelené střechy

penetrace - -
samonivelační stěrka 7 mm -
penetrace - -

polyester. podložka 2 mm -
polyuretan. lepidlo - -
epoxid. penetrace - -

-penetrace -

-penetrace -

-penetrace -

P6
epoxidová stěrka 3 mm

70 mm

kročejová izolace 50 mm

betonová mazanina
separace- PE folie 1mm -

-

beton C16/20, vyztuženo sítí

ŽB stropní deska 250 mm beton C30/37, ocel B500B
Rockwool, Steprock HD

penetrace - -
samonivelační stěrka 7 mm -
penetrace - -

P7
podlahová krytina 10 mm

280 mmzdvojená podlaha
akustická podložka 5mm systémová, Lindner

dřevěné parkety- systém. woodline

Lindner- systém Floor and more

ŽB stropní deska 250 mm beton C30/37, ocel B500B

polyester. podložka 2 mm -
polyuretan. lepidlo - -
epoxid. penetrace - -

podhled 800mm -

tepelná izolace 150 mm Rockwool, Fastrock LL

parozábrana - -
tepelná izolace 150 mm Rockwool, Fastrock LL

ST1
štěrk, frakce 16/32 min. 50mm

-

spádové klíny min. 50mm

separační folie

tepelná izolace 120+130mm Rockwool- roofmate SL-X
2xSBS modifikovaný asfalt pás

Rockwool- rockfall

ST2

ŽB stropní deska 250 beton C30/37, ocel B500B

P2
podlahová krytina 10 mm

280 mmzdvojená podlaha
akustická podložka 5mm systémová, Lindner

dřevěné parkety- systém. woodline

Lindner- systém Floor and more

P1
epoxidová stěrka 3 mm

70 mm

kročejová izolace 50 mm

betonová mazanina
separace- PE folie 1mm -

-

beton C16/20, vyztuženo sítí

ŽB stropní deska 250 mm beton C30/37, ocel B500B
parozábrana - -

P3
cementová stěrka 5 mm

55 mm

kročejová izolace 40 mm

betonová mazanina
separace PE folie 1mm -

-

beton C16/20, vyztuženo sítí

ŽB stropní deska 250 mm beton C30/37, ocel B500B

(podhled) 720 mm -

P4
epoxid. stěrka 3 mm

7 mm

hydroizolace 2x4 mm

samonivelační stěrka

ŽB- základová deska 500mm

-

podkladní beton 150 mm
stávající terén - -

-
2x SBS modifikovaný asfalt. pás
beton C16/20, vyztuženo sítí

beton C30/37, ocel B500B

P5
keramická dlažba 10 mm

280 mm

ŽB stropní deska 250 mm

zdvojená podlaha
akustická podložka 5mm systémová, Lindner

beton C30/37, ocel B500B

Lindner- systém Floor and more

parozábrana 1 mm

-
-

ŽB stropní deska 250 mm beton C30/37, ocel B500B

P8
epoxid. stěrk. se vsypem 5 mm
ŽB stropní deska 200 mm beton C30/37, ocel B500B

-

Rockwool, Steprock HD

ŽB stropní deska 250 mm beton C30/37, ocel B500B

Rockwool, Steprock HD

hydroizolace 2x4mm

-

-

spádové klíny min. 50mm
tepelná izolace 120+130mm Rockwool- roofmate SL-X

2xSBS modifikovaný asfalt pás

Rockwool- rockfall
parozábrana 1 mm

systém (Optigreen- měkké PVC)
hydroizolace 2x4mm
kořenovzdorná folie
ochranná vodoakumul. textil.
drenážní nopová folie
drenážní násyp
filtrační textilie
intenzivní substrát

-
40mm
80-100mm
-
min. 70mm

systém (Optigreen- typ RMS)
systém (Optigreen- typ FKD)
systém (Optigreen perl 8/16)
systém (Optigreen-typ 105)
systém (Optigreen)

-

5 mmstěrkové lepidlo -

železobeton C30/37

tep. izolace- kamenná vlna
Rockwool- typ dle pozice

hydroizolace

spádové klíny- kamenná vlna
Rockwool- Rockfall

prostý beton C16/20

zdivo- Liapor M 372x115(75)x240mm

XPS

štěrk- frakce dle pozice

zásyp. zemina- hutněná

stávající zemina

T1

-původní terén
zásyp. zemina- hutněná
štěrk- frakce 32/64
štěrk- frakce 16/32
pískové lože
dlažba

-
250mm
120mm
25mm
- -

-
-
-
-
-

skladba zelené střechy

penetrace - -
samonivelační stěrka 7 mm -
penetrace - -

polyester. podložka 2 mm -
polyuretan. lepidlo - -
epoxid. penetrace - -

-penetrace -

-penetrace -

-penetrace -

P6
epoxidová stěrka 3 mm

70 mm

kročejová izolace 50 mm

betonová mazanina
separace- PE folie 1mm -

-

beton C16/20, vyztuženo sítí

ŽB stropní deska 250 mm beton C30/37, ocel B500B
Rockwool, Steprock HD

penetrace - -
samonivelační stěrka 7 mm -
penetrace - -

P7
podlahová krytina 10 mm

280 mmzdvojená podlaha
akustická podložka 5mm systémová, Lindner

dřevěné parkety- systém. woodline

Lindner- systém Floor and more

ŽB stropní deska 250 mm beton C30/37, ocel B500B

polyester. podložka 2 mm -
polyuretan. lepidlo - -
epoxid. penetrace - -

podhled 800mm -

tepelná izolace 150 mm Rockwool, Fastrock LL

parozábrana - -
tepelná izolace 150 mm Rockwool, Fastrock LL

ST1
štěrk, frakce 16/32 min. 50mm

-

spádové klíny min. 50mm

separační folie

tepelná izolace 120+130mm Rockwool- roofmate SL-X
2xSBS modifikovaný asfalt pás

Rockwool- rockfall

ST2

ŽB stropní deska 250 beton C30/37, ocel B500B

P2
podlahová krytina 10 mm

280 mmzdvojená podlaha
akustická podložka 5mm systémová, Lindner

dřevěné parkety- systém. woodline

Lindner- systém Floor and more

P1
epoxidová stěrka 3 mm

70 mm

kročejová izolace 50 mm

betonová mazanina
separace- PE folie 1mm -

-

beton C16/20, vyztuženo sítí

ŽB stropní deska 250 mm beton C30/37, ocel B500B
parozábrana - -

P3
cementová stěrka 5 mm

55 mm

kročejová izolace 40 mm

betonová mazanina
separace PE folie 1mm -

-

beton C16/20, vyztuženo sítí

ŽB stropní deska 250 mm beton C30/37, ocel B500B

(podhled) 720 mm -

P4
epoxid. stěrka 3 mm

7 mm

hydroizolace 2x4 mm

samonivelační stěrka

ŽB- základová deska 500mm

-

podkladní beton 150 mm
stávající terén - -

-
2x SBS modifikovaný asfalt. pás
beton C16/20, vyztuženo sítí

beton C30/37, ocel B500B

P5
keramická dlažba 10 mm

280 mm

ŽB stropní deska 250 mm

zdvojená podlaha
akustická podložka 5mm systémová, Lindner

beton C30/37, ocel B500B

Lindner- systém Floor and more

parozábrana 1 mm

-
-

ŽB stropní deska 250 mm beton C30/37, ocel B500B

P8
epoxid. stěrk. se vsypem 5 mm
ŽB stropní deska 200 mm beton C30/37, ocel B500B

-

Rockwool, Steprock HD

ŽB stropní deska 250 mm beton C30/37, ocel B500B

Rockwool, Steprock HD

hydroizolace 2x4mm

-

-

spádové klíny min. 50mm
tepelná izolace 120+130mm Rockwool- roofmate SL-X

2xSBS modifikovaný asfalt pás

Rockwool- rockfall
parozábrana 1 mm

systém (Optigreen- měkké PVC)
hydroizolace 2x4mm
kořenovzdorná folie
ochranná vodoakumul. textil.
drenážní nopová folie
drenážní násyp
filtrační textilie
intenzivní substrát

-
40mm
80-100mm
-
min. 70mm

systém (Optigreen- typ RMS)
systém (Optigreen- typ FKD)
systém (Optigreen perl 8/16)
systém (Optigreen-typ 105)
systém (Optigreen)

-

5 mmstěrkové lepidlo -

železobeton C30/37

tep. izolace- kamenná vlna
Rockwool- typ dle pozice

hydroizolace

spádové klíny- kamenná vlna
Rockwool- Rockfall

prostý beton C16/20

zdivo- Liapor M 372x115(75)x240mm

XPS

štěrk- frakce dle pozice

zásyp. zemina- hutněná

stávající zemina

T1

-původní terén
zásyp. zemina- hutněná
štěrk- frakce 32/64
štěrk- frakce 16/32
pískové lože
dlažba

-
250mm
120mm
25mm
- -

-
-
-
-
-

skladba zelené střechy

penetrace - -
samonivelační stěrka 7 mm -
penetrace - -

polyester. podložka 2 mm -
polyuretan. lepidlo - -
epoxid. penetrace - -

-penetrace -

-penetrace -

-penetrace -

P6
epoxidová stěrka 3 mm

70 mm

kročejová izolace 50 mm

betonová mazanina
separace- PE folie 1mm -

-

beton C16/20, vyztuženo sítí

ŽB stropní deska 250 mm beton C30/37, ocel B500B
Rockwool, Steprock HD

penetrace - -
samonivelační stěrka 7 mm -
penetrace - -

P7
podlahová krytina 10 mm

280 mmzdvojená podlaha
akustická podložka 5mm systémová, Lindner

dřevěné parkety- systém. woodline

Lindner- systém Floor and more

ŽB stropní deska 250 mm beton C30/37, ocel B500B

polyester. podložka 2 mm -
polyuretan. lepidlo - -
epoxid. penetrace - -

podhled 800mm -

tepelná izolace 150 mm Rockwool, Fastrock LL

parozábrana - -
tepelná izolace 150 mm Rockwool, Fastrock LL

ST1
štěrk, frakce 16/32 min. 50mm

-

spádové klíny min. 50mm

separační folie

tepelná izolace 120+130mm Rockwool- roofmate SL-X
2xSBS modifikovaný asfalt pás

Rockwool- rockfall

ST2

ŽB stropní deska 250 beton C30/37, ocel B500B

P2
podlahová krytina 10 mm

280 mmzdvojená podlaha
akustická podložka 5mm systémová, Lindner

dřevěné parkety- systém. woodline

Lindner- systém Floor and more

P1
epoxidová stěrka 3 mm

70 mm

kročejová izolace 50 mm

betonová mazanina
separace- PE folie 1mm -

-

beton C16/20, vyztuženo sítí

ŽB stropní deska 250 mm beton C30/37, ocel B500B
parozábrana - -

P3
cementová stěrka 5 mm

55 mm

kročejová izolace 40 mm

betonová mazanina
separace PE folie 1mm -

-

beton C16/20, vyztuženo sítí

ŽB stropní deska 250 mm beton C30/37, ocel B500B

(podhled) 720 mm -

P4
epoxid. stěrka 3 mm

7 mm

hydroizolace 2x4 mm

samonivelační stěrka

ŽB- základová deska 500mm

-

podkladní beton 150 mm
stávající terén - -

-
2x SBS modifikovaný asfalt. pás
beton C16/20, vyztuženo sítí

beton C30/37, ocel B500B

P5
keramická dlažba 10 mm

280 mm

ŽB stropní deska 250 mm

zdvojená podlaha
akustická podložka 5mm systémová, Lindner

beton C30/37, ocel B500B

Lindner- systém Floor and more

parozábrana 1 mm

-
-

ŽB stropní deska 250 mm beton C30/37, ocel B500B

P8
epoxid. stěrk. se vsypem 5 mm
ŽB stropní deska 200 mm beton C30/37, ocel B500B

-

Rockwool, Steprock HD

ŽB stropní deska 250 mm beton C30/37, ocel B500B

Rockwool, Steprock HD

hydroizolace 2x4mm

-

-

spádové klíny min. 50mm
tepelná izolace 120+130mm Rockwool- roofmate SL-X

2xSBS modifikovaný asfalt pás

Rockwool- rockfall
parozábrana 1 mm

systém (Optigreen- měkké PVC)
hydroizolace 2x4mm
kořenovzdorná folie
ochranná vodoakumul. textil.
drenážní nopová folie
drenážní násyp
filtrační textilie
intenzivní substrát

-
40mm
80-100mm
-
min. 70mm

systém (Optigreen- typ RMS)
systém (Optigreen- typ FKD)
systém (Optigreen perl 8/16)
systém (Optigreen-typ 105)
systém (Optigreen)

-

5 mmstěrkové lepidlo -

železobeton C30/37

tep. izolace- kamenná vlna
Rockwool- typ dle pozice

hydroizolace

spádové klíny- kamenná vlna
Rockwool- Rockfall

prostý beton C16/20

zdivo- Liapor M 372x115(75)x240mm

XPS

štěrk- frakce dle pozice

zásyp. zemina- hutněná

stávající zemina

T1

-původní terén
zásyp. zemina- hutněná
štěrk- frakce 32/64
štěrk- frakce 16/32
pískové lože
dlažba

-
250mm
120mm
25mm
- -

-
-
-
-
-

skladba zelené střechy

penetrace - -
samonivelační stěrka 7 mm -
penetrace - -

polyester. podložka 2 mm -
polyuretan. lepidlo - -
epoxid. penetrace - -

-penetrace -

-penetrace -

-penetrace -

P6
epoxidová stěrka 3 mm

70 mm

kročejová izolace 50 mm

betonová mazanina
separace- PE folie 1mm -

-

beton C16/20, vyztuženo sítí

ŽB stropní deska 250 mm beton C30/37, ocel B500B
Rockwool, Steprock HD

penetrace - -
samonivelační stěrka 7 mm -
penetrace - -

P7
podlahová krytina 10 mm

280 mmzdvojená podlaha
akustická podložka 5mm systémová, Lindner

dřevěné parkety- systém. woodline

Lindner- systém Floor and more

ŽB stropní deska 250 mm beton C30/37, ocel B500B

polyester. podložka 2 mm -
polyuretan. lepidlo - -
epoxid. penetrace - -

podhled 800mm -

tepelná izolace 150 mm Rockwool, Fastrock LL

parozábrana - -
tepelná izolace 150 mm Rockwool, Fastrock LL

ST1
štěrk, frakce 16/32 min. 50mm

-

spádové klíny min. 50mm

separační folie

tepelná izolace 120+130mm Rockwool- roofmate SL-X
2xSBS modifikovaný asfalt pás

Rockwool- rockfall

ST2

ŽB stropní deska 250 beton C30/37, ocel B500B

P2
podlahová krytina 10 mm

280 mmzdvojená podlaha
akustická podložka 5mm systémová, Lindner

dřevěné parkety- systém. woodline

Lindner- systém Floor and more

P1
epoxidová stěrka 3 mm

70 mm

kročejová izolace 50 mm

betonová mazanina
separace- PE folie 1mm -

-

beton C16/20, vyztuženo sítí

ŽB stropní deska 250 mm beton C30/37, ocel B500B
parozábrana - -

P3
cementová stěrka 5 mm

55 mm

kročejová izolace 40 mm

betonová mazanina
separace PE folie 1mm -

-

beton C16/20, vyztuženo sítí

ŽB stropní deska 250 mm beton C30/37, ocel B500B

(podhled) 720 mm -

P4
epoxid. stěrka 3 mm

7 mm

hydroizolace 2x4 mm

samonivelační stěrka

ŽB- základová deska 500mm

-

podkladní beton 150 mm
stávající terén - -

-
2x SBS modifikovaný asfalt. pás
beton C16/20, vyztuženo sítí

beton C30/37, ocel B500B

P5
keramická dlažba 10 mm

280 mm

ŽB stropní deska 250 mm

zdvojená podlaha
akustická podložka 5mm systémová, Lindner

beton C30/37, ocel B500B

Lindner- systém Floor and more

parozábrana 1 mm

-
-

ŽB stropní deska 250 mm beton C30/37, ocel B500B

P8
epoxid. stěrk. se vsypem 5 mm
ŽB stropní deska 200 mm beton C30/37, ocel B500B

-

Rockwool, Steprock HD

ŽB stropní deska 250 mm beton C30/37, ocel B500B

Rockwool, Steprock HD

hydroizolace 2x4mm

-

-

spádové klíny min. 50mm
tepelná izolace 120+130mm Rockwool- roofmate SL-X

2xSBS modifikovaný asfalt pás

Rockwool- rockfall
parozábrana 1 mm

systém (Optigreen- měkké PVC)
hydroizolace 2x4mm
kořenovzdorná folie
ochranná vodoakumul. textil.
drenážní nopová folie
drenážní násyp
filtrační textilie
intenzivní substrát

-
40mm
80-100mm
-
min. 70mm

systém (Optigreen- typ RMS)
systém (Optigreen- typ FKD)
systém (Optigreen perl 8/16)
systém (Optigreen-typ 105)
systém (Optigreen)

-

5 mmstěrkové lepidlo -

železobeton C30/37

tep. izolace- kamenná vlna
Rockwool- typ dle pozice

hydroizolace

spádové klíny- kamenná vlna
Rockwool- Rockfall

prostý beton C16/20

zdivo- Liapor M 372x115(75)x240mm

XPS

štěrk- frakce dle pozice

zásyp. zemina- hutněná

stávající zemina

T1

-původní terén
zásyp. zemina- hutněná
štěrk- frakce 32/64
štěrk- frakce 16/32
pískové lože
dlažba

-
250mm
120mm
25mm
- -

-
-
-
-
-

skladba zelené střechy

penetrace - -
samonivelační stěrka 7 mm -
penetrace - -

polyester. podložka 2 mm -
polyuretan. lepidlo - -
epoxid. penetrace - -

-penetrace -

-penetrace -

-penetrace -

P6
epoxidová stěrka 3 mm

70 mm

kročejová izolace 50 mm

betonová mazanina
separace- PE folie 1mm -

-

beton C16/20, vyztuženo sítí

ŽB stropní deska 250 mm beton C30/37, ocel B500B
Rockwool, Steprock HD

penetrace - -
samonivelační stěrka 7 mm -
penetrace - -

P7
podlahová krytina 10 mm

280 mmzdvojená podlaha
akustická podložka 5mm systémová, Lindner

dřevěné parkety- systém. woodline

Lindner- systém Floor and more

ŽB stropní deska 250 mm beton C30/37, ocel B500B

polyester. podložka 2 mm -
polyuretan. lepidlo - -
epoxid. penetrace - -

podhled 800mm -

tepelná izolace 150 mm Rockwool, Fastrock LL

parozábrana - -
tepelná izolace 150 mm Rockwool, Fastrock LL

ST1
štěrk, frakce 16/32 min. 50mm

-

spádové klíny min. 50mm

separační folie

tepelná izolace 120+130mm Rockwool- roofmate SL-X
2xSBS modifikovaný asfalt pás

Rockwool- rockfall

ST2

ŽB stropní deska 250 beton C30/37, ocel B500B

P2
podlahová krytina 10 mm

280 mmzdvojená podlaha
akustická podložka 5mm systémová, Lindner

dřevěné parkety- systém. woodline

Lindner- systém Floor and more

P1
epoxidová stěrka 3 mm

70 mm

kročejová izolace 50 mm

betonová mazanina
separace- PE folie 1mm -

-

beton C16/20, vyztuženo sítí

ŽB stropní deska 250 mm beton C30/37, ocel B500B
parozábrana - -

P3
cementová stěrka 5 mm

55 mm

kročejová izolace 40 mm

betonová mazanina
separace PE folie 1mm -

-

beton C16/20, vyztuženo sítí

ŽB stropní deska 250 mm beton C30/37, ocel B500B

(podhled) 720 mm -

P4
epoxid. stěrka 3 mm

7 mm

hydroizolace 2x4 mm

samonivelační stěrka

ŽB- základová deska 500mm

-

podkladní beton 150 mm
stávající terén - -

-
2x SBS modifikovaný asfalt. pás
beton C16/20, vyztuženo sítí

beton C30/37, ocel B500B

P5
keramická dlažba 10 mm

280 mm

ŽB stropní deska 250 mm

zdvojená podlaha
akustická podložka 5mm systémová, Lindner

beton C30/37, ocel B500B

Lindner- systém Floor and more

parozábrana 1 mm

-
-

ŽB stropní deska 250 mm beton C30/37, ocel B500B

P8
epoxid. stěrk. se vsypem 5 mm
ŽB stropní deska 200 mm beton C30/37, ocel B500B

-

Rockwool, Steprock HD

ŽB stropní deska 250 mm beton C30/37, ocel B500B

Rockwool, Steprock HD

hydroizolace 2x4mm

-

-

spádové klíny min. 50mm
tepelná izolace 120+130mm Rockwool- roofmate SL-X

2xSBS modifikovaný asfalt pás

Rockwool- rockfall
parozábrana 1 mm

systém (Optigreen- měkké PVC)
hydroizolace 2x4mm
kořenovzdorná folie
ochranná vodoakumul. textil.
drenážní nopová folie
drenážní násyp
filtrační textilie
intenzivní substrát

-
40mm
80-100mm
-
min. 70mm

systém (Optigreen- typ RMS)
systém (Optigreen- typ FKD)
systém (Optigreen perl 8/16)
systém (Optigreen-typ 105)
systém (Optigreen)

-

5 mmstěrkové lepidlo -

železobeton C30/37

tep. izolace- kamenná vlna
Rockwool- typ dle pozice

hydroizolace

spádové klíny- kamenná vlna
Rockwool- Rockfall

prostý beton C16/20

zdivo- Liapor M 372x115(75)x240mm

XPS

štěrk- frakce dle pozice

zásyp. zemina- hutněná

stávající zemina

T1

-původní terén
zásyp. zemina- hutněná
štěrk- frakce 32/64
štěrk- frakce 16/32
pískové lože
dlažba

-
250mm
120mm
25mm
- -

-
-
-
-
-

skladba zelené střechy

penetrace - -
samonivelační stěrka 7 mm -
penetrace - -

polyester. podložka 2 mm -
polyuretan. lepidlo - -
epoxid. penetrace - -

-penetrace -

-penetrace -

-penetrace -

P6
epoxidová stěrka 3 mm

70 mm

kročejová izolace 50 mm

betonová mazanina
separace- PE folie 1mm -

-

beton C16/20, vyztuženo sítí

ŽB stropní deska 250 mm beton C30/37, ocel B500B
Rockwool, Steprock HD

penetrace - -
samonivelační stěrka 7 mm -
penetrace - -

P7
podlahová krytina 10 mm

280 mmzdvojená podlaha
akustická podložka 5mm systémová, Lindner

dřevěné parkety- systém. woodline

Lindner- systém Floor and more

ŽB stropní deska 250 mm beton C30/37, ocel B500B

polyester. podložka 2 mm -
polyuretan. lepidlo - -
epoxid. penetrace - -

podhled 800mm -

tepelná izolace 150 mm Rockwool, Fastrock LL

parozábrana - -
tepelná izolace 150 mm Rockwool, Fastrock LL

ST1
štěrk, frakce 16/32 min. 50mm

-

spádové klíny min. 50mm

separační folie

tepelná izolace 120+130mm Rockwool- roofmate SL-X
2xSBS modifikovaný asfalt pás

Rockwool- rockfall

ST2

ŽB stropní deska 250 beton C30/37, ocel B500B

P2
podlahová krytina 10 mm

280 mmzdvojená podlaha
akustická podložka 5mm systémová, Lindner

dřevěné parkety- systém. woodline

Lindner- systém Floor and more

P1
epoxidová stěrka 3 mm

70 mm

kročejová izolace 50 mm

betonová mazanina
separace- PE folie 1mm -

-

beton C16/20, vyztuženo sítí

ŽB stropní deska 250 mm beton C30/37, ocel B500B
parozábrana - -

P3
cementová stěrka 5 mm

55 mm

kročejová izolace 40 mm

betonová mazanina
separace PE folie 1mm -

-

beton C16/20, vyztuženo sítí

ŽB stropní deska 250 mm beton C30/37, ocel B500B

(podhled) 720 mm -

P4
epoxid. stěrka 3 mm

7 mm

hydroizolace 2x4 mm

samonivelační stěrka

ŽB- základová deska 500mm

-

podkladní beton 150 mm
stávající terén - -

-
2x SBS modifikovaný asfalt. pás
beton C16/20, vyztuženo sítí

beton C30/37, ocel B500B

P5
keramická dlažba 10 mm

280 mm

ŽB stropní deska 250 mm

zdvojená podlaha
akustická podložka 5mm systémová, Lindner

beton C30/37, ocel B500B

Lindner- systém Floor and more

parozábrana 1 mm

-
-

ŽB stropní deska 250 mm beton C30/37, ocel B500B

P8
epoxid. stěrk. se vsypem 5 mm
ŽB stropní deska 200 mm beton C30/37, ocel B500B

-

Rockwool, Steprock HD

ŽB stropní deska 250 mm beton C30/37, ocel B500B

Rockwool, Steprock HD

hydroizolace 2x4mm

-

-

spádové klíny min. 50mm
tepelná izolace 120+130mm Rockwool- roofmate SL-X

2xSBS modifikovaný asfalt pás

Rockwool- rockfall
parozábrana 1 mm

systém (Optigreen- měkké PVC)
hydroizolace 2x4mm
kořenovzdorná folie
ochranná vodoakumul. textil.
drenážní nopová folie
drenážní násyp
filtrační textilie
intenzivní substrát

-
40mm
80-100mm
-
min. 70mm

systém (Optigreen- typ RMS)
systém (Optigreen- typ FKD)
systém (Optigreen perl 8/16)
systém (Optigreen-typ 105)
systém (Optigreen)

-

5 mmstěrkové lepidlo -

železobeton C30/37

tep. izolace- kamenná vlna
Rockwool- typ dle pozice

hydroizolace

spádové klíny- kamenná vlna
Rockwool- Rockfall

prostý beton C16/20

zdivo- Liapor M 372x115(75)x240mm

XPS

štěrk- frakce dle pozice

zásyp. zemina- hutněná

stávající zemina

T1

-původní terén
zásyp. zemina- hutněná
štěrk- frakce 32/64
štěrk- frakce 16/32
pískové lože
dlažba

-
250mm
120mm
25mm
- -

-
-
-
-
-

skladba zelené střechy

penetrace - -
samonivelační stěrka 7 mm -
penetrace - -

polyester. podložka 2 mm -
polyuretan. lepidlo - -
epoxid. penetrace - -

-penetrace -

-penetrace -

-penetrace -

P6
epoxidová stěrka 3 mm

70 mm

kročejová izolace 50 mm

betonová mazanina
separace- PE folie 1mm -

-

beton C16/20, vyztuženo sítí

ŽB stropní deska 250 mm beton C30/37, ocel B500B
Rockwool, Steprock HD

penetrace - -
samonivelační stěrka 7 mm -
penetrace - -

P7
podlahová krytina 10 mm

280 mmzdvojená podlaha
akustická podložka 5mm systémová, Lindner

dřevěné parkety- systém. woodline

Lindner- systém Floor and more

ŽB stropní deska 250 mm beton C30/37, ocel B500B

polyester. podložka 2 mm -
polyuretan. lepidlo - -
epoxid. penetrace - -

podhled 800mm -

tepelná izolace 150 mm Rockwool, Fastrock LL

parozábrana - -
tepelná izolace 150 mm Rockwool, Fastrock LL

ST1
štěrk, frakce 16/32 min. 50mm

-

spádové klíny min. 50mm

separační folie

tepelná izolace 120+130mm Rockwool- roofmate SL-X
2xSBS modifikovaný asfalt pás

Rockwool- rockfall

ST2

ŽB stropní deska 250 beton C30/37, ocel B500B

P2
podlahová krytina 10 mm

280 mmzdvojená podlaha
akustická podložka 5mm systémová, Lindner

dřevěné parkety- systém. woodline

Lindner- systém Floor and more

P1
epoxidová stěrka 3 mm

70 mm

kročejová izolace 50 mm

betonová mazanina
separace- PE folie 1mm -

-

beton C16/20, vyztuženo sítí

ŽB stropní deska 250 mm beton C30/37, ocel B500B
parozábrana - -

P3
cementová stěrka 5 mm

55 mm

kročejová izolace 40 mm

betonová mazanina
separace PE folie 1mm -

-

beton C16/20, vyztuženo sítí

ŽB stropní deska 250 mm beton C30/37, ocel B500B

(podhled) 720 mm -

P4
epoxid. stěrka 3 mm

7 mm

hydroizolace 2x4 mm

samonivelační stěrka

ŽB- základová deska 500mm

-

podkladní beton 150 mm
stávající terén - -

-
2x SBS modifikovaný asfalt. pás
beton C16/20, vyztuženo sítí

beton C30/37, ocel B500B

P5
keramická dlažba 10 mm

280 mm

ŽB stropní deska 250 mm

zdvojená podlaha
akustická podložka 5mm systémová, Lindner

beton C30/37, ocel B500B

Lindner- systém Floor and more

parozábrana 1 mm

-
-

ŽB stropní deska 250 mm beton C30/37, ocel B500B

P8
epoxid. stěrk. se vsypem 5 mm
ŽB stropní deska 200 mm beton C30/37, ocel B500B

-

Rockwool, Steprock HD

ŽB stropní deska 250 mm beton C30/37, ocel B500B

Rockwool, Steprock HD

hydroizolace 2x4mm

-

-

spádové klíny min. 50mm
tepelná izolace 120+130mm Rockwool- roofmate SL-X

2xSBS modifikovaný asfalt pás

Rockwool- rockfall
parozábrana 1 mm

systém (Optigreen- měkké PVC)
hydroizolace 2x4mm
kořenovzdorná folie
ochranná vodoakumul. textil.
drenážní nopová folie
drenážní násyp
filtrační textilie
intenzivní substrát

-
40mm
80-100mm
-
min. 70mm

systém (Optigreen- typ RMS)
systém (Optigreen- typ FKD)
systém (Optigreen perl 8/16)
systém (Optigreen-typ 105)
systém (Optigreen)

-

5 mmstěrkové lepidlo -

železobeton C30/37

tep. izolace- kamenná vlna
Rockwool- typ dle pozice

hydroizolace

spádové klíny- kamenná vlna
Rockwool- Rockfall

prostý beton C16/20

zdivo- Liapor M 372x115(75)x240mm

XPS

štěrk- frakce dle pozice

zásyp. zemina- hutněná

stávající zemina

T1

-původní terén
zásyp. zemina- hutněná
štěrk- frakce 32/64
štěrk- frakce 16/32
pískové lože
dlažba

-
250mm
120mm
25mm
- -

-
-
-
-
-

skladba zelené střechy

penetrace - -
samonivelační stěrka 7 mm -
penetrace - -

polyester. podložka 2 mm -
polyuretan. lepidlo - -
epoxid. penetrace - -

-penetrace -

-penetrace -

-penetrace -

P6
epoxidová stěrka 3 mm

70 mm

kročejová izolace 50 mm

betonová mazanina
separace- PE folie 1mm -

-

beton C16/20, vyztuženo sítí

ŽB stropní deska 250 mm beton C30/37, ocel B500B
Rockwool, Steprock HD

penetrace - -
samonivelační stěrka 7 mm -
penetrace - -

P7
podlahová krytina 10 mm

280 mmzdvojená podlaha
akustická podložka 5mm systémová, Lindner

dřevěné parkety- systém. woodline

Lindner- systém Floor and more

ŽB stropní deska 250 mm beton C30/37, ocel B500B

polyester. podložka 2 mm -
polyuretan. lepidlo - -
epoxid. penetrace - -

podhled 800mm -

tepelná izolace 150 mm Rockwool, Fastrock LL

parozábrana - -
tepelná izolace 150 mm Rockwool, Fastrock LL

ST1
štěrk, frakce 16/32 min. 50mm

-

spádové klíny min. 50mm

separační folie

tepelná izolace 120+130mm Rockwool- roofmate SL-X
2xSBS modifikovaný asfalt pás

Rockwool- rockfall

ST2

ŽB stropní deska 250 beton C30/37, ocel B500B

P2
podlahová krytina 10 mm

280 mmzdvojená podlaha
akustická podložka 5mm systémová, Lindner

dřevěné parkety- systém. woodline

Lindner- systém Floor and more

P1
epoxidová stěrka 3 mm

70 mm

kročejová izolace 50 mm

betonová mazanina
separace- PE folie 1mm -

-

beton C16/20, vyztuženo sítí

ŽB stropní deska 250 mm beton C30/37, ocel B500B
parozábrana - -

P3
cementová stěrka 5 mm

55 mm

kročejová izolace 40 mm

betonová mazanina
separace PE folie 1mm -

-

beton C16/20, vyztuženo sítí

ŽB stropní deska 250 mm beton C30/37, ocel B500B

(podhled) 720 mm -

P4
epoxid. stěrka 3 mm

7 mm

hydroizolace 2x4 mm

samonivelační stěrka

ŽB- základová deska 500mm

-

podkladní beton 150 mm
stávající terén - -

-
2x SBS modifikovaný asfalt. pás
beton C16/20, vyztuženo sítí

beton C30/37, ocel B500B

P5
keramická dlažba 10 mm

280 mm

ŽB stropní deska 250 mm

zdvojená podlaha
akustická podložka 5mm systémová, Lindner

beton C30/37, ocel B500B

Lindner- systém Floor and more

parozábrana 1 mm

-
-

ŽB stropní deska 250 mm beton C30/37, ocel B500B

P8
epoxid. stěrk. se vsypem 5 mm
ŽB stropní deska 200 mm beton C30/37, ocel B500B

-

Rockwool, Steprock HD

ŽB stropní deska 250 mm beton C30/37, ocel B500B

Rockwool, Steprock HD

hydroizolace 2x4mm

-

-

spádové klíny min. 50mm
tepelná izolace 120+130mm Rockwool- roofmate SL-X

2xSBS modifikovaný asfalt pás

Rockwool- rockfall
parozábrana 1 mm

systém (Optigreen- měkké PVC)
hydroizolace 2x4mm
kořenovzdorná folie
ochranná vodoakumul. textil.
drenážní nopová folie
drenážní násyp
filtrační textilie
intenzivní substrát

-
40mm
80-100mm
-
min. 70mm

systém (Optigreen- typ RMS)
systém (Optigreen- typ FKD)
systém (Optigreen perl 8/16)
systém (Optigreen-typ 105)
systém (Optigreen)

-

5 mmstěrkové lepidlo -

železobeton C30/37

tep. izolace- kamenná vlna
Rockwool- typ dle pozice

hydroizolace

spádové klíny- kamenná vlna
Rockwool- Rockfall

prostý beton C16/20

zdivo- Liapor M 372x115(75)x240mm

XPS

štěrk- frakce dle pozice

zásyp. zemina- hutněná

stávající zemina

T1

-původní terén
zásyp. zemina- hutněná
štěrk- frakce 32/64
štěrk- frakce 16/32
pískové lože
dlažba

-
250mm
120mm
25mm
- -

-
-
-
-
-

skladba zelené střechy

penetrace - -
samonivelační stěrka 7 mm -
penetrace - -

polyester. podložka 2 mm -
polyuretan. lepidlo - -
epoxid. penetrace - -

-penetrace -

-penetrace -

-penetrace -

P6
epoxidová stěrka 3 mm

70 mm

kročejová izolace 50 mm

betonová mazanina
separace- PE folie 1mm -

-

beton C16/20, vyztuženo sítí

ŽB stropní deska 250 mm beton C30/37, ocel B500B
Rockwool, Steprock HD

penetrace - -
samonivelační stěrka 7 mm -
penetrace - -

P7
podlahová krytina 10 mm

280 mmzdvojená podlaha
akustická podložka 5mm systémová, Lindner

dřevěné parkety- systém. woodline

Lindner- systém Floor and more

ŽB stropní deska 250 mm beton C30/37, ocel B500B

polyester. podložka 2 mm -
polyuretan. lepidlo - -
epoxid. penetrace - -

podhled 800mm -

tepelná izolace 150 mm Rockwool, Fastrock LL

parozábrana - -
tepelná izolace 150 mm Rockwool, Fastrock LL

ST1
štěrk, frakce 16/32 min. 50mm

-

spádové klíny min. 50mm

separační folie

tepelná izolace 120+130mm Rockwool- roofmate SL-X
2xSBS modifikovaný asfalt pás

Rockwool- rockfall

ST2

ŽB stropní deska 250 beton C30/37, ocel B500B

P2
podlahová krytina 10 mm

280 mmzdvojená podlaha
akustická podložka 5mm systémová, Lindner

dřevěné parkety- systém. woodline

Lindner- systém Floor and more

P1
epoxidová stěrka 3 mm

70 mm

kročejová izolace 50 mm

betonová mazanina
separace- PE folie 1mm -

-

beton C16/20, vyztuženo sítí

ŽB stropní deska 250 mm beton C30/37, ocel B500B
parozábrana - -

P3
cementová stěrka 5 mm

55 mm

kročejová izolace 40 mm

betonová mazanina
separace PE folie 1mm -

-

beton C16/20, vyztuženo sítí

ŽB stropní deska 250 mm beton C30/37, ocel B500B

(podhled) 720 mm -

P4
epoxid. stěrka 3 mm

7 mm

hydroizolace 2x4 mm

samonivelační stěrka

ŽB- základová deska 500mm

-

podkladní beton 150 mm
stávající terén - -

-
2x SBS modifikovaný asfalt. pás
beton C16/20, vyztuženo sítí

beton C30/37, ocel B500B

P5
keramická dlažba 10 mm

280 mm

ŽB stropní deska 250 mm

zdvojená podlaha
akustická podložka 5mm systémová, Lindner

beton C30/37, ocel B500B

Lindner- systém Floor and more

parozábrana 1 mm

-
-

ŽB stropní deska 250 mm beton C30/37, ocel B500B

P8
epoxid. stěrk. se vsypem 5 mm
ŽB stropní deska 200 mm beton C30/37, ocel B500B

-

Rockwool, Steprock HD

ŽB stropní deska 250 mm beton C30/37, ocel B500B

Rockwool, Steprock HD

hydroizolace 2x4mm

-

-

spádové klíny min. 50mm
tepelná izolace 120+130mm Rockwool- roofmate SL-X

2xSBS modifikovaný asfalt pás

Rockwool- rockfall
parozábrana 1 mm

systém (Optigreen- měkké PVC)
hydroizolace 2x4mm
kořenovzdorná folie
ochranná vodoakumul. textil.
drenážní nopová folie
drenážní násyp
filtrační textilie
intenzivní substrát

-
40mm
80-100mm
-
min. 70mm

systém (Optigreen- typ RMS)
systém (Optigreen- typ FKD)
systém (Optigreen perl 8/16)
systém (Optigreen-typ 105)
systém (Optigreen)

-

5 mmstěrkové lepidlo -

železobeton C30/37

tep. izolace- kamenná vlna
Rockwool- typ dle pozice

hydroizolace

spádové klíny- kamenná vlna
Rockwool- Rockfall

prostý beton C16/20

zdivo- Liapor M 372x115(75)x240mm

XPS

štěrk- frakce dle pozice

zásyp. zemina- hutněná

stávající zemina

T1

-původní terén
zásyp. zemina- hutněná
štěrk- frakce 32/64
štěrk- frakce 16/32
pískové lože
dlažba

-
250mm
120mm
25mm
- -

-
-
-
-
-

skladba zelené střechy

penetrace - -
samonivelační stěrka 7 mm -
penetrace - -

polyester. podložka 2 mm -
polyuretan. lepidlo - -
epoxid. penetrace - -

-penetrace -

-penetrace -

-penetrace -

P6
epoxidová stěrka 3 mm

70 mm

kročejová izolace 50 mm

betonová mazanina
separace- PE folie 1mm -

-

beton C16/20, vyztuženo sítí

ŽB stropní deska 250 mm beton C30/37, ocel B500B
Rockwool, Steprock HD

penetrace - -
samonivelační stěrka 7 mm -
penetrace - -

P7
podlahová krytina 10 mm

280 mmzdvojená podlaha
akustická podložka 5mm systémová, Lindner

dřevěné parkety- systém. woodline

Lindner- systém Floor and more

ŽB stropní deska 250 mm beton C30/37, ocel B500B

polyester. podložka 2 mm -
polyuretan. lepidlo - -
epoxid. penetrace - -

podhled 800mm -

tepelná izolace 150 mm Rockwool, Fastrock LL

parozábrana - -
tepelná izolace 150 mm Rockwool, Fastrock LL

ST1
štěrk, frakce 16/32 min. 50mm

-

spádové klíny min. 50mm

separační folie

tepelná izolace 120+130mm Rockwool- roofmate SL-X
2xSBS modifikovaný asfalt pás

Rockwool- rockfall

ST2

ŽB stropní deska 250 beton C30/37, ocel B500B

P2
podlahová krytina 10 mm

280 mmzdvojená podlaha
akustická podložka 5mm systémová, Lindner

dřevěné parkety- systém. woodline

Lindner- systém Floor and more

P1
epoxidová stěrka 3 mm

70 mm

kročejová izolace 50 mm

betonová mazanina
separace- PE folie 1mm -

-

beton C16/20, vyztuženo sítí

ŽB stropní deska 250 mm beton C30/37, ocel B500B
parozábrana - -

P3
cementová stěrka 5 mm

55 mm

kročejová izolace 40 mm

betonová mazanina
separace PE folie 1mm -

-

beton C16/20, vyztuženo sítí

ŽB stropní deska 250 mm beton C30/37, ocel B500B

(podhled) 720 mm -

P4
epoxid. stěrka 3 mm

7 mm

hydroizolace 2x4 mm

samonivelační stěrka

ŽB- základová deska 500mm

-

podkladní beton 150 mm
stávající terén - -

-
2x SBS modifikovaný asfalt. pás
beton C16/20, vyztuženo sítí

beton C30/37, ocel B500B

P5
keramická dlažba 10 mm

280 mm

ŽB stropní deska 250 mm

zdvojená podlaha
akustická podložka 5mm systémová, Lindner

beton C30/37, ocel B500B

Lindner- systém Floor and more

parozábrana 1 mm

-
-

ŽB stropní deska 250 mm beton C30/37, ocel B500B

P8
epoxid. stěrk. se vsypem 5 mm
ŽB stropní deska 200 mm beton C30/37, ocel B500B

-

Rockwool, Steprock HD

ŽB stropní deska 250 mm beton C30/37, ocel B500B

Rockwool, Steprock HD

hydroizolace 2x4mm

-

-

spádové klíny min. 50mm
tepelná izolace 120+130mm Rockwool- roofmate SL-X

2xSBS modifikovaný asfalt pás

Rockwool- rockfall
parozábrana 1 mm

systém (Optigreen- měkké PVC)
hydroizolace 2x4mm
kořenovzdorná folie
ochranná vodoakumul. textil.
drenážní nopová folie
drenážní násyp
filtrační textilie
intenzivní substrát

-
40mm
80-100mm
-
min. 70mm

systém (Optigreen- typ RMS)
systém (Optigreen- typ FKD)
systém (Optigreen perl 8/16)
systém (Optigreen-typ 105)
systém (Optigreen)

-

5 mmstěrkové lepidlo -

železobeton C30/37

tep. izolace- kamenná vlna
Rockwool- typ dle pozice

hydroizolace

spádové klíny- kamenná vlna
Rockwool- Rockfall

prostý beton C16/20

zdivo- Liapor M 372x115(75)x240mm

XPS

štěrk- frakce dle pozice

zásyp. zemina- hutněná

stávající zemina

T1

-původní terén
zásyp. zemina- hutněná
štěrk- frakce 32/64
štěrk- frakce 16/32
pískové lože
dlažba

-
250mm
120mm
25mm
- -

-
-
-
-
-

skladba zelené střechy

penetrace - -
samonivelační stěrka 7 mm -
penetrace - -

polyester. podložka 2 mm -
polyuretan. lepidlo - -
epoxid. penetrace - -

-penetrace -

-penetrace -

-penetrace -

P6
epoxidová stěrka 3 mm

70 mm

kročejová izolace 50 mm

betonová mazanina
separace- PE folie 1mm -

-

beton C16/20, vyztuženo sítí

ŽB stropní deska 250 mm beton C30/37, ocel B500B
Rockwool, Steprock HD

penetrace - -
samonivelační stěrka 7 mm -
penetrace - -

P7
podlahová krytina 10 mm

280 mmzdvojená podlaha
akustická podložka 5mm systémová, Lindner

dřevěné parkety- systém. woodline

Lindner- systém Floor and more

ŽB stropní deska 250 mm beton C30/37, ocel B500B

polyester. podložka 2 mm -
polyuretan. lepidlo - -
epoxid. penetrace - -

podhled 800mm -

tepelná izolace 150 mm Rockwool, Fastrock LL

parozábrana - -
tepelná izolace 150 mm Rockwool, Fastrock LL

ST1
štěrk, frakce 16/32 min. 50mm

-

spádové klíny min. 50mm

separační folie

tepelná izolace 120+130mm Rockwool- roofmate SL-X
2xSBS modifikovaný asfalt pás

Rockwool- rockfall

ST2

ŽB stropní deska 250 beton C30/37, ocel B500B

P2
podlahová krytina 10 mm

280 mmzdvojená podlaha
akustická podložka 5mm systémová, Lindner

dřevěné parkety- systém. woodline

Lindner- systém Floor and more

P1
epoxidová stěrka 3 mm

70 mm

kročejová izolace 50 mm

betonová mazanina
separace- PE folie 1mm -

-

beton C16/20, vyztuženo sítí

ŽB stropní deska 250 mm beton C30/37, ocel B500B
parozábrana - -

P3
cementová stěrka 5 mm

55 mm

kročejová izolace 40 mm

betonová mazanina
separace PE folie 1mm -

-

beton C16/20, vyztuženo sítí

ŽB stropní deska 250 mm beton C30/37, ocel B500B

(podhled) 720 mm -

P4
epoxid. stěrka 3 mm

7 mm

hydroizolace 2x4 mm

samonivelační stěrka

ŽB- základová deska 500mm

-

podkladní beton 150 mm
stávající terén - -

-
2x SBS modifikovaný asfalt. pás
beton C16/20, vyztuženo sítí

beton C30/37, ocel B500B

P5
keramická dlažba 10 mm

280 mm

ŽB stropní deska 250 mm

zdvojená podlaha
akustická podložka 5mm systémová, Lindner

beton C30/37, ocel B500B

Lindner- systém Floor and more

parozábrana 1 mm

-
-

ŽB stropní deska 250 mm beton C30/37, ocel B500B

P8
epoxid. stěrk. se vsypem 5 mm
ŽB stropní deska 200 mm beton C30/37, ocel B500B

-

Rockwool, Steprock HD

ŽB stropní deska 250 mm beton C30/37, ocel B500B

Rockwool, Steprock HD

hydroizolace 2x4mm

-

-

spádové klíny min. 50mm
tepelná izolace 120+130mm Rockwool- roofmate SL-X

2xSBS modifikovaný asfalt pás

Rockwool- rockfall
parozábrana 1 mm

systém (Optigreen- měkké PVC)
hydroizolace 2x4mm
kořenovzdorná folie
ochranná vodoakumul. textil.
drenážní nopová folie
drenážní násyp
filtrační textilie
intenzivní substrát

-
40mm
80-100mm
-
min. 70mm

systém (Optigreen- typ RMS)
systém (Optigreen- typ FKD)
systém (Optigreen perl 8/16)
systém (Optigreen-typ 105)
systém (Optigreen)

-

5 mmstěrkové lepidlo -

železobeton C30/37

tep. izolace- kamenná vlna
Rockwool- typ dle pozice

hydroizolace

spádové klíny- kamenná vlna
Rockwool- Rockfall

prostý beton C16/20

zdivo- Liapor M 372x115(75)x240mm

XPS

štěrk- frakce dle pozice

zásyp. zemina- hutněná

stávající zemina

T1

-původní terén
zásyp. zemina- hutněná
štěrk- frakce 32/64
štěrk- frakce 16/32
pískové lože
dlažba

-
250mm
120mm
25mm
- -

-
-
-
-
-

skladba zelené střechy

penetrace - -
samonivelační stěrka 7 mm -
penetrace - -

polyester. podložka 2 mm -
polyuretan. lepidlo - -
epoxid. penetrace - -

-penetrace -

-penetrace -

-penetrace -

P6
epoxidová stěrka 3 mm

70 mm

kročejová izolace 50 mm

betonová mazanina
separace- PE folie 1mm -

-

beton C16/20, vyztuženo sítí

ŽB stropní deska 250 mm beton C30/37, ocel B500B
Rockwool, Steprock HD

penetrace - -
samonivelační stěrka 7 mm -
penetrace - -

P7
podlahová krytina 10 mm

280 mmzdvojená podlaha
akustická podložka 5mm systémová, Lindner

dřevěné parkety- systém. woodline

Lindner- systém Floor and more

ŽB stropní deska 250 mm beton C30/37, ocel B500B

polyester. podložka 2 mm -
polyuretan. lepidlo - -
epoxid. penetrace - -

podhled 800mm -

tepelná izolace 150 mm Rockwool, Fastrock LL

parozábrana - -
tepelná izolace 150 mm Rockwool, Fastrock LL

ST1
štěrk, frakce 16/32 min. 50mm

-

spádové klíny min. 50mm

separační folie

tepelná izolace 120+130mm Rockwool- roofmate SL-X
2xSBS modifikovaný asfalt pás

Rockwool- rockfall

ST2

ŽB stropní deska 250 beton C30/37, ocel B500B

P2
podlahová krytina 10 mm

280 mmzdvojená podlaha
akustická podložka 5mm systémová, Lindner

dřevěné parkety- systém. woodline

Lindner- systém Floor and more

P1
epoxidová stěrka 3 mm

70 mm

kročejová izolace 50 mm

betonová mazanina
separace- PE folie 1mm -

-

beton C16/20, vyztuženo sítí

ŽB stropní deska 250 mm beton C30/37, ocel B500B
parozábrana - -

P3
cementová stěrka 5 mm

55 mm

kročejová izolace 40 mm

betonová mazanina
separace PE folie 1mm -

-

beton C16/20, vyztuženo sítí

ŽB stropní deska 250 mm beton C30/37, ocel B500B

(podhled) 720 mm -

P4
epoxid. stěrka 3 mm

7 mm

hydroizolace 2x4 mm

samonivelační stěrka

ŽB- základová deska 500mm

-

podkladní beton 150 mm
stávající terén - -

-
2x SBS modifikovaný asfalt. pás
beton C16/20, vyztuženo sítí

beton C30/37, ocel B500B

P5
keramická dlažba 10 mm

280 mm

ŽB stropní deska 250 mm

zdvojená podlaha
akustická podložka 5mm systémová, Lindner

beton C30/37, ocel B500B

Lindner- systém Floor and more

parozábrana 1 mm

-
-

ŽB stropní deska 250 mm beton C30/37, ocel B500B

P8
epoxid. stěrk. se vsypem 5 mm
ŽB stropní deska 200 mm beton C30/37, ocel B500B

-

Rockwool, Steprock HD

ŽB stropní deska 250 mm beton C30/37, ocel B500B

Rockwool, Steprock HD

hydroizolace 2x4mm

-

-

spádové klíny min. 50mm
tepelná izolace 120+130mm Rockwool- roofmate SL-X

2xSBS modifikovaný asfalt pás

Rockwool- rockfall
parozábrana 1 mm

systém (Optigreen- měkké PVC)
hydroizolace 2x4mm
kořenovzdorná folie
ochranná vodoakumul. textil.
drenážní nopová folie
drenážní násyp
filtrační textilie
intenzivní substrát

-
40mm
80-100mm
-
min. 70mm

systém (Optigreen- typ RMS)
systém (Optigreen- typ FKD)
systém (Optigreen perl 8/16)
systém (Optigreen-typ 105)
systém (Optigreen)

-

5 mmstěrkové lepidlo -

železobeton C30/37

tep. izolace- kamenná vlna
Rockwool- typ dle pozice

hydroizolace

spádové klíny- kamenná vlna
Rockwool- Rockfall

prostý beton C16/20

zdivo- Liapor M 372x115(75)x240mm

XPS

štěrk- frakce dle pozice

zásyp. zemina- hutněná

stávající zemina

T1

-původní terén
zásyp. zemina- hutněná
štěrk- frakce 32/64
štěrk- frakce 16/32
pískové lože
dlažba

-
250mm
120mm
25mm
- -

-
-
-
-
-

skladba zelené střechy

penetrace - -
samonivelační stěrka 7 mm -
penetrace - -

polyester. podložka 2 mm -
polyuretan. lepidlo - -
epoxid. penetrace - -

-penetrace -

-penetrace -

-penetrace -

P6
epoxidová stěrka 3 mm

70 mm

kročejová izolace 50 mm

betonová mazanina
separace- PE folie 1mm -

-

beton C16/20, vyztuženo sítí

ŽB stropní deska 250 mm beton C30/37, ocel B500B
Rockwool, Steprock HD

penetrace - -
samonivelační stěrka 7 mm -
penetrace - -

P7
podlahová krytina 10 mm

280 mmzdvojená podlaha
akustická podložka 5mm systémová, Lindner

dřevěné parkety- systém. woodline

Lindner- systém Floor and more

ŽB stropní deska 250 mm beton C30/37, ocel B500B

polyester. podložka 2 mm -
polyuretan. lepidlo - -
epoxid. penetrace - -

podhled 800mm -

tepelná izolace 150 mm Rockwool, Fastrock LL

parozábrana - -
tepelná izolace 150 mm Rockwool, Fastrock LL

ST1
štěrk, frakce 16/32 min. 50mm

-

spádové klíny min. 50mm

separační folie

tepelná izolace 120+130mm Rockwool- roofmate SL-X
2xSBS modifikovaný asfalt pás

Rockwool- rockfall

ST2

ŽB stropní deska 250 beton C30/37, ocel B500B

P2
podlahová krytina 10 mm

280 mmzdvojená podlaha
akustická podložka 5mm systémová, Lindner

dřevěné parkety- systém. woodline

Lindner- systém Floor and more

P1
epoxidová stěrka 3 mm

70 mm

kročejová izolace 50 mm

betonová mazanina
separace- PE folie 1mm -

-

beton C16/20, vyztuženo sítí

ŽB stropní deska 250 mm beton C30/37, ocel B500B
parozábrana - -

P3
cementová stěrka 5 mm

55 mm

kročejová izolace 40 mm

betonová mazanina
separace PE folie 1mm -

-

beton C16/20, vyztuženo sítí

ŽB stropní deska 250 mm beton C30/37, ocel B500B

(podhled) 720 mm -

P4
epoxid. stěrka 3 mm

7 mm

hydroizolace 2x4 mm

samonivelační stěrka

ŽB- základová deska 500mm

-

podkladní beton 150 mm
stávající terén - -

-
2x SBS modifikovaný asfalt. pás
beton C16/20, vyztuženo sítí

beton C30/37, ocel B500B

P5
keramická dlažba 10 mm

280 mm

ŽB stropní deska 250 mm

zdvojená podlaha
akustická podložka 5mm systémová, Lindner

beton C30/37, ocel B500B

Lindner- systém Floor and more

parozábrana 1 mm

-
-

ŽB stropní deska 250 mm beton C30/37, ocel B500B

P8
epoxid. stěrk. se vsypem 5 mm
ŽB stropní deska 200 mm beton C30/37, ocel B500B

-

Rockwool, Steprock HD

ŽB stropní deska 250 mm beton C30/37, ocel B500B

Rockwool, Steprock HD

hydroizolace 2x4mm

-

-

spádové klíny min. 50mm
tepelná izolace 120+130mm Rockwool- roofmate SL-X

2xSBS modifikovaný asfalt pás

Rockwool- rockfall
parozábrana 1 mm

systém (Optigreen- měkké PVC)
hydroizolace 2x4mm
kořenovzdorná folie
ochranná vodoakumul. textil.
drenážní nopová folie
drenážní násyp
filtrační textilie
intenzivní substrát

-
40mm
80-100mm
-
min. 70mm

systém (Optigreen- typ RMS)
systém (Optigreen- typ FKD)
systém (Optigreen perl 8/16)
systém (Optigreen-typ 105)
systém (Optigreen)

-

5 mmstěrkové lepidlo -

železobeton C30/37

tep. izolace- kamenná vlna
Rockwool- typ dle pozice

hydroizolace

spádové klíny- kamenná vlna
Rockwool- Rockfall

prostý beton C16/20

zdivo- Liapor M 372x115(75)x240mm

XPS

štěrk- frakce dle pozice

zásyp. zemina- hutněná

stávající zemina

T1

-původní terén
zásyp. zemina- hutněná
štěrk- frakce 32/64
štěrk- frakce 16/32
pískové lože
dlažba

-
250mm
120mm
25mm
- -

-
-
-
-
-

skladba zelené střechy

penetrace - -
samonivelační stěrka 7 mm -
penetrace - -

polyester. podložka 2 mm -
polyuretan. lepidlo - -
epoxid. penetrace - -

-penetrace -

-penetrace -

-penetrace -

P6
epoxidová stěrka 3 mm

70 mm

kročejová izolace 50 mm

betonová mazanina
separace- PE folie 1mm -

-

beton C16/20, vyztuženo sítí

ŽB stropní deska 250 mm beton C30/37, ocel B500B
Rockwool, Steprock HD

penetrace - -
samonivelační stěrka 7 mm -
penetrace - -

P7
podlahová krytina 10 mm

280 mmzdvojená podlaha
akustická podložka 5mm systémová, Lindner

dřevěné parkety- systém. woodline

Lindner- systém Floor and more

ŽB stropní deska 250 mm beton C30/37, ocel B500B

polyester. podložka 2 mm -
polyuretan. lepidlo - -
epoxid. penetrace - -

podhled 800mm -

tepelná izolace 150 mm Rockwool, Fastrock LL

parozábrana - -
tepelná izolace 150 mm Rockwool, Fastrock LL

ST1
štěrk, frakce 16/32 min. 50mm

-

spádové klíny min. 50mm

separační folie

tepelná izolace 120+130mm Rockwool- roofmate SL-X
2xSBS modifikovaný asfalt pás

Rockwool- rockfall

ST2

ŽB stropní deska 250 beton C30/37, ocel B500B

P2
podlahová krytina 10 mm

280 mmzdvojená podlaha
akustická podložka 5mm systémová, Lindner

dřevěné parkety- systém. woodline

Lindner- systém Floor and more

P1
epoxidová stěrka 3 mm

70 mm

kročejová izolace 50 mm

betonová mazanina
separace- PE folie 1mm -

-

beton C16/20, vyztuženo sítí

ŽB stropní deska 250 mm beton C30/37, ocel B500B
parozábrana - -

P3
cementová stěrka 5 mm

55 mm

kročejová izolace 40 mm

betonová mazanina
separace PE folie 1mm -

-

beton C16/20, vyztuženo sítí

ŽB stropní deska 250 mm beton C30/37, ocel B500B

(podhled) 720 mm -

P4
epoxid. stěrka 3 mm

7 mm

hydroizolace 2x4 mm

samonivelační stěrka

ŽB- základová deska 500mm

-

podkladní beton 150 mm
stávající terén - -

-
2x SBS modifikovaný asfalt. pás
beton C16/20, vyztuženo sítí

beton C30/37, ocel B500B

P5
keramická dlažba 10 mm

280 mm

ŽB stropní deska 250 mm

zdvojená podlaha
akustická podložka 5mm systémová, Lindner

beton C30/37, ocel B500B

Lindner- systém Floor and more

parozábrana 1 mm

-
-

ŽB stropní deska 250 mm beton C30/37, ocel B500B

P8
epoxid. stěrk. se vsypem 5 mm
ŽB stropní deska 200 mm beton C30/37, ocel B500B

-

Rockwool, Steprock HD

ŽB stropní deska 250 mm beton C30/37, ocel B500B

Rockwool, Steprock HD

hydroizolace 2x4mm

-

-

spádové klíny min. 50mm
tepelná izolace 120+130mm Rockwool- roofmate SL-X

2xSBS modifikovaný asfalt pás

Rockwool- rockfall
parozábrana 1 mm

systém (Optigreen- měkké PVC)
hydroizolace 2x4mm
kořenovzdorná folie
ochranná vodoakumul. textil.
drenážní nopová folie
drenážní násyp
filtrační textilie
intenzivní substrát

-
40mm
80-100mm
-
min. 70mm

systém (Optigreen- typ RMS)
systém (Optigreen- typ FKD)
systém (Optigreen perl 8/16)
systém (Optigreen-typ 105)
systém (Optigreen)

-

5 mmstěrkové lepidlo -

železobeton C30/37

tep. izolace- kamenná vlna
Rockwool- typ dle pozice

hydroizolace

spádové klíny- kamenná vlna
Rockwool- Rockfall

prostý beton C16/20

zdivo- Liapor M 372x115(75)x240mm

XPS

štěrk- frakce dle pozice

zásyp. zemina- hutněná

stávající zemina

T1

-původní terén
zásyp. zemina- hutněná
štěrk- frakce 32/64
štěrk- frakce 16/32
pískové lože
dlažba

-
250mm
120mm
25mm
- -

-
-
-
-
-

skladba zelené střechy

penetrace - -
samonivelační stěrka 7 mm -
penetrace - -

polyester. podložka 2 mm -
polyuretan. lepidlo - -
epoxid. penetrace - -

-penetrace -

-penetrace -

-penetrace -

P6
epoxidová stěrka 3 mm

70 mm

kročejová izolace 50 mm

betonová mazanina
separace- PE folie 1mm -

-

beton C16/20, vyztuženo sítí

ŽB stropní deska 250 mm beton C30/37, ocel B500B
Rockwool, Steprock HD

penetrace - -
samonivelační stěrka 7 mm -
penetrace - -

P7
podlahová krytina 10 mm

280 mmzdvojená podlaha
akustická podložka 5mm systémová, Lindner

dřevěné parkety- systém. woodline

Lindner- systém Floor and more

ŽB stropní deska 250 mm beton C30/37, ocel B500B

polyester. podložka 2 mm -
polyuretan. lepidlo - -
epoxid. penetrace - -

podhled 800mm -

tepelná izolace 150 mm Rockwool, Fastrock LL

parozábrana - -
tepelná izolace 150 mm Rockwool, Fastrock LL

ST1
štěrk, frakce 16/32 min. 50mm

-

spádové klíny min. 50mm

separační folie

tepelná izolace 120+130mm Rockwool- roofmate SL-X
2xSBS modifikovaný asfalt pás

Rockwool- rockfall

ST2

ŽB stropní deska 250 beton C30/37, ocel B500B

P2
podlahová krytina 10 mm

280 mmzdvojená podlaha
akustická podložka 5mm systémová, Lindner

dřevěné parkety- systém. woodline

Lindner- systém Floor and more

P1
epoxidová stěrka 3 mm

70 mm

kročejová izolace 50 mm

betonová mazanina
separace- PE folie 1mm -

-

beton C16/20, vyztuženo sítí

ŽB stropní deska 250 mm beton C30/37, ocel B500B
parozábrana - -

P3
cementová stěrka 5 mm

55 mm

kročejová izolace 40 mm

betonová mazanina
separace PE folie 1mm -

-

beton C16/20, vyztuženo sítí

ŽB stropní deska 250 mm beton C30/37, ocel B500B

(podhled) 720 mm -

P4
epoxid. stěrka 3 mm

7 mm

hydroizolace 2x4 mm

samonivelační stěrka

ŽB- základová deska 500mm

-

podkladní beton 150 mm
stávající terén - -

-
2x SBS modifikovaný asfalt. pás
beton C16/20, vyztuženo sítí

beton C30/37, ocel B500B

P5
keramická dlažba 10 mm

280 mm

ŽB stropní deska 250 mm

zdvojená podlaha
akustická podložka 5mm systémová, Lindner

beton C30/37, ocel B500B

Lindner- systém Floor and more

parozábrana 1 mm

-
-

ŽB stropní deska 250 mm beton C30/37, ocel B500B

P8
epoxid. stěrk. se vsypem 5 mm
ŽB stropní deska 200 mm beton C30/37, ocel B500B

-

Rockwool, Steprock HD

ŽB stropní deska 250 mm beton C30/37, ocel B500B

Rockwool, Steprock HD

hydroizolace 2x4mm

-

-

spádové klíny min. 50mm
tepelná izolace 120+130mm Rockwool- roofmate SL-X

2xSBS modifikovaný asfalt pás

Rockwool- rockfall
parozábrana 1 mm

systém (Optigreen- měkké PVC)
hydroizolace 2x4mm
kořenovzdorná folie
ochranná vodoakumul. textil.
drenážní nopová folie
drenážní násyp
filtrační textilie
intenzivní substrát

-
40mm
80-100mm
-
min. 70mm

systém (Optigreen- typ RMS)
systém (Optigreen- typ FKD)
systém (Optigreen perl 8/16)
systém (Optigreen-typ 105)
systém (Optigreen)

-

5 mmstěrkové lepidlo -

železobeton C30/37

tep. izolace- kamenná vlna
Rockwool- typ dle pozice

hydroizolace

spádové klíny- kamenná vlna
Rockwool- Rockfall

prostý beton C16/20

zdivo- Liapor M 372x115(75)x240mm

XPS

štěrk- frakce dle pozice

zásyp. zemina- hutněná

stávající zemina

T1

-původní terén
zásyp. zemina- hutněná
štěrk- frakce 32/64
štěrk- frakce 16/32
pískové lože
dlažba

-
250mm
120mm
25mm
- -

-
-
-
-
-

skladba zelené střechy

penetrace - -
samonivelační stěrka 7 mm -
penetrace - -

polyester. podložka 2 mm -
polyuretan. lepidlo - -
epoxid. penetrace - -

-penetrace -

-penetrace -

-penetrace -

P6
epoxidová stěrka 3 mm

70 mm

kročejová izolace 50 mm

betonová mazanina
separace- PE folie 1mm -

-

beton C16/20, vyztuženo sítí

ŽB stropní deska 250 mm beton C30/37, ocel B500B
Rockwool, Steprock HD

penetrace - -
samonivelační stěrka 7 mm -
penetrace - -

P7
podlahová krytina 10 mm

280 mmzdvojená podlaha
akustická podložka 5mm systémová, Lindner

dřevěné parkety- systém. woodline

Lindner- systém Floor and more

ŽB stropní deska 250 mm beton C30/37, ocel B500B

polyester. podložka 2 mm -
polyuretan. lepidlo - -
epoxid. penetrace - -

podhled 800mm -

tepelná izolace 150 mm Rockwool, Fastrock LL

parozábrana - -
tepelná izolace 150 mm Rockwool, Fastrock LL

ST1
štěrk, frakce 16/32 min. 50mm

-

spádové klíny min. 50mm

separační folie

tepelná izolace 120+130mm Rockwool- roofmate SL-X
2xSBS modifikovaný asfalt pás

Rockwool- rockfall

ST2

ŽB stropní deska 250 beton C30/37, ocel B500B

P2
podlahová krytina 10 mm

280 mmzdvojená podlaha
akustická podložka 5mm systémová, Lindner

dřevěné parkety- systém. woodline

Lindner- systém Floor and more

P1
epoxidová stěrka 3 mm

70 mm

kročejová izolace 50 mm

betonová mazanina
separace- PE folie 1mm -

-

beton C16/20, vyztuženo sítí

ŽB stropní deska 250 mm beton C30/37, ocel B500B
parozábrana - -

P3
cementová stěrka 5 mm

55 mm

kročejová izolace 40 mm

betonová mazanina
separace PE folie 1mm -

-

beton C16/20, vyztuženo sítí

ŽB stropní deska 250 mm beton C30/37, ocel B500B

(podhled) 720 mm -

P4
epoxid. stěrka 3 mm

7 mm

hydroizolace 2x4 mm

samonivelační stěrka

ŽB- základová deska 500mm

-

podkladní beton 150 mm
stávající terén - -

-
2x SBS modifikovaný asfalt. pás
beton C16/20, vyztuženo sítí

beton C30/37, ocel B500B

P5
keramická dlažba 10 mm

280 mm

ŽB stropní deska 250 mm

zdvojená podlaha
akustická podložka 5mm systémová, Lindner

beton C30/37, ocel B500B

Lindner- systém Floor and more

parozábrana 1 mm

-
-

ŽB stropní deska 250 mm beton C30/37, ocel B500B

P8
epoxid. stěrk. se vsypem 5 mm
ŽB stropní deska 200 mm beton C30/37, ocel B500B

-

Rockwool, Steprock HD

ŽB stropní deska 250 mm beton C30/37, ocel B500B

Rockwool, Steprock HD

hydroizolace 2x4mm

-

-

spádové klíny min. 50mm
tepelná izolace 120+130mm Rockwool- roofmate SL-X

2xSBS modifikovaný asfalt pás

Rockwool- rockfall
parozábrana 1 mm

systém (Optigreen- měkké PVC)
hydroizolace 2x4mm
kořenovzdorná folie
ochranná vodoakumul. textil.
drenážní nopová folie
drenážní násyp
filtrační textilie
intenzivní substrát

-
40mm
80-100mm
-
min. 70mm

systém (Optigreen- typ RMS)
systém (Optigreen- typ FKD)
systém (Optigreen perl 8/16)
systém (Optigreen-typ 105)
systém (Optigreen)

-

5 mmstěrkové lepidlo -

železobeton C30/37

tep. izolace- kamenná vlna
Rockwool- typ dle pozice

hydroizolace

spádové klíny- kamenná vlna
Rockwool- Rockfall

prostý beton C16/20

zdivo- Liapor M 372x115(75)x240mm

XPS

štěrk- frakce dle pozice

zásyp. zemina- hutněná

stávající zemina

T1

-původní terén
zásyp. zemina- hutněná
štěrk- frakce 32/64
štěrk- frakce 16/32
pískové lože
dlažba

-
250mm
120mm
25mm
- -

-
-
-
-
-

skladba zelené střechy

penetrace - -
samonivelační stěrka 7 mm -
penetrace - -

polyester. podložka 2 mm -
polyuretan. lepidlo - -
epoxid. penetrace - -

-penetrace -

-penetrace -

-penetrace -

P6
epoxidová stěrka 3 mm

70 mm

kročejová izolace 50 mm

betonová mazanina
separace- PE folie 1mm -

-

beton C16/20, vyztuženo sítí

ŽB stropní deska 250 mm beton C30/37, ocel B500B
Rockwool, Steprock HD

penetrace - -
samonivelační stěrka 7 mm -
penetrace - -

P7
podlahová krytina 10 mm

280 mmzdvojená podlaha
akustická podložka 5mm systémová, Lindner

dřevěné parkety- systém. woodline

Lindner- systém Floor and more

ŽB stropní deska 250 mm beton C30/37, ocel B500B

polyester. podložka 2 mm -
polyuretan. lepidlo - -
epoxid. penetrace - -

podhled 800mm -

tepelná izolace 150 mm Rockwool, Fastrock LL

parozábrana - -
tepelná izolace 150 mm Rockwool, Fastrock LL

ST1
štěrk, frakce 16/32 min. 50mm

-

spádové klíny min. 50mm

separační folie

tepelná izolace 120+130mm Rockwool- roofmate SL-X
2xSBS modifikovaný asfalt pás

Rockwool- rockfall

ST2

ŽB stropní deska 250 beton C30/37, ocel B500B

P2
podlahová krytina 10 mm

280 mmzdvojená podlaha
akustická podložka 5mm systémová, Lindner

dřevěné parkety- systém. woodline

Lindner- systém Floor and more

P1
epoxidová stěrka 3 mm

70 mm

kročejová izolace 50 mm

betonová mazanina
separace- PE folie 1mm -

-

beton C16/20, vyztuženo sítí

ŽB stropní deska 250 mm beton C30/37, ocel B500B
parozábrana - -

P3
cementová stěrka 5 mm

55 mm

kročejová izolace 40 mm

betonová mazanina
separace PE folie 1mm -

-

beton C16/20, vyztuženo sítí

ŽB stropní deska 250 mm beton C30/37, ocel B500B

(podhled) 720 mm -

P4
epoxid. stěrka 3 mm

7 mm

hydroizolace 2x4 mm

samonivelační stěrka

ŽB- základová deska 500mm

-

podkladní beton 150 mm
stávající terén - -

-
2x SBS modifikovaný asfalt. pás
beton C16/20, vyztuženo sítí

beton C30/37, ocel B500B

P5
keramická dlažba 10 mm

280 mm

ŽB stropní deska 250 mm

zdvojená podlaha
akustická podložka 5mm systémová, Lindner

beton C30/37, ocel B500B

Lindner- systém Floor and more

parozábrana 1 mm

-
-

ŽB stropní deska 250 mm beton C30/37, ocel B500B

P8
epoxid. stěrk. se vsypem 5 mm
ŽB stropní deska 200 mm beton C30/37, ocel B500B

-

Rockwool, Steprock HD

ŽB stropní deska 250 mm beton C30/37, ocel B500B

Rockwool, Steprock HD

hydroizolace 2x4mm

-

-

spádové klíny min. 50mm
tepelná izolace 120+130mm Rockwool- roofmate SL-X

2xSBS modifikovaný asfalt pás

Rockwool- rockfall
parozábrana 1 mm

systém (Optigreen- měkké PVC)
hydroizolace 2x4mm
kořenovzdorná folie
ochranná vodoakumul. textil.
drenážní nopová folie
drenážní násyp
filtrační textilie
intenzivní substrát

-
40mm
80-100mm
-
min. 70mm

systém (Optigreen- typ RMS)
systém (Optigreen- typ FKD)
systém (Optigreen perl 8/16)
systém (Optigreen-typ 105)
systém (Optigreen)

-

5 mmstěrkové lepidlo -

železobeton C30/37

tep. izolace- kamenná vlna
Rockwool- typ dle pozice

hydroizolace

spádové klíny- kamenná vlna
Rockwool- Rockfall

prostý beton C16/20

zdivo- Liapor M 372x115(75)x240mm

XPS

štěrk- frakce dle pozice

zásyp. zemina- hutněná

stávající zemina

T1

-původní terén
zásyp. zemina- hutněná
štěrk- frakce 32/64
štěrk- frakce 16/32
pískové lože
dlažba

-
250mm
120mm
25mm
- -

-
-
-
-
-

skladba zelené střechy

penetrace - -
samonivelační stěrka 7 mm -
penetrace - -

polyester. podložka 2 mm -
polyuretan. lepidlo - -
epoxid. penetrace - -

-penetrace -

-penetrace -

-penetrace -

P6
epoxidová stěrka 3 mm

70 mm

kročejová izolace 50 mm

betonová mazanina
separace- PE folie 1mm -

-

beton C16/20, vyztuženo sítí

ŽB stropní deska 250 mm beton C30/37, ocel B500B
Rockwool, Steprock HD

penetrace - -
samonivelační stěrka 7 mm -
penetrace - -

P7
podlahová krytina 10 mm

280 mmzdvojená podlaha
akustická podložka 5mm systémová, Lindner

dřevěné parkety- systém. woodline

Lindner- systém Floor and more

ŽB stropní deska 250 mm beton C30/37, ocel B500B

polyester. podložka 2 mm -
polyuretan. lepidlo - -
epoxid. penetrace - -

podhled 800mm -

tepelná izolace 150 mm Rockwool, Fastrock LL

parozábrana - -
tepelná izolace 150 mm Rockwool, Fastrock LL

ST1
štěrk, frakce 16/32 min. 50mm

-

spádové klíny min. 50mm

separační folie

tepelná izolace 120+130mm Rockwool- roofmate SL-X
2xSBS modifikovaný asfalt pás

Rockwool- rockfall

ST2

ŽB stropní deska 250 beton C30/37, ocel B500B

P2
podlahová krytina 10 mm

280 mmzdvojená podlaha
akustická podložka 5mm systémová, Lindner

dřevěné parkety- systém. woodline

Lindner- systém Floor and more

P1
epoxidová stěrka 3 mm

70 mm

kročejová izolace 50 mm

betonová mazanina
separace- PE folie 1mm -

-

beton C16/20, vyztuženo sítí

ŽB stropní deska 250 mm beton C30/37, ocel B500B
parozábrana - -

P3
cementová stěrka 5 mm

55 mm

kročejová izolace 40 mm

betonová mazanina
separace PE folie 1mm -

-

beton C16/20, vyztuženo sítí

ŽB stropní deska 250 mm beton C30/37, ocel B500B

(podhled) 720 mm -

P4
epoxid. stěrka 3 mm

7 mm

hydroizolace 2x4 mm

samonivelační stěrka

ŽB- základová deska 500mm

-

podkladní beton 150 mm
stávající terén - -

-
2x SBS modifikovaný asfalt. pás
beton C16/20, vyztuženo sítí

beton C30/37, ocel B500B

P5
keramická dlažba 10 mm

280 mm

ŽB stropní deska 250 mm

zdvojená podlaha
akustická podložka 5mm systémová, Lindner

beton C30/37, ocel B500B

Lindner- systém Floor and more

parozábrana 1 mm

-
-

ŽB stropní deska 250 mm beton C30/37, ocel B500B

P8
epoxid. stěrk. se vsypem 5 mm
ŽB stropní deska 200 mm beton C30/37, ocel B500B

-

Rockwool, Steprock HD

ŽB stropní deska 250 mm beton C30/37, ocel B500B

Rockwool, Steprock HD

hydroizolace 2x4mm

-

-

spádové klíny min. 50mm
tepelná izolace 120+130mm Rockwool- roofmate SL-X

2xSBS modifikovaný asfalt pás

Rockwool- rockfall
parozábrana 1 mm

systém (Optigreen- měkké PVC)
hydroizolace 2x4mm
kořenovzdorná folie
ochranná vodoakumul. textil.
drenážní nopová folie
drenážní násyp
filtrační textilie
intenzivní substrát

-
40mm
80-100mm
-
min. 70mm

systém (Optigreen- typ RMS)
systém (Optigreen- typ FKD)
systém (Optigreen perl 8/16)
systém (Optigreen-typ 105)
systém (Optigreen)

-

5 mmstěrkové lepidlo -

železobeton C30/37

tep. izolace- kamenná vlna
Rockwool- typ dle pozice

hydroizolace

spádové klíny- kamenná vlna
Rockwool- Rockfall

prostý beton C16/20

zdivo- Liapor M 372x115(75)x240mm

XPS

štěrk- frakce dle pozice

zásyp. zemina- hutněná

stávající zemina

T1

-původní terén
zásyp. zemina- hutněná
štěrk- frakce 32/64
štěrk- frakce 16/32
pískové lože
dlažba

-
250mm
120mm
25mm
- -

-
-
-
-
-

skladba zelené střechy

penetrace - -
samonivelační stěrka 7 mm -
penetrace - -

polyester. podložka 2 mm -
polyuretan. lepidlo - -
epoxid. penetrace - -

-penetrace -

-penetrace -

-penetrace -

P6
epoxidová stěrka 3 mm

70 mm

kročejová izolace 50 mm

betonová mazanina
separace- PE folie 1mm -

-

beton C16/20, vyztuženo sítí

ŽB stropní deska 250 mm beton C30/37, ocel B500B
Rockwool, Steprock HD

penetrace - -
samonivelační stěrka 7 mm -
penetrace - -

P7
podlahová krytina 10 mm

280 mmzdvojená podlaha
akustická podložka 5mm systémová, Lindner

dřevěné parkety- systém. woodline

Lindner- systém Floor and more

ŽB stropní deska 250 mm beton C30/37, ocel B500B

polyester. podložka 2 mm -
polyuretan. lepidlo - -
epoxid. penetrace - -

podhled 800mm -

tepelná izolace 150 mm Rockwool, Fastrock LL

parozábrana - -
tepelná izolace 150 mm Rockwool, Fastrock LL

ST1
štěrk, frakce 16/32 min. 50mm

-

spádové klíny min. 50mm

separační folie

tepelná izolace 120+130mm Rockwool- roofmate SL-X
2xSBS modifikovaný asfalt pás

Rockwool- rockfall

ST2

ŽB stropní deska 250 beton C30/37, ocel B500B

P2
podlahová krytina 10 mm

280 mmzdvojená podlaha
akustická podložka 5mm systémová, Lindner

dřevěné parkety- systém. woodline

Lindner- systém Floor and more

P1
epoxidová stěrka 3 mm

70 mm

kročejová izolace 50 mm

betonová mazanina
separace- PE folie 1mm -

-

beton C16/20, vyztuženo sítí

ŽB stropní deska 250 mm beton C30/37, ocel B500B
parozábrana - -

P3
cementová stěrka 5 mm

55 mm

kročejová izolace 40 mm

betonová mazanina
separace PE folie 1mm -

-

beton C16/20, vyztuženo sítí

ŽB stropní deska 250 mm beton C30/37, ocel B500B

(podhled) 720 mm -

P4
epoxid. stěrka 3 mm

7 mm

hydroizolace 2x4 mm

samonivelační stěrka

ŽB- základová deska 500mm

-

podkladní beton 150 mm
stávající terén - -

-
2x SBS modifikovaný asfalt. pás
beton C16/20, vyztuženo sítí

beton C30/37, ocel B500B

P5
keramická dlažba 10 mm

280 mm

ŽB stropní deska 250 mm

zdvojená podlaha
akustická podložka 5mm systémová, Lindner

beton C30/37, ocel B500B

Lindner- systém Floor and more

parozábrana 1 mm

-
-

ŽB stropní deska 250 mm beton C30/37, ocel B500B

P8
epoxid. stěrk. se vsypem 5 mm
ŽB stropní deska 200 mm beton C30/37, ocel B500B

-

Rockwool, Steprock HD

ŽB stropní deska 250 mm beton C30/37, ocel B500B

Rockwool, Steprock HD

hydroizolace 2x4mm

-

-

spádové klíny min. 50mm
tepelná izolace 120+130mm Rockwool- roofmate SL-X

2xSBS modifikovaný asfalt pás

Rockwool- rockfall
parozábrana 1 mm

systém (Optigreen- měkké PVC)
hydroizolace 2x4mm
kořenovzdorná folie
ochranná vodoakumul. textil.
drenážní nopová folie
drenážní násyp
filtrační textilie
intenzivní substrát

-
40mm
80-100mm
-
min. 70mm

systém (Optigreen- typ RMS)
systém (Optigreen- typ FKD)
systém (Optigreen perl 8/16)
systém (Optigreen-typ 105)
systém (Optigreen)

-

5 mmstěrkové lepidlo -

železobeton C30/37

tep. izolace- kamenná vlna
Rockwool- typ dle pozice

hydroizolace

spádové klíny- kamenná vlna
Rockwool- Rockfall

prostý beton C16/20

zdivo- Liapor M 372x115(75)x240mm

XPS

štěrk- frakce dle pozice

zásyp. zemina- hutněná

stávající zemina

T1

-původní terén
zásyp. zemina- hutněná
štěrk- frakce 32/64
štěrk- frakce 16/32
pískové lože
dlažba

-
250mm
120mm
25mm
- -

-
-
-
-
-

skladba zelené střechy

penetrace - -
samonivelační stěrka 7 mm -
penetrace - -

polyester. podložka 2 mm -
polyuretan. lepidlo - -
epoxid. penetrace - -

-penetrace -

-penetrace -

-penetrace -

P6
epoxidová stěrka 3 mm

70 mm

kročejová izolace 50 mm

betonová mazanina
separace- PE folie 1mm -

-

beton C16/20, vyztuženo sítí

ŽB stropní deska 250 mm beton C30/37, ocel B500B
Rockwool, Steprock HD

penetrace - -
samonivelační stěrka 7 mm -
penetrace - -

P7
podlahová krytina 10 mm

280 mmzdvojená podlaha
akustická podložka 5mm systémová, Lindner

dřevěné parkety- systém. woodline

Lindner- systém Floor and more

ŽB stropní deska 250 mm beton C30/37, ocel B500B

polyester. podložka 2 mm -
polyuretan. lepidlo - -
epoxid. penetrace - -

podhled 800mm -

tepelná izolace 150 mm Rockwool, Fastrock LL

parozábrana - -
tepelná izolace 150 mm Rockwool, Fastrock LL

ST1

P1

P2

P2

P3

P4

P5
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00
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00
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ST2

P6P7P7P7

P4P4

P8

P9

D5

T1

P3

P9

P9

P9

1,5%

5% 5%

±0,000

-0,550

-3,350

-3,850

-0,450

-4,000

+2,600

+3,400

±4,000
+3,700

+8,950

+8,300

+9,900

+9,100

+3,450

+4,000
+3,700

±0,000

-0,400

+2,080

+3,800

+2,000

-0,200

-2,000

+7,470

+11,140

+5,835

+9,505

+7,670

+11,340

+7,120

+7,370

+10,990

+11,240

+13,940

+14,140
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-3,850

-4,000

13x160x290

1

1314
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0
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0
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DETAIL D2DETAIL D1

systémová krycí lišta

odvodňovací žlab

penetrace
bet. mazanina+ podlah. vyt.
separační PE folie
kročej. izolace
ŽB stropní deska
parozábrana

systém Schuco FW50+SI
-vložené dveřní křídlo

hydroizol. (2x SBS asfalt. pás)
ŽB stěna 400mm

XPS 80mm

tepelná izolace 150mm

izol pásek 30mm

válcované L profily
k ukotvení fas. systému

drenážní trubka Ø150mm

2%

parozábrana

hydroizolace ukotvena
mezi L profily

nopová folie

±0,000
tepelná izolace

-0,550

penetrace
epoxid. stěrka

samonivelační podklad. stěrka

vodící lanko pro žaluzie

systémová žaluzie

krycí systémová lišta

neprůhledný panel

rektifikační kotvení sloupku

zdvojená podlaha- Lindner

dřevěná podlaha

systém. akustická podložka
ŽB stropní deska

+7,670

+7,370

+7,120

polyester. podložka
epoxid. penetrace

vodící lanko pro žaluzie

válcovaný L profil
 k uchycení fas. dílce

fasádní systém
Schuco FW 50+SI

systém. krycí lišta

válcovaný L profil
 k uchycení fas. dílce

fasádní systém
Schuco FW 50+SI

vodící lanko pro žaluzie

větrací mřížka
(kotvena k fasádnímu roštu)

tepelná izolace- 200mm
ŽB 300mm

provětrávaná mezera- 100mm
cementovláknitá deska- 10mm

fasádní kotva

fasádní kotva

zdvojená podlaha- Lindner

dřevěná podlaha

systém. akustická podložka
ŽB stropní deska

válcovaný L profil
 k uchycení fas. dílce

neprůhledný panel

rektifikační kotvení sloupku

fasádní systém
Schuco FW 50+SI

izolační podložka

izolační podložka

ukotevní spodního
líce dvouplášť f.
systém Schuco FW50+SI

L profil k ukotvení
fasádního systému
izol. podložka

systém. krycí lišta+4,000

+3,700

+3,450

polyester. podložka
epoxid. penetrace

vodící lanko pro žaluzie

systémová žaluzie

izolační podložka

rektifikační kotvení sloupku

tepelná izolace- 200mm

fasádní kotva

ŽB stěna 300mm

provětrávaná mezera- 100mm
cementovláknitá deska- 10mm

nosný rošt

separační PE folie
akustická izolace

betonová mazanina

ŽB stropní deska
(podhled)

+11,240

+10,340

+10,740

+10,990

cementová stěrka

větrací mřížka
(kotvena k fasádnímu roštu)

neprůhledný panel

válcovaný L profil
 k uchycení fas. dílce

fasádní systém
Schuco FW 50+SI

systém. krycí lišta
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DETAIL D5

separační folie
štěrk, frakce 16/32

hydroizolace (2xSBS asf. pás)
tepelná izolace- kamenná vlna
spádové klíny- kamenná vlna
parozábrana
ŽB stropní deska 5%

OSB deska- 10mm

větrací mřížka
(kotvena k fasádnímu roštu

oplechování-
pozink plech 1mm

trvale pružný tmel

těsnící provázek

dilatační pásek 30mm

atikový klín 60x60mm

tepelná izolace- 200mm
zdivo 300mm

provětrávaná mezera- 100mm
cementovláknitá deska- 10mm

nosný rošt

fasádní kotva

2,5%

+14,850

+14,650

izolační podložka

XPS- 80mm

+13,940
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1. POPIS OBJEKTU A MÍSTO STAVBY
     Jedná se o objekt obsahující výstavní sály a knihovnu v Praze- Kobylisích, ulice Střelničná. Budova 
obsahuje maximálně 4.NP, resp. 3.NP směrem k ulici Střelničná, ve zbytku se jedná o 2.NP a jedno 
podzemní podlaží. Celková výška objektu činí 14,82m.

2. KONSTRUKČNÍ SYSTÉM
     Nosná konstrukce navržena z monolitického železobetonu, která je řešena jako kombinace stěno-
vého a sloupového systému. 

3. ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE
     Základová spára bude v hloubce -4,000. Objekt je založen na základové desce tl. 500mm v místě 
sloupů lokálně zesílena. Deska je betonována do připravené stavební jámy na vrstvu podkladního 
betonu tl. 150mm a hydroizolaci. Krytí výztuže základové desky je zvýšeno z 25mm na 40mm na spod-
ním líci a 30mm na horním líci.

4. VERTIKÁLNÍ NOSNÉ KONSTRUKCE
     Vertikální nosné konstukce jsou řešeny jako kombinace stěnového a sloupového systému. Stěny i 
sloupy jsou navrženy z monolitického železobetonu. Stěny mají tloušťku 200 a 250mm. Suterénní stěna 
je pak tloušťky 350mm. Sloupy pod depozitáři a výstavními sály navrženy jako kruhové o průměru 
500mm- dle polohy doplněny o hlavice. Sloupy v knihovně a pod atriem navrženy o průměru 350mm- 
dle polohy doplněny o hlavice. Konstrukce ve vstupní hala a knihovně je řešen jako vyzdívaný skelet 
se sloupy o rozměrem 300x350mm a průvlaky 300x450mm (v místě střešní konstrukce zesílené). Na 
vertikální konstrukce je použit beton C30/27 a ocel B500B. 

5. VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE
     Nad 1.PP jsou navrženy křížem pnuté desky tl. 250mm lokálně zesílené. Stejným způsobem je řešen 
s strop nad depozitáři, obchodními jednotkami a nad výstavním sálem č.1, Ve střední části jižní části 
objektu jsou navrženy jednosměrně pnuté desky 200mm. Nad výstavními sály č.2 a č.3 je navržen 
trámový strop s rozměry trámu 600x300mm a stropní deskou jednosměrně pnutou tl. 120mm. Průvla-
ky pnuté na větší rozpony o rozměrech 1150x300mm jsou vytaženy nad úroveň stropní desky tak, 
aby spodní líc všech trámů a průvlaků byl ve stejné výšce. Nad vstupní halou a halou knihovnu jsou 
umístěny průvlaky o rozměrech 800x300mm mezi které je jednosměrně pnutá stropní deska 150mm. 
Obdobně je řešeno zastřešení v místě přednáškových sálů (1000x300mm). Zastřešení atria je řešeno 
ocelovou konstrukcí vynášející zasklení.

6. DILATACE
     Železobetonová konstrukce je dilatována jak z důvodu délky konstrukce a tedy teplotní roztažnos-
ti, tak z důvodu rozdílného sedání (část pod ateliérem). Dilatační úseky konstrukce jsou stanoveny 
dle doporučené vzdálenosti dilatačních spar ČSN 73 1201/2010 navrhování betonových konstukcí.  V 
nadzemních podlažích je spára vyplně izolaci (např. EPS, XPS u podzemních) a uzavřena PE provaz-
cem. Pro zajištění vodotěsnosti dilatačních spáry a zabránění šíření vody dilatační sparou je dilatační 
spára utěsněna spárovými pásy.

7. SCHODIŠTĚ
     V objektu je navržena kombinace monolitických a prefabrikovaných schodišť. Hlavní trojice scho-
dišť spojující vstupní halu a expozici a knihovnu s expozicí bude prováděno na místě. Ostatní scho-
diště jsou řešena jako desková s prefabrikovanými schodišťovými rameny uloženými na ozub. Počet 
ramen se liší s ohledem na rozdílnou konstrukční výšku objektu. Ramena jsou přímá se sklonem 30 o. 
Šířka ramen je 1200mm. Všechna schodiště jsou uložena s ohledem na omezení šíření kročejového 

TECHNICKÁ ZPRÁVA KONSTRUKČNÍ ČÁSTI PROJEKTU hluku. U prefabrikovaných schodišť použit Schock-Wittek typ F a typ B dle polohy. U monolitických 
schodišt pak typ T a typ B. 
8. PROSTUPY
     Ve stropní desce jsou umístěny otvory pro svislé rozvody TZB. 

9. MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ
     Základy a suterénní ŽB stěny: železobetonové, beton C30/37 XC2 (CZ)- Cl 0,2- Dmax 22- S4.
Nosné stěny, sloupy, stropní konstrukce, schodiště: železobetonové, beton C30/37 XC1 (CZ)- Cl 0,2- 
Dmax 22- S4.
     Výztuž železobetonových konstrukcí: ocel B500B.

10. ZATÍŽENÍ
     Uvedené hodnoty zatížení jsou charakteristické. Je nutno hodnoty násobit dílčím součinitelem 
bezpečnosti- 1,35 pro stálá zatížení, 1,5 pro nahodilá zatížení. Do stálých zatížení jsou zahrnuty železo-
betonové konstrukce, skladby podlah a střech. Zatížení příčkami není řešeno. Užitná zatížení- výstav-
ní sály, přednáškové sály a knihovna 5,0kN/m2; sklady a depozitáře 7,0kN/m2; administrativa 3,0kN/
m2, sníh pro lokalitu Praha- Kobylisy 0,61kN/m2; zatížení nepochozí střechy 1,0 kN/m2; zatížení zelené 
pochozí střechy 1,5 kN/m2.

11. OCHRANA NOSNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI NEPŘÍZNIVÝM VLIVŮM 
11.1. Ochrana proti požáru
     Požární odolnost železobetonových konstrukcí je v objektu zajištěna dostatečnými rozměry kon-
strukčních prvků a dále dostatečným krytím výztuže betonovou krycí vrstvou (min. 25 mm).
11.2. Ochrana proti korozi
     Protikorozní odolnost železobetonových konstrukcí je zajištěna dostatečným krytím výztuže be-
tonovou krycí vrstvou (minimálně 25mm). Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí bude zajištěna 
nátěrem na otryskaný povrch.

12. DEFORMACE KONSTRUKCÍ
12.1. svislé deformace 
     Svislé deformace betonové konstrukce jsou omezeny ustanoveními norem ČSN EN 1992-1-1 „Na-
vrhování betonových konstrukcí“ a ČSN 73 1201 09/2010 Navrhování betonových konstrukcí pozem-
ních staveb.
     Vodorovné deformace jsou omezeny ve výše uvedené normě na 1/800 výšky konstrukce.
Svislé deformace jsou u desek omezeny na 1/250 rozponu konstrukce, u přechodových konstrukcí 
podpírajících stěny a sloupy vyšších podlaží pak na 1/400 rozponu. Svislé deformace desek po zabu-
dování nenosných dělících příček jsou navrženy na 1/500 rozponu konstrukce.
12.2. Sedání konstrukcí
     Sedání je omezeno ustanovením ČSN EN 1997-1 „Navrhování geotechnických konstrukcí“ na 
60mm.
S ohledem na navrhované založení na pilotách je sedání konstrukce objektu Hlaváček omezeno 
sedáním pilot, kde je navržena limitní hodnota sedání pilot při extrémním zatížení do 25mm.

13. NORMY
ČSN EN 1990: Zásady navrhování konstrukcí 
ČSN EN 1991-1-1: Zatížení konstrukcí - Obecná zatížení - Část 1-1 : Objem. tíhy, vl.tíhy a užit. zat. kcí
ČSN EN 1992-1-1: Navrhování betonových konstrukcí - Obecně- Část 1-1 : Obecná 
pravidla pro pozemní a inženýrské stavby 
ČSN 73 1201: Navrhování betonových konstrukcí pozemních staveb 
ČSN 73 1204: Navrhování betonových deskových konstrukcí působících ve dvou 
směrech
ČSN EN 206-1 Beton – část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda

KONSTRUKČNÍ SCHÉMA 63TECHNICKÁ ZPRÁVA STATIKA62



Vstupní hala- sloup a posouzení 
střešního trámu

Knihovna- posouzení sloupu v úrovni 
1. podzemního podlaží

VÝPOČTY 65KONSTRUKČNÍ SCHÉMA- VÝSEK64

schema- strop 3.NP

schema- strop 2.NP

schema- strop 2.NP

schema- strop 1.PP



Výstavní sál- předběžné, sloup v 
úrovni 1. podzemního podlaží
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beton C30/37
ocel B500B beton C30/37

ocel B500B

ŽB deska D1- 150 mm- střešní deska
ŽB deska D2- 200 mm- stropní deska
ŽB průvlak P1- 800x300 mm
prefa- schodiště- použití prvku pro omezení
šíření kročejového hluku- typ Schock-Wittek typ F

ŽB deska D1- 120 mm- střešní deska
ŽB trám P1- 1150x300 mm
ŽB trám P2-  600x300 mm
ŽB trám P3- 600x500 mm

VÝKRES TVARU- VÝSEK- 1:100
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6. VĚTRÁNÍ, VZDUCHOTECHNIKA, CHLAZENÍ

6.1. Přirozené větrání
     Všechny nadzemní podlaží je možno větrat přirozeně. Přívod přirozeného vzduchu je zajištěn 
okny, popřípadě klapkami v jednotlivých podlažích.

6.2. Nucené větrání a vzduchotechnika
     Větrání celého objektu je zajištěno sestavou vzduchotechnických jednotek umístěných ve 
strojovnách vzduchotechniky v 1.PP, popřípadě ve strojovně vzduchotechniky ve 4.NP (VZT 
pro administrativu). Pro atelier je navržena rovněž samostatná jednotka VZT umístěna na střeše. 
Celý návrh stavby je z hlediska větrání rozdělen do 11 celků samostatně upravující kvality vnitř-
ního prostředí- 1. podzemní garáže, 2. vstupní prostory a hala, 3. knihovna, 4.-6. výstavní sály, 7. 
přednáškové sály a foyer, 8. depozitáře, 9. CHÚC, 10. administrativa, 11. atelier.  
     Čerstvý vzduch bude nasáván v zastíněném prostoru na střeše budovy. Výfuk odpadního 
vzduchu bude směřován nad střechu. Ochlazení vzduchu je zajištěno pomocí okruhu s chladí-
cí kapalinou (chlazení je zajištěno kompresními chladiči). Ohřívání vzduchu je zajištěn okruhem 
otopné vody vedeném z rozdělovače v kotelně v 1.PP. Klimatizační jednotky jsou vybaveny 
zařízením pro zpětné získávání tepla. Výtlak vzduchu do vzduchotechnického potrubí probíhá 
pomocí ventilátoru. Vzduch je do interiéru rozváděn kruhovým pozinkovaným přívodním potru-
bím, které je vedeno v podhledech resp. je odhalené. Přívod a odvod vzduchu do výstavních 
sálů ve 2.NP je řešeno pomocí štěrbin integrovanými do stěn- (rozvody jsou dále vedeny ve 
zdvojené podlaze). Do kanceláří je vzduch distribuovaný pomocí chladicích trámců. Obchod-
ní jednotky jsou vybaveny fan-coily. Přívod do pron. Jednotek, zázemí, hygienických prostor a 
chodeb pomocí anemostatů- těmi bude řešen i odvod z jednotlivých místností.. Odvod vzdu-
chu z toalet a zázemí řešen podtlakově- přívod vzduchu do chodby a k předsíním, odvod je 
na samotných toaletách.  
6.3.  Větrání garáží 
     Větrání prostor společných garáží jsou řešeny jako samostatný okruh pro přívod a odvod 
vzduchu přes samostatnou vzduchotechnickou jednotku, nucené s mírným podtlakem. Zá-
roveň toto větrání bude kombinováno s větráním odpadním vzduchem z ostatních prostor 
objektu. Nezámrzná teplota bude zajišťována teplovzdušnou clonou instalovanou u vjezdové 
rampy.
6.4. Odvětrání únikových cest
     V objektu se nacházejí 4 chráněné únikové cesty typu A. Chráněné únikové cesty jsou vě-
trány přetlakovým větráním vyjma únikové cesty z přednáškových sálů- ta je větráná díky své 
poloze přirozeně. Přívod vzduchu je zajištěn do nejnižšího bodu CHÚC  a odvod vzduchu je 
zajištěn odtahovým potrubím s regulační klapkou v nejvyšším bodě CHÚC. 
6.5. Chlazení
     Jako zdroje chladu jsou navrženy kompresní chladící zařízení s externím kondenzátorem 
umístěným na střeše budovy.

7. ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE, ELEKTROINSTALACE

7.1. přípojka silnoproudu
Přípojka silnoproudu je napojena na podzemní vedení v ulici Čumpelíkova. Přípojka je vedena 
do technické místnosti s rozvaděči v 1.PP.
7.2. rozvody silnoproudu
Rozvody silnoproudu jsou vedeny v podlaze a v podhledu.
7.3. fotovoltaika
Část střechy objektu je osazena fotovoltaickými panely doplněny o baterierové uložiště umís-
těné ve 4.NP.

1. POPIS OBJEKTU A MÍSTO STAVBY
      Jedná se o objekt obsahující výstavní sály a knihovnu v Praze- Kobylisích, ulice Střelničná s ma-
ximálně čtyřmi nadzemními podlažími a jedním podzemním. Veškeré potřebné sítě jsou vedeny při 
hranici pozemku. Napojení na všechny media je řešeno standartním způsobem a to vždy z ulice 
Čumpelíkova. K vytápění a ohřevu TUV je využito CZT s rezervou v podobě plynové kotelny. Návrh 
stavby je z hlediska větrání rozdělen do 11 celků samostatně upravující kvality vnitřního prostředí- 1. 
podzemní garáže, 2. vstupní prostory a hala, 3. knihovna, 4.-6. výstavní sály, 7. přednáškové sály a 
foyer, 8. depozitáře, 9. CHÚC, 10. administrativa, 11. atelier.  

2. KANALIZACE

2.1. Odvádění odpadních vod z objektu
     Likvidace odpadních vod bude prováděna připojením řešeného objektu do systému jednotné 
kanalizace. Splašková a dešťová voda je odvedena jednotnou soustavou do veřejné kanalizace v 
ulici Čumpelíkova. Obě odpadní vody jsou spojeny před objektem ve výstupní kanalizační revizní ša-
chtě o velikosti 1000mm. Přípojka je provedena z PVC-KG potrubí. Sklon kanalizační kanalizace bude 
minimálně 3%. Přípojka je osazena revizní šachtou.

2.2. Vnitřní rozvody a dešťová kanalizace
     Splašková kanalizace odvodňuje běžné splaškové vody ze sociálních zařízeních a kuchyněk na 
jednotlivých podlažích (administrativa, knihovna, výstavní sály, obchodní jednotky), odpadní vpusti 
ve strojovnách technického vybavení, vypouštění sprinklerových nádrží, usazovací nádrži v garáži 
(v nádrži je odpadní voda před přepuštěním do splaškové kanalizaci vyčištěna od ropných látek 
apod.) a z přepadu akumulační nádrže na dešťovou vodu. Kanalizace je v rámci objektu navržena 
jako oddílná, ve většině řešena gravitačně. Potrubí navrženo z PVC.
     Splaškové vody z nadzemních podlaží jsou odvodněny stoupačkami, které jsou napojeny na 
ležaté potrubí vedené pod stropem v 1. podzemním podlaží a následně odvedeny do splaškové 
kanalizace. Část splaškových vod ze vzdálenějších míst a z 1.PP jsou svedeny do akumulační nádrže 
a následně přečerpávány na úroveň přípojky.  
     Zařizovací předměty z 1. suterénu jsou napojeny do ležaté kanalizace přes zpětné klapky proti 
vzdutí vody ze stoky. Odvodnění osamocených zařízení z 2. suterénu je řešeno pomocí přečerpá-
vacího zařízení. Jednotlivé stoupačky jsou odvětrány nad střechu objektu. Na všech stoupačkách 
budou osazeny před napojením na ležatou kanalizaci čistící tvarovky, na ležatých svodech dle po-
třeby (maximálně však po 18 metrech). Odvod kondenzátu od vzduchotechnických jednotek ve 
strojovně je sveden do systému splaškové kanalizace přes zápachové uzávěrky se suchou klapkou. 
Kanalizace z garáží v 1. podzemním podlaží je řešena pomocí vpustí a potrubí uložené v podlaze-od-
padní vody jsou svedeny do akumulační nádrže. Veškeré dimenze a přesné trasování odpadních 
potrubí bude řešeno v dalších fázích dokumentace. Dešťová kanalizace je navržena samostatně. 
Odtok dešťové vody je řešen spádováním do vpustí a vnitřními svody sveden do dešťové kanalizace. 
Odvodnění střechy je navrženo podtlakovým systémem. Dešťové vtoky budou elektricky vyhřívané. 
Potrubí navrženo z PVC. Dešťové vody jsou svedeny do akumulační nádrže v 1.PP. Přes vyrovnávací 
nádrž je voda opětovně využita jako šedá voda k zalévání či splachování, přebytky jsou přes přepad 
odvedeny do kanalizace.

3. VODOVOD

3.1. vodovodní přípojka
     Objekt bude napojen na vodovodní řad v ulici Čumpelíkova. Přípojka je navržena z PE- potrubí 
vedena v nezámrzné hloubce se sklonem 0,5% směrem k řadu. Přípojka povede do objektu z ulice 

Čumpelíkova, kde se bude nacházet vodoměrná šachta o průměru 1000mm s hlavním uzávěrem 
vody a vodoměrnou sestavou. Zároveň se ve vodoměrné šachtě odděluje požární vodovod, který 
slouží k napouštění sprinklerových nádrží v 1. podzemním podlaží.
3.2. vnitřní vodovod
     Vnitřní rozvody vody budou řešeny tak, že hlavní páteřní rozvody budou vedeny v prostorách 1.PP 
a dále instalačními šachtami ke všem odběrným místům. Vnitřní vodovod je navržen z polyuretano-
vého potrubí opatřeno tepelnou izolací. Ležaté potrubí je vedeno v 1.PP pod stropem, v konstrukci 
podlah a v instalačních předstěnách. Stoupací potrubí je umístěno v instalačních šachtách. Uzaví-
rací armatury jsou navrhovány před každým rozvětvením potrubí, vypouštěcí ventily jsou umístěné u 
paty stoupacího potrubí, před podružnými vodoměry a jako součást vodoměrné soustavy. Spotřeba 
vody je měřená hlavním vodoměrem ve vodoměrné soustavě.

3.3. požární vodovod
3.3.1. mlhové stabilní hasící zařízení
     S ohledem na využití objektu je navrženo stabilní hasicí zařízení. Požární vodovod tvoří samostat-
nou větev oddělenou od ostatních vodovodních rozvodů. Strojovna, nádržea tlakové láhve jsou 
umístěny v 1. podzemním podlaží. Zároveň je umožněno nádrže vypouštět do kanalizace. Všechny 
rozvody po jednotlivých podlažích jsou umístěny pod stropem a opatřeny závěsnými výstřikovými 
hubicemi. 
3.3.2. plynové stabilní hasicí zařízení
     Pro hašení serveroven a depozitáře není použit vodní systém ale systém s plynem se samostatným 
rozvodem. Tlakové láhve s hasícím plynem jsou umístěny v samostatné místnosti v 1. podzemním 
podlaží. Odtud je plyn pod rozveden.

4. PLYNOVOD

4.1. plynovodní přípojka a rozvod plynu
     V objektu je navržena plynová kotelna jako rezerva. Vnitřní nízkotlakový plynovod je napojený 
nízkotlakou plynovodní přípojkou na uliční nízkotlakový řad umístěným pod chodníkem v ulici Čum-
pelíkova. Přípojka je navržena z ocele, vedena v zemi ve sklonu 0,5% směrem k uličnímu řadu. HUP 
je umístěn v objektu- v 1.podzemním podlaží za obvodovou stěnou. Celý plynovodní systém bude 
odvětrán odvětrávacím potrubím vně objektu. Po montáži před prováděním nátěrů a záhozem po-
trubí budov provedeny následující zkoušky:
-zkouška pevnosti potrubí – NTL plynovod bude zkoušen přetlakem 100kPa dle TPG 704 01.
-zkouška těsnosti – NTL plynovod bude zkoušen 5 kPa dle TPG 704 01.
- zkouška provozuschopnosti plynovodu spoje, propoje (dále zařízení) dle TPG 704 01.
O průběhu zkoušek a jejím vyhodnocení vyhotoví revizní technik záznam.

5. VYTÁPĚNÍ

5.1. Zdroj tepla
     Pro pokrytí potřeby ohřevu teplé vody a vytápění je navržená v 1.PP tlakově nezávislá předávací 
stanice, která je napojena na teplovod v ulici Čumpelíkova. Jako rezerva je pak navržena plynová 
kotelna. Vzduch pro spalování plynu je přiveden vzduchotechnikou (větrání kotelny řešeno jako nu-
cené). Chod ventilátorů pro přívod vzduchu bude svázán s chodem kotle. 
5.2. příprava teplé vody
     Pro pokrytí potřeby TV je navržena předávací stanice. Je navržen zásobník teplé vody. 
5.3. vytápění objektu
     V objektu je navržena kombinace topných systému s teplovzdušným vytápěním pokrývající pro-
vozní špičky. V 1.NP je použito podlahové vytápění, ve výstavních sálech ve 2.NP, v části knihovny 
(2.NP),administrativě a foyer sálů  jsou použity kapilární rohože. Přednáškové sály jsou vytápěny vý-
hradně teplovzdušně.

TECHNICKÁ ZPRÁVA TZB ČÁSTI PROJEKTU 7.4. záložní zdroj elektrické energie
Pro zajištění nepřetržitého napájení vybraných zařízení v případě výpadku veřejné sítě bude v 1.PP objektu 
instalován náhradní zdroj elektrické energie. UPS pro krátkodobé vykrytí výpadku energie a dieselový agre-
gát (DA), musí být stále v provozu při výpadku veřejné el. sítě nebo požáru s následným výpadkem el. sítě 
(nouzové osvětlení, zabezpečovací systémy, elektrická požární signalizace, čerpadla sprinklerů, serverovny 
a další). DA budou provozovány jako požární, tj. v případě požáru budou zajišťovat pouze zařízení vyme-
zená pro požár, ostatní zařízení budou odpojována, aby nemohlo dojít k přetížení a tím i ke kolapsu DA.
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SCHÉMA 1.PP- VYTÁPĚNÍ, VZT 75

rozvody VZT, přívod- vedeno v podlaze,nebo VZT kanálu
rozvody VZT, odvod- vedeno v podlaze,nebo VZT kanálu
rozvody VZT, přívod- vedeno pod stropem
rozvody VZT, odvod- vedeno pod stropem
rozvod otopné vody, patrový rozvaděč

prostory vytápěny podlahovým topením v komb. s VZT

prostory vytápěny výhradně VZT

prostory vytápěny kapilárními rohožemi v komb. s VZT
(stěny, strop- dle polohy)

SCHÉMA KONCEPCE TZB74



SCHÉMA 2.NP- VYTÁPĚNÍ, VZT 77

rozvody VZT, přívod- vedeno v podlaze,nebo VZT kanálu
rozvody VZT, odvod- vedeno v podlaze,nebo VZT kanálu
rozvody VZT, přívod- vedeno pod stropem
rozvody VZT, odvod- vedeno pod stropem
rozvod otopné vody, patrové rozvaděče

prostory vytápěny podlahovým topením v komb. VZT

prostory vytápěny výhradně VZT

prostory vytápěny kapilárními rohožemi v komb. VZT
(stěny, strop- dle polohy)

rozvody VZT, přívod- vedeno v podlaze,nebo VZT kanálu
rozvody VZT, odvod- vedeno v podlaze,nebo VZT kanálu
rozvody VZT, přívod- vedeno pod stropem
rozvody VZT, odvod- vedeno pod stropem
rozvod otopné vody, patrový rozvaděč

prostory vytápěny podlahovým topením v komb. s VZT

prostory vytápěny výhradně VZT

prostory vytápěny kapilárními rohožemi v komb. s VZT
(stěny, strop- dle polohy)

SCHÉMA 1.NP- VYTÁPĚNÍ, VZT76



79

rozvody VZT, přívod- vedeno v podlaze,nebo VZT kanálu
rozvody VZT, odvod- vedeno v podlaze,nebo VZT kanálu
rozvody VZT, přívod- vedeno pod stropem
rozvody VZT, odvod- vedeno pod stropem
rozvod otopné vody, patrové rozvaděče

prostory vytápěny podlahovým topením v komb. s VZT

prostory vytápěny výhradně VZT

prostory vytápěny kapilárními rohožemi v komb. s VZT
(stěny, strop- dle polohy)

přívod čerstvého vzduchu ve zdvojené podlaze

odvod odpadního vzduchu ve zdvojené podlaze

přívod vody ke kapilárním rohožím ve zdvojené podlaze

odvod vody od kapilárním rohožím ve zdvojené podlaze

kapilární rohože integrované ve stěně

výústky integrované ve stěně

SCHÉMA 3.NP- VYTÁPĚNÍ, VZT78  ZJEDNODUŠ. SCHÉMA VYTÁPĚNÍ  A VĚTRÁNÍ VÝSTAV. SÁLU
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1.PP 1.NP

2.NP 3.NP

POŽÁRNĚ-BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ PROJEKTU

1. POPIS OBJEKTU A MÍSTO STAVBY
     Jedná se o objekt obsahující výstavní sály a knihovnu v Praze- Kobylisích, ulice Střelničná. Maxi-
mální požární výška objektu činí 11,340m (4.NP a 1 podzemní podlaží). Součástí novostavby je též 
výstavba a úprava příjezdových komunikací a přípojek resp. vnějších rozvodů. Z každého úseku jsou 
vedeny minimálně dvě nechráněné únikové cesty, popřípadě kombinace s chráněnými únikovými 
cestami typu A.  S ohledem na jejich pozici je větrání chráněných cest řešeno nuceně vyjma úni-
kové cesty od přednáškových sálů, kterou je možno větrat přirozeně. Objekt tvoří železobetonový 
skelet s cihelnými vyzdívkami. Ocelová konstrukce vynášející zasklení atria bude chráněna protipo-
žárním nátěrem.

2. ROZDĚLENÍ OBJEKTU DO POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ
     Objekty jsou navrženy tak, aby jednotlivé požární úseky nepřekračovaly normou požadované 
délky dané využitím PÚ. Předávací stanice, strojovny VZT a další technické místnosti jsou navrženy 
jako samostatné požární úseky.

3. STAVEBNÍ KONSTRUKCE A POŽÁRNÍ ODOLNOST
     Stanovení požární odolnosti konstrukcí není předmětem diplomové práce.

3.1. nosné konstrukce
     Nosné požárně dělící konstrukce jsou navrženy jako ŽB stěny o tl. 250mm (Nenosné požárně dělící 
konstrukce jsou navrženy jako zděné o tl. 100-200mm). Stropní a střešní desky jsou železobetonové o 
min. tl. 150 mm. 
3.2. schodiště
     Schodiště, která jsou součástí CHÚC jsou navržena z konstrukce typu DP1.
3.3. požární uzávěry otvorů
     Otvory v požárních stěnách a stropech musí být během požárů uzavřeny. Dveře do CHÚC jsou 
navrženy typu DP1, v určitých místech 2.NP jsou navrženy protipožární rolety. 
3.4. výtahové šachty
     Šachty procházející přes více požárních úseků jsou navrženy jako samostatné požární úseky s 
dveřmi jako požárními uzávěry.
3.5. instalační šachty
     Jsou řešeny jako samostatné PÚ s dveřmi jako požárními uzávěry. Veškeré instalace postupující 
mezi požárními úseky budou opatřeny protipožární manžetou/ klapkou.
3.6. protipožární pásy
     Zřízeny na hranicích požárních úseků v rámci výstavních prostor ve 2.NP, kde je fasáda řešena 
jako LOP- řešeno použitím jednoho pole z protipožárního skla- celkem 3ks, mezi knihovnou ve 2.NP a 
administrativou ve 3.NP je splněn minimální odstup 900mm mezi okny.

4. VYHODONOCENÍ ÚNIKOVÝCH CEST
     Evakuace z 1. NP a ze všech výstavních sálů je řešen nechráněnými únikovými cestami. V objek-
tu jsou dálenavrženy 4 CHÚC typu A. Mezní délky únikových cest podle koeficientů a pro jednotlivé 
provozy a využití nejsou překročeny. Veškeré dveře do CHÚC  jsou otevírány ve směru úniku. Bude 
instalováno nouzové osvětlení a směry úniku budou označeny dle příslušných norem. Podrobné 
výpočty, stanovování požárního zatížení ani stanovení doby zakouření nejsou předmětem této 
diplomové práce.

5. ODSTUPOVÉ VZDÁLENOSTI
      Výpočty odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného provozu není předmě-
tem zpracování této diplomové práce.

6. ZAŘÍZENÍ PRO PROTIPOŽÁRNÍ ZÁSAH
      Požární zásah bude probíhat přes vstupy do jednotlivých částí objektu. Objekt má výšku objetu 
menší jak 12m, u objektu nepožaduje požární nástupní plochu. Přístupové komunikace umožnují 

příjezd požárních vozidel alespoň do vzdálenosti 20,0 m od všech vchodů, kterými se předpokládá 
vedení protipožárního zásahů.

7. VYBAVENÍ PHP
     Není předmětem této diplomové práce.

8. ZHODNOCENÍ TECHNICKÝCH, POPŘÍPADĚ TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ STAVBY
     Není předmětem této diplomové práce.

9. POŽADAVKY NA ZVÝŠENÍ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ
     Není předmětem této diplomové práce.

10. POŽADAVKY NA ZABEZPEČENÍ STAVBY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍMI ZAŘÍZENÍMI
     Objekt je vybaven elektrickou požární signalizací, samočinným stabilním hasicím zařízením  a 
samočinným zařízením pro odvod kouře a tepla.

11. VÝSTRAŽNÉ A BEZPEČNOSTNÍ A TABULKY
     Není předmětem této diplomové práce.

ČSN 73 0802- Požární bezpečnost staveb- Nevýrobní objekty, ČSN 73 0810 PBS Požadavky na po-
žární odolnosti stavebních konstrukcí, ČSN 73 0818- Požární bezpečnost staveb- Obsazení objektů 
osobami, ČSN 73 0831 PBS Shromažďovací prostory, ČSN 73 0872 PBS Ochrana staveb před šířením 
požáru VZT potrubím, ČSN 73 0873 PBS Zásobování požární vodou
Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle EUROKODŮ ( R.Zoufal a kolektiv )

PÚ 

PÚ 

PÚ 

PÚ 

PÚ 

PÚ 

přednáškový sál
foyer
výstavní prostor, síň

výstavní prostor, síň

archiv, sklady

vstupní prostory 

garáže

knihovna, archiv

provoz aA

1,1
0,8
1,1

1,1

0,7

0,8

0,9

0,7

mezní délka nechráněné únikové cesty pro případ více únikových cest je 35m
maximální dovolený rozměr PÚ je 55x36m

mezní délka nechráněné únikové cesty pro případ více únikových cest je 35m
maximální dovolený rozměr PÚ je 55x36m

mezní délka nechráněné únikové cesty pro případ více únikových cest je 90m
maximální dovolený rozměr PÚ je 85x52m

mezní délka nechráněné únikové cesty pro případ více únikových cest je 50m

mezní délka nechráněné únikové cesty pro případ více únikových cest je 45m
PÚ je omezen počtem 135 PS (návh 70 PS)

mezní délka nechráněné únikové cesty pro případ více únikových cest je 90m
maximální dovolený rozměr PÚ je 85x52m
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