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Abstrakt

Klecany. Severně od Prahy. Na jejich okraji kasárna. Bývalá. V areálu  již dnes fungující malý ilmový ateliér. Objekt 
určený pro tuto činnost za dobu svého užívání získal mnoho vrstev. V důsledku toho budova a zejména vnitřní 
prostory ztratily svůj velkorysý charakter. 

Očištění. Reorganizace vnitřních prostor. Dostavba. 
Hmotové řešení celého souboru reaguje na původní srostlici objektů. Doplňuje ji a dále rozvíjí.  Rozmanité pohledy a 
průhledy jsou všudypřítomné. Sjednocující materiály, které se propisují od velkých celků až po minimalistické detaily, 
podporují celistvost a čitelnost pro pozorovatele. 

Obdobný charakter získal objekt i ve svém vnitřním prostředí. Očištěné haly  jsou doplněny o soustavu menších 
objemů, které jsou vkládány do interiéru. Tyto objemy poskytují komfortní zázemí pro uživatele a zároveň respektují 
velkorysost a vzdušnost původních hal.

Nová vrstva akcentována. Lapidární forma. Kompaktní souvrství.

Abstract

Klecany. In the north of Prague. Barracks at its edge. A former one. A small ilm studio, which is already operating in 
the area today. The object intended for this activity gained many building layers during its use. As a result, the building 
and especially the interiors have lost their generous character.

Cleaning. Reorganization of interiors. Construction completion. The material solution of the whole set responds 
to the original union of objects. It complements and further develops it. Diverse views and vistas are ubiquitous. 
Unifying materials, ranging from large units to minimalist details, promote integrity and readability for the observer.

The object acquired a similar character in its internal environment. The cleaned halls are complemented by a system 
of smaller volumes, which are inserted into the interior. These volumes provide comfortable facilities for users while 
respecting the generosity and airiness of the original halls.

New layer accented. Lapidary form. Compact stack.

klíčová slova/ key words
kasárna, klecany, ilmový ateliér, rekonstrukce, dostavba, revitalizace
barracks complex, klecany, ilm studio, econstruction, completion, revitalization
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 urbanistická koncepce



         název | mentální mapy

Mentální mapy

Za účelem lepšího pochopení dané lokality vznikly tyto abstratkní obrazy, které reprezenzují můj zcela subjektivní 
pocit z daného místa.

Pocit (negativní neutrální pozitivní)

Čistě subjektivní záležitost, ovlivněna vícero faktory. Kontextuálnost, odpovídající měřítko, výtvarný výraz...

Externalita (negativní neutrální pozitivní)

Vyjádření v jaké míře objekty či prvky v prostoru ovlivňují svoje okolí v pohledově exponovaných místech.

Potenciál (nulový částečný velký)

Znázornění lokalit, které lze trasnformovat, alespoň v dílčí míře a těch, které jsou stavebně zakonzervovány.

Koncept

Kasárna. Bývalá kasárna. V Klecanech. Místo s potenciálem. Nové lokální těžiště obce. Přímá diagonální vazba smě-

řující do jednoho bodu = natažená ruka nejen k historické části města. Bod - moment v prostoru. Nepatrný. Důležitý. 
Začátek a konec. Konec a začátek. Orientační bod. Struktura. Mřížka. Objemy gradující k centru - náměstí.

externalita

potenciálpocit

         název | koncept8 9



[m] [m]

              měřítko | 1:1000     název | situace          název | schwarzplan     měřítko | 1:10 000

0 0100 10 30 70300700

Současný stav

Malé město s více jak 3 tisíci obyvateli dostalo v letech minulých několik ran, které se nesmazatelně zapsaly do jeho 
obrazu. Objekty velkých měřítek a urbanisticky (i architektonicky) arogantní domy nelze v současné době nikterak 
transformovat. 

Navržený stav

Zástavba celé lokality má alespoň částečnou možnost některé rány na obrazu města zacelit. Město získá kompaknější 
tvář. Zástavba založena na menších solitérních objektech graduje ke stávajícím měřítkově výrazným objemům a 
snaží se je integrovat do své struktury. 

Filmové ateliéry

10 11



              název | vizualizace         název | nadhledová axonometrie12 13
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         název | dokumentace současného stavu     měřítko | 1:1000

malá hala (2)

velká hala (1)

2

A A

B B

A´ A´

B´ B´

1

0103070 0 5 15 35

Půdorys 1NP Půdorys 2NP

Řez A - A´

Pohled severní

Řez B - B´

Pohled jižní

                           měřítko | 1:500     název | dokumentace současného stavu16 17



Pochopení

Srostlice tří objektů protka-

ná vnitřními příčkami se za-

slepenými okny v sobě skrý-

vá velký potenciál.

Očištění

Odstraněním příček popří-
padě dalších vrstev, které 
přinesl čas, získá objekt 
zpět svojí původní vzduš-

nost a velkorysost.

Vložení

Menší objemy vkladané 
do velkoprostorových hal 
poskytující komfortní zá-

zemí pro uživatele, elimi-
nují provozní náklady a za-

chovávají halám velkorysý 
charakter.

Anotace

Návrh je v  souladu s urbanistickou koncepcí. Objekt je vlivem etapizace plánované zástavby území  vystaven dvěma 
protichůdných situacím.V prvním případě je lokalita postupně dostavěna, vzniká náměstí a severní část objektu se 
stává jeho součástí. V druhém případě dojde k transformaci pouze ilmových ateliérů a okolní území zůstane v 
nezměněné a neutěšené podobě. 
Navržený objekt svým urbanistickým pojetím a architektonickou formou na tyto obě situace reaguje a je na ně 
připraven. Tomuto stavu vzdoruje záměrným nedeinováním hlavního vstupu, objekt je zkrátka přístupný z vícero 
stran. Objekt je uzavřený a zároveň otevřený vůči svému okolí. Není akcentován žádný výhled či průhled. Fasáda z 
copilitu vytváří jakousi záclonu, mlžný opar, který pozorovatelům pouze nastiňuje to, co se odehrává na druhé straně.

Provozně lze objekt rozdělit do tří základních celků. Ateliéry a jejich zázemí, kreativní centrum a hostel. Ateliéry se 
skládají ze čtyř prostor různých dimenzí určených pro natáčení. V halových objektech se nachází zázemí administrativní 
a technické. Tyto prostory jsou řešeny systémem “dům v domě”. Zejména kvůli zachování velkorysosti halových 
prostor a snížením provozních nákládů. Kreativní centrum nabízí spojnici mezi ilmovými ateliéry a veřejností. Mělo 
by poskytovat edukativní a kulturně - společenskou náplň s orientací na ilm a věci jemu blízké. Objekt hostelu je 
určen pro potřeby zaměstnanců či návštěvníků. 

Přestože svým charakterem se ateliéry mohou blížit spíše průmyslovým stavbám není rozhodně na místě jakákoliv 
rezignace na vztah ke svému okolí a kvalitu veřejného prostoru. Ba naopak, vzhledem ke částečné uzavřenosti je 
žádoucí, aby se kolemjdoucí dostali, co nejblíže a měli možnost zde trávit volný čas.

Důsledkem dvou výše zmíněných situací je nutné operativně přistupovat i k řešení dopravy v klidu. Z tohoto důvodu 
bude v první fázi vyhrazena plocha pro potřebný počet parkovacích míst v rámci prostorových rezerv v areálu 
bývalých kasáren. V případě rozvoje a dostavby dalších etap budou zbudovány společné podzemní garáže pod 
plochou náměstí a parkovací stání budou vyčleněna pro potřeby ateliéru právě v nich.

Nahrazení

Samotné prostory pro 
natáčení byly přesunuty 
do vyhovujících a pro tuto 
činnost určených nově 
vzniklých objektů. 

Doplnění

Hmotové a urbanistické 
doplnění celku při zacho-

vání  dosavadní míry pro-

pustnosti území.

Otevření/uzavření

Vnitřní náplň se propisu-

je do architektonického 
ztvárnění objektu. Uzavře-

nost. Polotransparentnost. 
Otevřenost.

              název | anotace         název | koncept18 19
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              měřítko | 1:750     název | situace         název | situace
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Základní členění objektu

01

02

03
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06

07

Architektonické/urbanistické prvky

A

B

C

D

E

F

G

velká hala

velký ateliér

spojovací krček

malá hala

malý ateliér

kreativní centrum

hostel

piazzetta

náměstí

městská třída

obytná ulice

vjezd do garáží

napojení na Astrapark

lineární park

velkorysý prostor s vloženými boxy fungující jako zázemí ateliéru
tzv. „mraveniště“

prostor pro natáčení velkých scén se systémem závěšených lávek

vstupní prostor propojující přilehlé objekty do jednoho celku

administrativní objekt a nahrávací studio

trojice ateliérů určených pro natáčení menších scén na tzv. zelené (bílé) 
plátno

samostatný objekt, který vytváří spojnici mezi ilmovými ateliéry a veřejností

krátkodobé ubytování pro zaměstnance či návštěvníky ateliérů

důstojný předprostor ilmových ateliérů 

nové lokální centrum po transformaci území

hlavní osa procházející územím s velkorysým charakterem, kterou lemují 
objekty občanské vybavenosti

zklidněná automobilová doprava s prioritou pro pěší

podzemní garáže pod prostorem náměstí a objekty v jeho severovýchodní 
části

neadekvátní urbanistické a architektonické řešení obytného souboru by 
nemělo znamenat separaci od nově vzniklé zástavby

diagonální zelená linka protínající celé území,
místo klidu a odpočinku

2120
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              měřítko | 1:300    název | půdorys 1NP
0 2 6 12

         název | půdorys 1NP

Základní dispoziční členění

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

prostor pro stravování

skladování

fundus

dílny

sociální zázemí

ateliér

vstupní prostor

hala

nahrávací studio

administrativa

manipulační prostor

sklad 

vstupní/výstavní hala

kavárna

recepce hostelu

komerční prostor

zázemí hostelu

prostor deinovaný třemi boxy, které poskytují zázemí pro stravování formou 
cateringu, jídlo nebudu v objektu připravováno

manipulace s materiálem a jeho skladování pro potřeby dílen

výroba či oprava kostýmů, rekvizit atd.

výroba kulis a dalších prvků potřebných pro natáčení

velkoprostorový ateliér se systémem závěsných lávek

volný prostor umožňující pořádání akcí různého druhu

stavebně oddělená konstrukce (zabránění přenosu vibrací), prostory pro 
samotné nahravání s místností pro režii zvuku

malé kancelářské prostory určené pro vedení ateliérů

velkorysý prostor se schodištěm sloužící pro různorodé aktivity spojené s 
fungováním kreativního centra

komunitní kavárna s malým zázemím

vstupní hala s recepcí a možností posezení u šálku kávy

pronajímatelná komerční jednotka

technické zázemí hostelu a denní místnost pro zaměstance

1.01

1.03

1.04

1.05

1.06

1.12

1.11

1.13

1.14

1.15

1.16 1.17

1.07

1.09

AD

B

C

A´
D´

C´

B´

1.08

1.10

1.02

2322
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              měřítko | 1:300    název | půdorys 2NP
0 2 6 12

         název | půdorys 2NP

AD

B

C

A´
D´

C´

B´

Základní dispoziční členění

2.01

2.02

2.03

2.04

2.05

2.06

2.07

2.08

2.09

2.10

2.11

2.12 

2.13

ateliér

nahrávací studio

administrativa

malý ateliér

malý ateliér

herna/dílna pro děti

sociální zázemí

kinosál

společná kuchyně

jednolůžkový pokoj

schodišťová hala

trojlůžkový pokoj

dvoulůžkový pokoj

velkoprostorový ateliér se systémem závěsných lávek

stavebně oddělená konstrukce (zabránění přenosu vibrací), prostory pro 
samotné nahravání s místností pro režii zvuku

malé kancelářské prostory určené pro vedení irmy

prostor pro natáčení menších scén

prostor pro natáčení menších scén

komorní sál s kapacitou 50 osob

sdílený prostor pro vaření určený návštěvníkům hostelu

2.01

2.02

2.03

2.05

2.04

2.06

2.07

2.08

2.09

2.10

2.11

2.122.13

2524



[m]

              měřítko | 1:300    název | půdorys 3NP
0 2 6 12

         název | půdorys 3NP

AD

B

C

A´
D´

C´

B´

Základní dispoziční členění

3.01

3.02

3.03

3.04

3.05

3.06

3.07

3.08

3.09

ateliér

malý ateliér

malý ateliér

herna/dílna pro děti

společná kuchyně

jednolůžkový pokoj

schodišťová hala

trojlůžkový pokoj

dvoulůžkový pokoj

systémem závěsných lávek

převýšený prostor malého ateliéru s ochozem

prostor pro natáčení menších scén

sdílený prostor pro vaření určený návštěvníkům hostelu

3.01

3.03

3.02

3.04

3.05

3.06

3.07

3.083.09

2726
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              měřítko | 1:300    název | pohledy         název | pohledy    měřítko | 1:300

0 2 6 12

Pohled jižní Pohled východní

Pohled severní Pohled západní

2928
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              měřítko | 1:300    název | řezopohledy         název | řezopohledy    měřítko | 1:300

0 2 6 12

Řezpohled A - A´ Řezpohled C - C´

Řezpohled B - B´ Řezpohled D - D´
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         název | nadhledová axonometrie      název |  nadhledová axonometrie32 33



         název | detailní řešení boxu

Půdorys Pohled čelní

Řez podélný Řez příčný

Axonometrie

        měřítko | 1:50     název |  detailní řešení boxu

Skladby

S01

S02

S03Podlaha

Stěna

Stropborová překližka lakována
tepelná izolace/dřevěný proil
rektiikační podložka

slžičkový plech
závěsný systém
tepelná izolace/dřevěný proil
borová překližka lakována

plech svitkový
OSB deska
tepelná izolace/dřevěný proil
borová překližka lakována

18 mm
110 mm

0 - 25 mm

3 mm
17 mm

110 mm
18 mm

0,5 mm
18 mm

110 mm
18 mm

34 35



         vizualizace | malý ateliér a kreativní centrum     vizualizace | piazzetta36 37



         vizualizace | hostel     vizualizace | vstupní prostor38 39



         vizualizace | boxy ve velké hale     vizualizace | dílna v boxu40 41



42 43         vizualizace | administrativa a nahrávací studio     vizualizace | vstupní prostor kreativního centra



         vizualizace | kavárna44 45    vizualizace | velký ateliér



Legenda

A

B

C

D
E

01

02

03

asfalt
velkoformátová kamenná dlažba 
pochozí/pojízdná
velkoformátová zatravňovací kamenná dlažba
parkovací stání
monolitický beton
záhon

stromová mříž
parková lavička
pouliční osvětlení

B

B

B

B

03

01

01

B

C

02

02

E

D

D

D

A

A C

B

         vizualizace | doplňkové46 47     měřítko | 1:100     název | detail parteru



lavička mmcité vltau

stromová mříž mmcité arbottura

odpadkový koš mmcité prax pouliční osvětlení bega 84484 K3 slzičkový plech RAL 2013

heraklit barvený vápenná omítka beton

copilit

plech hladký matný  RAL 2013

borová překližka keramický fasádní pásek

Deschampsia caespitosa „Pálava“

Stipa tenuissimaAchillea millefolium „Coronation Gold“

Echinacea purpurea „Magnus“

Betula „Jacquemontii“sloupek mmcité donat

stojan na kola mmcité lotlimit

         název | mobiliář, výsadba48 49         název | materiálové schéma



architektonicko - stavební řešení



e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně 
historický průzkum apod.
Geologický, hydrogeologický či stavebně historický průzkum nebyl proveden.

f) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma
Stávající ochranná a bezpečnostní pásma jsou stanovena příslušnými správci sítí a dotčenými orgány v jednotlivých 
vyjádřeních. Tato vyjádření nejsou součástí odevzdané dokumentace.

g) Poloha vzhledem k záplavovému území a poddolovanému území
Lokalita se nenachází v záplavovém a poddolovaném území.

h) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území
Stavba během svého užívání nebude mít negativní vliv na své okolí. 

i) Požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin
Stavba si vyžádá demolici několika architektonicky a stavebně nevhodných objektů viz koordinační situace. Též bude 
vyžadovat kácení náletových dřevin.

j) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa
Nedochází k záborům zemědělské půdy nebo lesa.

k) Územně technické podmínky – napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu
Území je obslužné ze zpevněné komunikace v jižní části z ulice U Louže.  Napojení na inženýrské sítě technické 
infrastruktury je řešeno z ulice U Louže - el. vedení NN, kanalizace a vodovodu.

l) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice
Stavba je podmíněna vznikem nového vedení inženýrských sítí.

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí
K.ú. Klecany, p. č. č. 436/8

2.  Celkový popis stavby

2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně 
technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí
Nová stavba.

b) účel užívání stavby
Stavba bude užívána převážně ke krátkodobému ubytování.

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
Nejsou vydána žádná taková rozhodnutí.

Průvodní zpráva

1 identiikační údaje stavby

1.1 údaje o stavbě

Název stavby: Rekonstrukce a dostavba ilmových ateliérů - revitalizace areálu Horních kasáren v Klecanech
Stavební objekt: číslo 7 - hostel
Místo stavby: k. ú. Klecany, Zelené náměstí
Stupeň: DSP

1.2 údaje o žadateli / stavebníkovi
FZG studio s. r. o.
Branická 213/53, Braník
147 00 Praha
investor / stavebník shodný s vlastníkem

1.3 údaje o zpracovateli dokumentace
zpracovatel zakázky Bc. Jakub Vašek
email: jakub.vasek@fsv.cvut.cz

zodpovědný projektant: -
arch.- stavební řešení: Bc. Jakub Vašek
stavebně konstrukční řešení: Bc. Jakub Vašek
PBŘ: Bc. Jakub Vašek
zdravotně technické instalace: Bc. Jakub Vašek
Elektroinstalace - 

2. seznam vstupních podkladů

Před a během zpracování projektu byly provedeny tyto průzkumy a předloženy tyto
podklady:
• geodetické zaměření
• pastport současného stavu
• pastpot zeleně
• rekognoskace terénu
• fotodokumentace
• stavební program

3. údaje o území

a) rozsah řešeného území; zastavěné / nezastavěné území
Předmětný pozemek leží v severní části města Klecany v zastaveněm území v areálu bývalých kasarén. Jižní část 
pozemku přiléhá k zástavbě RD, severní část k BD velkého měřítko. 

b) dosavadní využití a zastavěnost území
V objektech původně sloužících armádě se v současné době odehrávají aktvity různorodého charakteru. (ilmové 
ateliéry, autodílna, skladování materiálu, volnočasové aktivity)

c) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, zvláště 
chráněné území, záplavové území apod.)
Území se nenechází v území, které by podléhalo jakékoliv ochraně dle jiných právních předpisů.

d) údaje o odtokových poměrech
Pozemek je napojen na veřejnou kanalizaci.

e) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování
Projekt je v souladu s platným územním plánem města Klecany. Plocha je funkčně vymezena pro SO - smíšeně 
obytná.

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území
Stavba splňuje požadavky na využití území.

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů
Není předmětem řešení.

h) seznam výjimek a úlevových řešení
Žádné výjimky ani úlevová řešení nebyly pro objekt stanoveny.

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic
Stavba je podmíněna vznikem nového vedení inženýrských sítí.

j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby (podle katastru nemovitostí)
k. ú. Klecany pozemek č. 436/8

4 .údaje o stavbě

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby
Nová stavba.

b) účel užívání stavby
Krátkodobé ubytování a menší komerční plocha.

c) trvalá nebo dočasná stavba
Jedná se o trvalou stavbu.

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.)
Stavba není kulturní památkou ani není v památkové rezervaci, nevyžaduje ochranu podle jiných právních předpisů.

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb
Projektová dokumentace byla zpracována v souladu s podmínkami stanovenými v platném znění zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a podle prováděcí vyhlášky č. 268/2009 Sb. 
o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů a příslušných ČSN.

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů
Není předmětem řešení.

g) seznam výjimek a úlevových řešení
Žádné výjimky ani úlevová řešení nebyly pro objekt stanoveny.

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

Zastavěná plocha: 200,1 m2
Obestavěný prostor: 2641,3 m3
Počet funkčních jednotek a jejich velikostí: 
 komerční prostor - 41,6 m2
 hostel - 498, 28 m2
Počet uživatelů/pracovníků
 komerční prostor: 2
 hostel: 20

i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované 
množství a druhy odpadů a emisí apod.)
Spotřeba materiálu bude řešena ve výkazu výměr a rozpočtu. Dešťové vody budou odváděny ze střechy pomocí 
svodu do akumulační nádrže (zpětné využití pro splachování wc), případně vsakovány do půdy.

j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy)
Není předmětem řešení.

k) orientační náklady stavby
21 mil. bez DPH

Souhrná technická zpráva

1. popis území stavby

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované 
stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území
Zájmové území v k.ú. Klecany se nachází na rovinatých pozemcích v prostoru bývalých kasáren. Území je zastavěné   
nízkopodlažními solitérními objekty. V objektech původně sloužících armádě se v současné době odehrávají aktvity 
různorodého charakteru (ilmové ateliéry, autodílna, skladování materiálu, volnočasové aktivity). Stavba svým 
charakterem odkazuje na utilitární výraz armadních budov a vytváří soulad mezi novou a starou zástavbou.

b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace 
o vydané územně plánovací dokumentaci
Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací.

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území
Nebylo požádáno o výjimku z požadavků na využívání území

d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek 
dotčených orgánů
Není předmětem řešení.
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b) výčet technických a technologických zařízení
Zdrojem vytápění bude tepelné čerpadlo systém vzduch - voda. Ohřev TUV bude řešen ze stejného zdroje jako 
vytápění. Rozvod vody bude ukončen ve vodoměrné šachtě na pozemku investora. Odpadní vody z objektu jsou 
odváděny do obecní kanalizace. Dešťové vody budou odváděny ze střechy pomocí svodu do akumulační nádoby 
a využity ke splachování toalet, popřípadě vsakovány v zeleni v vsakovacím objektu. Objekt bude opatřen nuceným 
větráním - rovnotlaký systém s rekuperací. Rozvodná instalační skříň s elektroměrem je umístěna v nice na fasádě 
objektu. Vytápění bude realizováno pomocí teplovodné otopné soustavy .

2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení
viz část PBŘ

2.10 hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí, zásady řešení parametrů 
stavby - větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod., a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí 
- vibrace, hluk, prašnost apod.
Objekt hostelu bude mít řádné přirozené i umělé osvětlení. Bude mít nucené rovnotlaké větrání s rekuperací , ale i 
možnost přirozeného větrání. Zdrojem tepla bude teplené čerpadla (vzduch - voda). Topná voda bude čerpána do 
radiátorů. Zásobník TUV budou osazen v technické místnosti. Osvětlení bude pomocí přisazených stropních svítidel, 
typy svítidel dle návrhu interiéru. V průběhu provádění stavby budou dodrženy takové pracovní postupy a používány 
takové nástroje a stroje, které nepřekročí povolenou hladinu hluku při výstavbě. Stavba nebude v době užívání zdro-

jem hluku ani vibrací.

2.11 zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží
Není předmětem řešení.

b) ochrana před bludnými proudy
Není znám výskyt bludných proudů v území.

c) ochrana před technickou seizmicitou
Ochrana před technickou seizmicitou není uvažována.

d) ochrana před hlukem
Nejsou potřeba žádná speciální protihluková opatření. Stavba svým charakterem nezvyšuje hladinu
hluku v okolí.

e) protipovodňová opatření
Nejsou navržena žádná protipovodňová opatření.

f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod.
Nejsou známy další účinky.

3. Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury
Budova bude napojena přípojkami kanalizace, vody a elektrické energie dle PD.

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky
Nebylo předmětem řešení.

2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby
Objekt je členěn na dva základní samostatné celky tj. samotný prostor hostelu a malé komerční jednotky v prvním 
nadzemním podlaží. Komerční prostor je přístupný z plochy náměstí a obsahuje malé zázemí pro zaměstnance 
a samotnou prodejní plochu. Hostel je přístupný hlavním vstupem z náměstí a bočním z jižní strany objektu. Ve 
vstupní části se nachází recepce a malá hala. Ze schodišťové haly lze vystoupat do dalšího nadzemního podlaží 
(či vyjet výtahem) nebo vstoupit do technického zázemí hostelu, kde se nachazí technická místnost, zázemí pro 
zaměstnance, skladovací prostory, prádelna a sklad odpadu, který je přístupný též z venkovní prostoru.  V typickém 
podlaží (2.- 4. nadzemní podlaží) je ze schodišťové haly přístup do 3 pokojů a společné kuchyně s jídelnou, která může 
plnit i roli společenské místnosti pro návštěvníky.

2.4 Bezbariérové užívání stavby
Přístup do objektu je navržený jako bezbariérový. V rámci stavby (řešení uličního proilu přilehlých komunikací) jsou 
navrženy varovné pásy v místě snížených obrub, kdy výška obruby je menší než 8 cm. Chodníky jsou navrženy s 
příčným sklonem 2 % a podélný sklon nepřesahuje 8,33%. Signální a varovné pásy musí být oproti okolí kontrastní.

2.5 Bezpečnost při užívání stavby
Bezpečnost v užívání stavby bude zaručena dodržováním obecně závazných předpisů, normativů apod. Možnost 
vzniku havárií souvisí např. s přerušením dodávek energií, selháním lidského faktoru, požárem aj. Výčet havárií lze 
minimalizovat běžnými opatřeními a dodržováním obecně závazných předpisů, normativů a požárních zpráv. Za 
běžných okolností lze riziko ohrožení zdraví obyvatel a životního prostředí označit za velmi nízké. Hygiena a ochrana 
zdraví při užívání objektu se řídí všemi běžnými vyhláškami a nařízeními. 

2.6 Základní charakteristika objektů

a) stavební řešení
Objekt hostelu je navržený jako jednoduchá čtyřpodlažní stavba na obdélníkovém půdorysu a rovnou zelenou 
střechou. Objekt není podsklepený.

b) konstrukční a materiálové řešení
Stavba je založena na základových betonových pasech, které jsou umístěny pod obvodové zdi a nosné zdi stěny 
uvnitř dispozice. Hydroizolační vrstva objektu bude provedena pomocí asfaltových pásů. Svislé nosné konstrukce 
jsou navrženy z vápenopískových tvárnic a železobetonových stěn tloušťky 240 mm (jádro výtahu). Vodorovnou 
nosnou konstrukci tvoří železobetonová monolitická deska (jednosměrně pnutá) tloušťky 230 mm. Deska volně 
přechází v železobetonový věnec, který zároveň tvoří překlady nad okenními  a dveřními otvory. V případě větších 
rozponů bude použiti jako ztracené bednění překladu ocelový „U“ proil. Vertikální komunikace v objektu tvoří ocelové 
schodiště svařené z plátů tloušťky 12 mm a osobní výtah. Schodiště je navrženo jako přímé s mezipodestou a 
je uloženo do připraveného ozubení v železobetonové desce. Střecha je řešena jako plochá zelená a nepochozí. 
Její hydroizolace je provedena pomocí souvrství asfaltových pásů. Na vnější straně objektu je aplikován kontaktní 
zateplovací plášť z EPS, pohledová vrstva fasády je navržena z keramických obkladových pásků lepených na 
tepelnou izolaci. Stavební otvory jsou osazeny okny a dveřmi s hliníkovými proily a izolačním trojsklem. Stínění oken 
je zajištěno pomocí předokenních žaluzíí se skrytou samonosnou schránkou. Přilehlé venkovní plochy objektu jsou 
řešeny jako monolitické betonové panely nebo kamenná velkoformátová dlažba.

c) mechanická odolnost a stabilita
Rozměry hlavních nosných prvků jsou dány požadavky na pevnost, stabilitu a akustické požadavky.

2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

a) technické řešení

Objekt hostelu bude napojen na rozvod vody z řádu v ulici. Odpadní vody budou odváděny do
splaškové kanalizace, taktéž v ulici. Dešťové vody jsou sváděny do vsaku umístěné v zeleni.

4. Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se
sníženou schopností pohybu nebo orientace
Nebylo předmětem řešení.

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu
Objekt bude dopravně napojen pro potřeby zásobování z nově vzniklého Zeleného náměstí.

c) doprava v klidu
Počet parkovacích stání pro objekt hostelu je 7. V první fázi výstavby lokality, bude parkovací plocha vyčleněna v 
rámci stávajícho areálu, který disponuje velkými plošnými rezervami. V dalších etapách budou povrchová parkovací 
stání vyměněna za parkovací stání v podzemních garážích pod Zeleným náměstím.

d) pěší a cyklistické stezky
V transformovaném území bývalých kasáren vznikne komunikační síť pro pěší. Cyklistická doprava bude řešena v 
rámci komunikace pro automobilovou dopravu.

5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) terénní úpravy
Osazením objektu a výkopu základů vznikne malé množství výkopku. Ornice bude
deponována v souladu s legislativou.

b) použité vegetační prvky
Konkrétní řešení zeleně na pozemku bude předmětem návrhu sadových úprav celého pozemku v rámci provádění 
stavby. V principu by měla být v převážné míře zachována vzrostlá vysoká zeleň. Ta bude doplňována a postupně 
nahrazována o výsadby městkého charakteru.

c) biotechnická opatření
Biotechnická opatření nejsou navržena.

6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda
Stavba nebude v době užívání zdrojem hluku ani vibrací. Užíváním stavby dojde k produkci malého množství běžných 
komunálních odpadů ve stejné míře jako doposud. Ty budou odváženy sjednanou irmou na úklid komunálního 
odpadu. Předpokládá se třídění komunálního odpadu.

b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování 
ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.
Vzhledem k poloze objektu a charakteru stavby nebude mít navrhovaná stavba významný vliv na přírodu a krajinu. 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000
Stavba nemá vliv na soustavu chráněných území Natura 2000.

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li 
podkladem
Zjišťovací řízení ani EIA nebylo vedeno.

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění 
závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno
Stavba nespadá do režimu zákona o integrované prevenci.
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e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek
dotčených orgánů
Získání stanovisek DOSS nebylo předmětem řešení.

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů
Není známa ochrana dle jiných právních předpisů.

g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních
jednotek a jejich velikosti apod.
Zastavěná plocha: 200,1 m2
Obestavěný prostor: 2641,3 m3
Počet funkčních jednotek a jejich velikostí: 
 komerční prostor - 41,6 m2
 hostel - 498, 28 m2
Počet uživatelů/pracovníků
 komerční prostor: 2
 hostel: 20

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. Výpočet potřeby vody je proveden 
dle směrných čísel roční potřeby vody
Není předmětem řešení.

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy
Předpokládané zahájení stavby v roce 2021. Doba realizace je odhadována na 12 měsíců.

j) orientační náklady stavby
21 mil. bez DPH

2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení
Stavba je v souladu s urbanistickou studií, která by měla být podkladem pro další úpravy a změny územní regulace.
Urbanistická studie vymezuje strukturu zástavby založenou na pravidelné mřížce, která je záměrně lokálně 
narušována  a přizpůsobována konkrétním situacím v území. Objekty jsou uspořádány jako solitérní s charakterem 
zahradního města. Budovy občanské vybavenosti jsou situovány podél hlavní městské třídy směřující z východu na 
západ. Celé území protíná diagonální linerání park, který je spojnicí mezi historickou částí města a nově vzniklým 
lokálním centrem.

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení
Nově vzniklý objekt hostelu je součástí souboru staveb - ilmových atelérů. Jedná se o lapidární hmotové řešení. 
Objekt je samostatně stojící, ale kompozičně je součástí přiléhajících budov a souzní s jejich tvarovým řešením, 
materiálovou podstatou a barevným řešení. Objekt je obložen keramickými pásky, které se odkazují na technický 
charakter původních objektů sloužících armádě. Barevně (červenooranžová) se připodobňuje celkovému řešení 
ilmových ateliérů. 

54 55



e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních 
předpisů
Ochranná ani bezpečnostní pásma nejsou navržena. Ochranná pásma vodních zdrojů nejsou dotčena.

7.  Ochrana obyvatelstva

Stavba svým charakterem neobsahuje žádné prostory určené k civilní ochraně obyvatelstva (např.
podzemní bunkr apod.). Součástí stavby nejsou žádná zařízení sloužící civilní ochraně obyvatelstva.

8. Zásady organizace výstavby

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění
Stavba bude napojena na staveništní elektrorozvaděč a na vodovod i kanalizaci. Odběry a vyúčtování energií budou 
řešeny v rámci smluvního vztahu mezi stavebníkem a zhotovitelem.

b) odvodnění staveniště
Splaškové vody budou v průběhu stavby likvidovány v mobilním chemickém WC. Dešťové vody budou sváděny do 
provizorních vsakovacích jam na pozemku investora, než bude provedeno napojení do obecní kanalizace.

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu
Staveniště bude napojeno na dopravní a technickou infrastrukturu v ulici U Louže.

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky
Vlivem výstavby dojde ke zvýšení hlukové a prašné zátěže okolí. Dočasně a občasně bude také částečně ovlivněn 
provoz na místní komunikaci. Veškerá doprava pro potřeby stavby (vykládka / nakládka materiálů a hmot) se bude 
odehrávat na pozemku investora. Nákladní automobily dodavatele musí respektovat stav použitých místních 
komunikací (tonáž, rychlost atd.). a budou před výjezdem ze staveniště očištěny.

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin
Staveniště nezasahuje mimo pozemek investora a bude řádně oploceno a zabezpečeno. Bezpečnost a ochrana 
zdraví třetích osob nebude stavbou dotčena. Související demolice, kácení dřevin ani asanace se nevyskytují.

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště
Zábory nejsou uvažovány.

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy
Není požadována bezbariérová obchozí trasa.

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace
Z hlediska odpadového hospodářství bude při stavbě dodržen zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a při nakládání 
s odpady. Původcem odpadů, které budou vznikat při stavbě, bude dodavatel stavby. Během stavby bude vedena 
evidence o množství a způsobu nakládání s odpadem, v souladu s vyhláškou MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech 
nakládání s odpady a bude provedeno upřesnění kategorizace vzniklých odpadů. Shromažďovací místa a prostředky 
musí být označeny v souladu s požadavky vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Dodavatel 
stavby musí mít zajištěn odběr všech odpadů k využití nebo zneškodnění. Nebezpečné odpady může zneškodňovat 
pouze oprávněná irma v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., v aktuálním znění. Stavební odpad musí být po celou 
dobu přistavení kontejneru zajištěn proti nežádoucímu znehodnocení nebo úniku. Původce stavebního odpadu je 
povinen odpad třídit a nabídnout k využití provozovateli zařízení na úpravu stavebního odpadu. Přepravní prostředky 
při přepravě stavebního odpadu musí být zcela uzavřeny nebo musí mít ložnou plochu zakrytou plachtou, bránící 
úniku tohoto odpadu. Pokud dojde v průběhu přepravy k úniku stavebního odpadu, je přepravce povinen neprodleně 
znečištění odstranit. K oznámení o uvedení stavby do provozu je nutno doložit doklady o způsobu zneškodňování 
jednotlivých druhů odpadů vznikajících během realizace stavby.

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin
V rámci terénních prací souvisejících se stavbou objektu dojde k výkopům pro základy, pro trasy TZB, komunikace 
a vsakovací jímky,. Zemina vytěžená při těchto pracích bude pětně použita pro zásypy, násypy a dotvarování terénu 
kolem objektů a v rámci lokální modelace terénu. Případný přebytek bude odvezen na skládku zeminy.

j) ochrana životního prostředí při výstavbě
Dodavatel stavby zajistí ochranu životního prostředí při výstavbě, a to především dodržením platných zákonů a 
vyhlášek. Z hlediska ochrany ovzduší bude stavební činnost prováděna tak, aby nedocházelo k obtěžování okolí 
nadměrným hlukem a prachem, dle zákona č. 86/2002, o ochraně ovzduší. Výrobky obsahující azbest budou odborně 
odstraněny a likvidovány pouze irmou s požadovaným oprávněním. Protokoly o bezpečné a ekologické likvidaci 
zdraví nebezpečných výrobků budou předány příslušným orgánům státní správy. Stavební suť bude při bouracích 
pracích a manipulaci kropena. Stavební mechanismy a dopravní prostředky budou před výjezdem ze staveniště 
řádně očištěny. Hlučnost mechanismů a zařízení používaných na stavbě nesmí přesáhnout hodnoty stanovené 
hygienickými předpisy – Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací . 
Stavební činnost
nebude prováděna v době nočního klidu. Stavební práce budou probíhat v pracovní dny od 7 do 21hod v délce trvání 
8 hodin tak, aby nebyl překročen hygienický limit hluku v chráněném vnitřním prostoru stavby 55dB v LAeq,s. a v 
chráněném venkovním prostoru staveb 65dB v LAeq,s. Zařízení staveniště bude pouze na pozemku investora.

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
Bezpečnost a hygiena práce při provádění stavby se řídí zákonem 309/2006 Sb. a dále pak dalšími souvisejícími 
předpisy, zvláště pak Nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích. Plnění předpisů zajišťuje dodavatel stavby. Stavební a montážní práce 
budou prováděny při 7 denním pracovním týdnu. Fond pracovní doby se předpokládá 24 hodin denně s tím, že bude 
nutno respektovat stávající provoz v okolí stavby – zejména pak přítomnost obytné zástavby. Zásobování stavby 
bude probíhat převážně v ranních hodinách. Po dobu provádění stavby je třeba dále zajistit dodržování závazných 
bezpečnostních předpisů ve
stavebnictví a nařízení, zejména pak:

· Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
· NV 264/2006 Sb. zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím ZP
· Zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců
· Vyhl. ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení
· Vyhláška 309/2005 Sb., o zajišťování technické bezpečnosti vybraných zařízení
· Zákon 309/2006 Sb. , kterým se upravují další požadavky BOZP v pracovněprávních vztazích a o zajištění BOZP při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy
· NV 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
· NV 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti
· Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s 
nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky
· Vyhláška ministerstva stavebnictví č. 77/1965 Sb. o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů 
upravuje kvaliikaci obsluh stavebních strojů, ve znění pozdějších výnosů ministerstva stavebnictví
· Zákon č. 61/1988 Sb. o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů;
· Nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí 
s nebezpečím výbuchu; přírodu a krajinu. Vlivem revitalizace dojde ke kácení několika stromů a keřů. Ty budou 
nahrazeny novou výsadbou.
· Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních
ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků;
· Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor 
záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí,
· Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je 
zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky;
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· Nařízení vlády č. 339/2002 Sb. o postupech při poskytování informací v oblasti technických předpisů, technických 
dokumentů a technických norem, ve znění č. 178/2004 Sb.;
· Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
· Zákon č. 379/2005 Sb. Sb. o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky a jinými 
návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů
· Vyhláška 123/2006 Sb. o evidenci a dokumentaci návykových látek a přípravků
· Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
· Vyhláška min. zdravotnictví č. 288/2003 Sb, kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou za - kázány těhotným 
ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou 
mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání;
· Zákon 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky ve znění platných předpisů
· Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 
technických zařízení, přístrojů a nářadí
· Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů- úplné znění zákon 471/2005 Sb.;
· NV 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci ve znění pozdějších předpisů
· Zákon 377/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony
· Vyhláška MZd. č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limit - ní hodnoty 
ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických 
expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli;
· Vyhl. 394/2006 Sb., kterou se stanoví práce a ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu a postup  při určení 
ojedinělé a krátkodobé expozice těchto prací
· Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zave - dení signálů, ve 
znění nař. vl. č. 405/2004 Sb.;
· ČSN ISO 3864 (01 8010) Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky (11.95)
· Vyhláška MV č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v 
tavných nádobách;
· Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění vyhlášky č. 98/1982 Sb.;
· Vyhláška ČÚBP č. 85/1978 Sb. o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení, ve znění nař. vl. č. 352/2000 
Sb.;
· Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k 
zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 97/1982 Sb., vyhlášky č. 551/1990 Sb., nař. vl. č. 352/2000 Sb., 
vyhlášky MPSV č. 118/2003 Sb., 323/2003 Sb.;
· Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 20/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k 
zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 553/1990 Sb., nař. vl. č. 352/2000 Sb. a vyhl. MPSV č. 159/2002 Sb.;
· Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k 
zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 554/1990 Sb. a změny uvedené v nařízení vlády č. 352/2000 Sb., 
vyhl. č. 395/2003 Sb.;
· Nařízení vlády č. 27/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výtahy
· Vyhláška ČBÚ č. 74/2002 Sb. Vyhláška ČBÚ č. 74/2002 Sb., o vyhrazených elektrických zařízeních
· Vyhláška ČÚBP č. 91/1993 Sb. k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách;
· Vyhláška č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zaří-
zení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení) ve znění pozdějších
předpisů
· Vyhláška č. 392/2003 Sb.o bezpečnosti provozu technických zařízení a o požadavcích na vyhrazená technická zaří-
zení tlaková, zdvihací a plynová při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem
· Vyhl. 199/2006, kterou se mění vyhláška ČBÚ č. 72/1988 Sb. o používání výbušnin, ve znění pozdějších předpisů
· Vyhl. ČBÚ č. 99/1995 Sb., o skladování výbušnin (ve znění vyhl. č. 342/2001 Sb., 200/2006 Sb. );
· Vyhláška ČBÚ č. 52/1997 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bez-

pečnosti provozu při likvidaci hlavních důlních děl ve znění vyhl. ČBÚ č. 32/2000 Sb.;
· Zákon č. 251/2005 Sb., o České inspekci práce
· Zákon č. 253/2005 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o inspekci práce

· Zákon 338/2005 Sb. - úplné znění zákona č. 178/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce
· Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozd. předpisů (úplné znění zák. č. 67/2001 Sb.);
· Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru - vyhláš-

ka o požární prevenci
· Vyhláška MV č. 111/1981 Sb., o čištění komínů;
· Vyhláška MV č. 456/2006 Sb, kterou se mění vyhláška MV č. 255/1999 Sb. o technických podmínkách věcných 
prostředků požární ochrany ve znění NV č. 352/2000 Sb.
· Vyhláška 297/2005 Sb., kterou se mění vyhl. 323/2001 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení
zákona č. 238/2000 Sb. , o HZS ČR a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Související technické normy:
ČSN 733050 Zemní práce
ČSN 732810 Dřevěné konstrukce
ČSN 743305 Ochranné lešení
ON 2701144 Zdvíhací zařízení. Prostředky pro vázání, zavěšení a uchopení břemen
ČSN 341010 Všeobecné předpisy pro ochranu před nebezpeč. dotykovým napětím

Před zahájením prací musí být všichni pracovníci na stavbě poučeni o bezpečnostních předpisech pro všechny prá-

ce, které přicházejí do úvahy. Tato opatření musí být řádně zajištěna a kontrolována. Všichni pracovníci musí používat 
předepsané ochranné pomůcky. Na pracovišti musí být udržován pořádek a čistota. Musí být dbáno ochrany proti 
požáru a protipožární pomůcky se musí udržovat v pohotovosti. Práce na el. zařízeních smí provádět pouze k tomu 
určený přezkoušený elektrikář. Připojení elektrických vedení se mohou provádět jen za odborného dozoru PRE. Od ve-

řejného provozu musí být staveniště odděleno zábranami. Práce na stavbě musí být prováděny v souladu se zhotovi-
telem zpracovanými technologickými postupy pro jednotlivé činnosti. V souladu s § 15, odst. 2, zákona č. 309/2006 
Sb. budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 
poškození zdraví, které jsou stanoveny prováděcím právním předpisem, stejně jako v případech podle odstavce 1 § 
15, zadavatel stavby zajistí, aby před zahájením prací na staveništi byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na staveništi - plán BOZP, podle druhu a velikosti stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné 
a zdraví neohrožující práce.

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb
Bezbariérové užívání ostatních staveb v okolí nebude stavebními pracemi dotčeno. Na stavbě se nepředpokládá čin-

nost pracovníků s omezenou schopností pohybu a orientace, z tohoto důvodu nebudou prováděny žádné speciální 
úpravy.

m) zásady pro dopravně inženýrské opatření
Dopravně inženýrské opatření bude vypracováno zhotovitelem stavby. Žádná zvláštní opatření se však nepředpoklá-

dají.

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům 
vnějšího prostředí při výstavbě apod.
Speciální podmínky pro provádění stavby nejsou stanoveny.
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         název | koordinanční situace   výškový systém |  baltský po vyrovnání     měřítko | 1:500    název | koordinační situace

vymezené území

okolní objekty- stávající

okolní objekty - budoucí

stavební objekty - rekonstrukce/dostavba

stavební objekty - novostavba

demolované objekty

velkoformátová kamenná dlažba

velkoformátová zatravňovací kamenná dlažba

monolitická betonová cesta

asfaltová komunikace

stávající kanalizace

stávající elektrické vedení

stávající plynovod

stávající vodovod

navržená splašková kanalizace

navržené elektrické vedení

navržená dešťová kanalizace

navržený vodovod

vstup do objektu

strom

Legenda
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Tabulka místností

označení místnosti

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

název místnosti

zádveří

hala

schodišťová hala

toaleta - komerce

předsíň

zázemí

komerční prostor

toaleta - zaměstnanci

předsíň

chodba

úklidová komora

sklad popelnic

technická místnost

zázemí - zaměstnanci

prádelna/sklad prádla

povrch podlah/stěn/stropu

anhydrit/omítka/omítka

anhydrit/omítka/omítka

anhydrit/omítka/omítka

anhydrit/ker. obklad/omítka

anhydrit/ker. obklad/omítka

anhydrit/omítka/omítka

anhydrit/omítka/omítka

anhydrit/ker. obklad/omítka

anhydrit/ker. obklad/omítka

anhydrit/omítka/omítka

anhydrit/ker. obklad/omítka

anhydrit/ker. obklad/omítka

anhydrit/omítka/omítka

anhydrit/omítka/omítka

anhydrit/ker. obklad/omítka

půdorysná plocha (m2)

6,7

43,0

30,0

2,2

2,1

5,3

32,0

2,2

1,7

4,4

2,5

2,9

13,9

7,6

5,0

světlá výška (m)

2,75

2,75

2,75

2,75

2,75

2,75

2,75

2,75

2,75

2,75

2,75

2,75

2,75

2,75

2,75

         název | půdorys 1NP    výškový systém |  baltský po vyrovnání     měřítko | 1:100    název | půdorys 1NP

železobeton vápenopískové zdivo tepelná izolace XPS štěrkopísek

prostý beton tepelná izolace EPS drcené kamenivo rostlý terén
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Skladby

S01

S02

S03

S04

S05

S06

železobeton vápenopískové zdivo tepelná izolace XPS štěrkopísek

prostý beton tepelná izolace EPS drcené kamenivo rostlý terén

S07

S08

S09

S10

Obvodová stěna

Vnitřní stěna

Vnitřní příčka

Stěna pod oknem

Obvodová stěna - výtah

Pojízdná betonová cesta

Pojízdná kamenná dlažba

Podlaha - vstupní podlaží

Podlaha - typické podlaží

Střecha - zelená nepochozí

fasádní cihlový pásek, spárovací malta
lepící směs s výztužnou sítí
tepelná izolace EPS
vápenopísková tvárnice
vnitřní omítka

vnitřní omítka
vápenopísková tvárnice
vnitřní omítka

vnitřní omítka
vápenopísková tvárnice
vnitřní omítka

fasádní cihlový pásek, spárovací malta
lepící směs s výztužnou sítí
tepelná izolace EPS
vápenopísková tvárnice
vnitřní omítka

fasádní cihlový pásek, spárovací malta
lepící směs s výztužnou sítí
tepelná izolace EPS
železobetonová stěna

monolitická betonová deska
vyztužena kari sítí 100/100/5
podkladní vrstva 4 - 8 mm
drcené kamenivo 8 - 16 mm
drcené kamenivo 16 - 32 mm
štěrkopískový podsyp 0 - 8 mm
rostlý terén

kamenná dlažba 200x800 mm
podkladní vrstva 4 - 8 mm
drcené kamenivo 8 - 16 mm
drcené kamenivo 16 - 32 mm
štěrkopískový podsyp 0 - 8 mm
rostlý terén

anhydrit litý
PE fólie
tepelná izolace XPS
hydroizolační vrstva
betonová mazanina vystužená kari sítí
stěrkopískový podsyp
rostlý terén

anhydrit litý
PE fólie
kročejová izolace
železobetonová stropní deska 
vnitřní omítka

extenzivní zeleň
jednovrstvý extenzivní substrát
nopová fólie
hydroizolační vrstva
tepelná izolace EPS
parotěsná vrstva
spádová vrstva - lehčený beton
železobetonová stropní deska 
vnitřní omítka

10 mm

140 mm
240 mm

10 mm

10 mm
240 mm

10 mm

10 mm
80 mm
10 mm

10 mm

140 mm
120 mm

10 mm

10 mm

140 mm
240 mm

80 mm

100 mm
100 mm
100 mm
100 mm

80 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm

80 mm

100  mm

150 mm
100 mm

80 mm

40 mm
230 mm

10 mm

60 mm
20 mm

250 mm

min 50 mm
230 mm

10 mm
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stavebně - konstrukční řešení



Identiikační údaje
Název projektu: Rekonstrukce a dostavba ilmových ateliérů - revitalizace areálu Horních kasáren v Klecanech
Autor: Jakub Vašek
Datum: 05/2020

Poznámka: Technická zpráva a graický výstup řeší pouze základní statické principy ve formě konceptu tj. bez 
statického posouzení konkrétních dimenzí jednotlivých prvků. 

1. Základní údaje

Název stavebního objektu: Hostel - stavební objekt č. 7
Charakter stavby: Novostavba
Účel stavby: krátkodobé ubytování
Místo stavby: Klecany

1.1 Popis stavby
Jedná se o čtyřpodlažní nepodsklepený objekt svou funkcí určený ke krátkodobému ubytování (hostel). Dále obsahuje 
jednu komerční pronajímatelnou jednotku v prvním nadzemním podlaží. Novostavba se nachází v k. ú. Klecany na 
pozemku č. 436/8. Objekt je součástí ilmových ateliérů (souboru staveb), ovšem není s ostatními objekty stavebně 
propojen, měl by tudíž fungovat samostatně bez závislosti na okolních objektech. Celkový počet lůžek hostelu je 
18 v 9 pokojích, ve 2. - 4. nadzemním podlaží se se nacházejí společné kuchyňky. Ve vstupním podlaží se nachází 
komerční prostor a vstupní hala hostelu s technickým zázemím.

2. Základní charakteristika konstrukčního řešení

2.1 Základová konstrukce
Navržená novostavba je založena na základových betonových pasech, které jsou pod obvodovými stěnami  a 
nosnými stěnami v interiéru. 

2.2 Svislá nosná konstrukce
Obvodové i vnitřní nosné stěny jsou navrženy z vápenopískových tvárnic, stěny výtahové šachty jsou navženy z 
monolitického železobetonu. Všechny stěny jsou navrženy v tloušťce 240 mm. Jedná se o konstrukční stěnový 
systém.

2.3 Vodorovné nosné konstrukce

Jsou navrženy jako monolitické železobetonové desky jednosměrně pnuté. Dimenze prvků byla předběžně stanove-

na 230 mm. Stropní desky volně navazující na železobetonový monolitický věnec, který zároveň tvoří překlady nad 

okenními či dveřními otvory. V místech, kde by šířka překladu byla delší než 1 metr se předpokládá, že bude doplněn 

o ocelový „U“ proil na spodní hraně překladu, který zároveň bude tvořit ztracené bednění pro betonou směs.

2.4 Svislé komunikační prvky

Schodiště svařeno z ocelových plátů tloušťky 12 mm bude uloženo do předem připravených ozubení ve vodorovné 

železobetonové stropní konstrukci.

2.5 Vodorovné ztužení

Prostorovou tuhost zajíšťuje interakce několik nosných prvků. Zejména tuhé nosné stěny ztužující  vertikální jádro 

kolo výtahu a schodiště a železobetonové stropní desky.

3. Předběžný návrh monolitické železobetonové stropní desky

3.1 Návrh tloušťky desky - empiricky

h = L/35 ~ L/30 

h = 5,8/35 ~ 5,8/30 

h = 0,165 ~ 0,193 m = 165 ~ 193 mm

λ≤λd

λ = L/d ≤ λd = κc1 * κc2 * κc3 * λtab

d = L/( κc1 * κc2 * κc3 * λtab) 

d = 5,8/(1,0*1,0* 1,2* 26,7)

d = 5,8/32,04

d = 0,181 m = 181 mm

h = d + Ø/2 + cnom

h = 181+12/2+25

h = 212 mm

Tloušťka desky navržena 230 mm.

spojitá deska

maximální rozpon L = 5,8 m

h = tloušťka desky

spojitá deska

maximální rozpon L = 5,8 m

h = tloušťka desky

d = účinná výška průžezu

λ = ohybová štíhlost

λtab = vymezující ohybová štíhlost

κ
c1

 = 1,0 

κ
c2 

 = 1,0 (pro rozpon menší než 7 m)

κ
c3

 = 1,2

λtab = 26,7

3.2 Návrh tloušťky desky - ohybová štíhlost

železobetonová jednosměrně pnutá deska, tl. 230 mm

nosné zdivo - vápenopísková tvárnice, tl. 240 mm

železobetonový věnec, 230x230 mm

betonový základový pás, 900x600 mm

Technická zpráva - statická část Konstrukční schéma 1NP

Konstrukční schéma 2NP

         název | textová zpráva   měřítko | 1:200    název | konstrukční schéma72 73



požárně bezpečnostní řešení



         název | technická zpráva          název | technická zpráva

Indetiikační údaje
Název projektu: Rekonstrukce a dostavba ilmových ateliérů - revitalizace areálu Horních kasáren v Klecanech
Autor: Jakub Vašek
Datum: 05/2020

Poznámka: Technická zpráva řeší pouze základní principy požárně bezpečnostního řešení. Podrobnější návrh bude 
zpracován v dalších fázích projektové dokumentace.

1. Základní údaje

Název stavebního objektu: Hostel - stavební objekt č. 7
Charakter stavby: Novostavba
Účel stavby: krátkodobé ubytování
Místo stavby: Klecany

1.1 Popis stavby
Jedná se o čtyřpodlažní nepodsklepený objekt svou funkcí určený ke krátkodobému ubytování (hostel). Dále obsahuje 
jednu komerční pronajímatelnou jednotku v prvním nadzemním podlaží. Novostavba se nachází v k. ú. Klecany na 
pozemku č. 436/8. Objekt je součástí ilmových ateliérů (souboru staveb), ovšem není s ostatními objekty stavebně 
propojen, měl by tudíž fungovat samostatně bez závislosti na okolních objektech. Celkový počet lůžek hostelu je 18 v 
9 pokojích, v 2. - 4. nadzemním podlaží se se nacházejí společné kuchyňky. Ve vstupním podlaží se nachází komerční 
prostor a vstupní hala hostelu s technickým zázemím. 

2. Požární úseky
Objekt je členěn na několik požárních úseků, které směřují do schodišťového jádra - chráněné únikové cesty nebo 
přímo ven do volného prostranství. Požární úseky jsou navrženy v souladu s normovým požadavkem na délky, který 
nepřekračují. Dělící konstrukce jsou navrženy s odpovídající požární odolností

3. Stavební konstrukce
Není předmětem řešení.

3.1 Nosné konstrukce
Požárně dělící konstrukce jsou navrženy z vápenopískových tvárnic tloušťky 240 mm a částečně jako monolitucký 
železobeton tloušťky 240 mm (stěny výtahové šachty). 
 

3.2 Schodiště
Schodiště, která jsou součástí CHÚC jsou navržena z konstrukce typu DP1 - představují konstrukce, které nezvyšují v 
požadované době intenzitu požáru a sestávají se především z nehořlavých materiálů a výrobků (třída reakce na oheň 
A1 nebo A2).

3.3 Požární uzávěry otvorů
Otvory v požárních stěnách a stropech musí být během požáru uzavřeny. Dveře do CHÚC jsou navrženy typu DP1.

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 požární úseky,.Veškeré instalace prostupující mezi požárními úseky budou opatřeny 
protipožární manžetou.

4. Únikové cesty
 V objektu je navržena jedna chráněná úniková cesta typu A. Mezní délky únikových cest podle koeicientu a pro 
jednotlivé provozy nejsou překročeny. Veškeré dveře do chráněné únikové cesty jsou otevírány ve směru úniku. V 
chráněné únikové cestě a přístupových koridorech bude instalováno nouzové osvětlení a směry úniku budou náležitě 
označeny.

5. Odstupové vzdálenosti a požárně nebezpečný prostor
Není předmětem řešení.

6. Zařízení pro požární zásah
Požární zásah bude probíhat přes vstupy do jednotlivých provozních částí objektů, ke kterým je zajištěn příjezd 
vozidel HZS pomocí pozemních komunikací a z prostotu Zeleného náměstí. Na plochách okolo objektu budou jasně 
vyhrazena místa pro hasičskou techniku. Tyto plochy budou zároveň splňovat požadovanou únosnost a podélný i 
příčný sklon. Průjezdné a výškové proily umožňují příjezd vozidla HZS ze všechn stran objektu. V interiéru budou v 
každém podlaží umístěny hydranty a hasicí přístroje, komerční prostor je opatřen systémem sprnklerů. Pro případ 
požáru budou objekty napojeny na nezávislý zdroj elektrické energie dle návrhu PBŘ. Primárně jsou jako záložní zdroj 
preferovány baterie. Podrobný výpočet dimenzí a umístění jednotlivých prvků, odběrových míst a návrh EPS a SHZ 
budou zpracovány projektantem PBŘ.

Technická zpráva - požárně bezpečnostní řešení
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technika prostředí budov



Indetiikační údaje
Název projektu: Rekonstrukce a dostavba ilmových ateliérů - revitalizace areálu Horních kasáren v Klecanech
Autor: Jakub Vašek
Datum: 05/2020

Poznámka: Technická zpráva a graický výstup řeší pouze základní principy TZB ve formě konceptu tj. bez návrhu 
konkrétních dimenzí jednotlivých prvků. 

1. Základní údaje

Název stavebního objektu: Hostel - stavební objekt č. 7
Charakter stavby: Novostavba
Účel stavby: krátkodobé ubytování
Místo stavby - Klecany

1.1 Popis stavby

Jedná se o čtyřpodlažní nepodsklepený objekt svou funkcí určený ke krátkodobému ubytování (hostel) a jedné 
komerční pronajímatelné jednotce v prvním nadzemním podlaží. Novostavba se nachází v k. ú. Klecany na pozemku 
č. 436/8. Objekt je součástí ilmových ateliérů (souboru staveb), ovšem není s ostatními objekty stavebně propojen, 
měl by tudíž fungovat samostatně bez závislosti na okolních objektech. Celkový počet lůžek hostelu je 18 v 9 pokojích, 
v 2. - 4. nadzemním podlaží se nacházejí společné kuchyňky. Ve vstupním podlaží se nachází komerční prostor a 
vstupní hala hostelu s technickým zázemím.

2. Základní koncept řešení TZB

2.1. Připojení na stávající infrastrukturu

Stávající inženýrské sítě se nacházejí v ulicích U Louže a V Honech.Vzhledem k vybudování nové uliční sítě v rámci 
areálu a celkové transformaci bude zbudováno vedení nových inženýrských sítí v rámci celého areálu s přesahem na 
další rozvoj lokality. Objekt bude připojen na nově zbudované inženýrské sítě procházející v západní části Zeleného 
náměstí.

2. 2 Zdravotně technické instalace

2.2.1 Splašková kanalizace

Nově vzniklá kanalizační stoka vedoucí ze západní částí Zeleného náměstí bude napojena do stávající kanalizační 
stoky v ulici U Louže. Kanalizační přípojka stavebního objektu č. 7 bude přes revizní šachtu s čistící tvarovkou 
napojena na vnitřní kanalizační potrubí. Revizní šachta bude umístěna 2 metry od objektu v rámci chodníku. 
Kanalizace bude řešena jako gravitační oddílná. Nutno zajistit správné odvětrání a požadovaný spád potrubí. 
Všechny zařizovací předměty v objektu budou napojeny připojovacím potrubím na svislé splaškové potrubí vedené v 
instalačních šachtách. Připojovací  potrubí bude vedeno v minimálním sklonu 3 % v instalačních předstěnách nebo v 
rámci kuchyňské linky. Veškeré zařizovací předměty budou připojeny přes zápachovou úzávěrku, aby bylo zabráněno 
zpětnému vnikání zápachu z kanalizace do interiéru budovy. Svislé splaškové potrubí bude vyvedeno min. 0,5 m 
nad úroveň střechy a zakončeno větrací hlavicí. Každá větev odpadního potrubí bude v nejnižším podlaží opatřena 
čistící tvarovkou 1 metra nd úrovní podlahy. Odpadní potrubí bude napojeno v úrovni základů na svodné potrubí s 
minimálním  sklonem 2%. Svodné potrubí bude vedeno v nezámrzné hloubce. 

2.2.2 Dešťová kanalizace

Dešťová voda bude zachytávána a odváděna z povrchů ploché střechy pomocí střešních vpustí. Všechny svislé 
potrubí budou vedeny vnitřkem objektu, konkrétně uvnitř instalačních šachet.  Též budou opatřeny čistící tvarovkou 
1 metr nad zemí v nejnižším podlaží.  Dešťová voda bude svedena do akumulační nádrže s bezpečnostní přepadem 
do vsakovacího objektu umístěného západně od stavby. Dešťová voda z akumulační nádrže bude využívána pro 
splachování toalet.

2.2.3 Vodovod

Pitná voda bude přiváděna z veřejného nově zbudovaného  vodovoního řádu vedeného v západní části Zeleného 
náměstí. Vodoměrná šachta, do které bude přivedena vodovodní přípojka, bude společně s vodoměrnou šachtou 
umístěna na západní straně pozemku mimo objekt. Hlavní uzávěr vody bude umístěn kvůli kontrole či v případě 
havárie v prvním nadzemním podlažím, v příslušné místnosti, za obvodovou stěnou. Za hlavním úzávěrem vody 
bude odděleno další potrubí - požární potrubí. To zajišťuje přívod studené vody k hydrantům umístěným na chodbách 
hostelu. Do komerční jednotky bude příváděna voda do sprinklerů. Ležaté potrubí přivádí vodu do jednotlivých svislých 
potrubí v instalačních šachtách. Připojovací potrubí vede vodu k uzavíracím výtokovým armatůrám jednotlivých 
koncových prvků. Bude vedeno ve spádu 0,5 % směrem ke stoupacímu (svislému) potrubí. Připojovací potrubí bude 
vedeno instalačími předstěnami, popřípadě uvnitř nábytku.

2.2.4 Ohřev TUV

Jako tepelný zdroj pro ohřev teplé užitkové vody pro část hostelu je navrženo tepelné čerpadlo systém vzduch - voda. 
Jehož vnitřní část je umístěna v technické místnosti 1.13 a venkovní jednotka, potažmo jednotky, bude umístěna 
na střeše objektu a projena svislým potrubím, které je vedeno instalačních šachtou. Část hostelu bude zásobována 
teplou užitkou vodou centrálně, tzn. z kapacitního zásobníku teplé užitkové vody, který bude umístěn v technické 
místnosti. Teplá voda je pak pomocí svislého potrubí v instalačních šachtách vedena k jednotlivým výtokovým ar-
matůrám. Ohřev teplé užitkové vody v komerčním prostoru bude zajištěn pomocí elektrických průtokových ohřívačů.

2.2.5 Vytápění/chlazení

Je navrženo ústřední vytápění. Tepelným zdrojem vytápění objektu je navržené tepelné čerpadlo. Otopná soustava je 
navržena jako teplovodní s nuceným oběhem vody (čerpadlo) - dvoutrubková se spodním rozvodem. Svislé potrubí 
bude vedeno v instalačních šachtách. Jako otopná tělěsa jsou navrženy nástěnné rádiátory umístěné pod okenní 
otvory. V koupelnách jsou doplněny o otopné žebříky.
Aktivní chlazení v objektu není navrženo vzhledem k jeho charakteru a eliminaci provozních nákladů. Návrh využívá 
pasivní prvky k zajištění požadovaných vnitřních podmínek v letních měsících (tj. eliminace přehřívání). Konkrétně se 
jedná o navržení účinného venkovního stínícího systému (hliníkové žaluzie), kvalitní tepelné izolace , samotné architek-

tury objektu a jeho umístění (stínění okolními budovami, velké prosklené plochy stíněny zapuštěnými balkony apod.)

2.2.6 Větrání

Větrání v objektu je navrženo nuceně. Přívod čerstvého vzduchu zajiťuje rovnotlaká větrací jednotka s rekuperací. 
Jednotka je umístěna v technické místnosti.  Čerstvý vzduch je přiváděn do obytných místností. Odvodní prvky jsou 
umístěny v koupelnách, toaletách a kuchyních viz. blokové schéma. Vzduch je distribuován mezi místnostmi pod-

řezáním dveří nebo větracími dveřními mřížkami (pro zajištění rovnotlakého systému). Vzduchotechnické potrubí je 
vedeno instalačními šachtami.

2.2.7 Plyn

Není v objektu zřízen.
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