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Jindřišská

Do ulice Jindřišské je v návaznosti na její rušnost navržen objekt, 
který by sloužil jako volnočasové centrum pro děti. Navrhla jsem ho 
zde kvůli velmi výhodné poloze parcely, na kterém se objekt nachází. 
V jejím nejbližším okolí se nachází velké množství škol, ale nějaké 
volnočasové zázemí pro tyto děti zde chybí. Dále je výhodné, že se 
deset minut odtud nachází pražské hlavní nádraží.

Samotný tvar domu je pojat tak, aby co nejvíce navazoval na okolní 
zástavbu. Výškově navazuje na nárožní dům u styku  ulic Jindřišská 
a Růžová a poté jeho hloubka mírně ustupuje v návaznosti na půdo-
rysný tvar fary.

Dvůr

Do dvora vystupuje nízký jednopodlažní objekt, který propojuje domy 
v Jindřišské a Růžové. Svým tvarem vytváří malé atrium, které může 
být v teplých dnech využívané jako terasa kavárny umístěné v prvním 
podlaží objektu v Jindřišské. Zároveň však svým tvarem nijak neu-
bírá zeleni ve vnitrobloku a dále ji dělí do menších intimnějších zón. 
Zahradu ponechávám obyvatelům okolních domů tak, jako tomu 
bylo dodnes.

Růžová

Tento dům z většiny slouží jako studentské ubytování. Tato funkce 
má lehce doplňovat funkci domu v Jindřišské ulici. Je umožněno 
vzájemné propojení skrze zahradu vnitrobloku, což je výhodné v 
případě pořádání dětských táborů či soustředění v letních měsících, 
kdy ubytování může posloužit pro děti účastnící se těchto pobytů. 
Uspořádání prvního nadzemního podlaží bylo hodně určováno vzá-
jemnou nezávislostí provozu volnočasového centra a studentského 
ubytování. Nachází se zde taneční sál s šatnamy, a zázemím a ve 
zbylých třech podlažích se nachází jen už studentské byty.
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of Prague, are unique not only for their very accessible location, but 
also for their close proximity to each other. The main motive of the 
project is the interconnection of these two places and its impact on 
the courtyard. 
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A.1. Identifikační údaje 

A.1.1. Údaje o stavbě 

a. Název stavby:  Volnočasové centrum Jindřišská – Růžová 
b. Místo stavby:  ul. Jindřišská, Praha 1 – Nové Město 

    k. ú. Nové Město (okres hl. město Praha), 727181 
parcelní čísla - 117/1, 117/2, 117/5, 117/6, 117/10, 119/2, 
2326/2 

c. předmět dokumentace: novostavba, trvalá stavba – občanská stavba  

A.1.2. Údaje o žadateli 

Není předmětem zpracovávané části projektu. 

A.1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

a. Autor:  Sára Trojovská 
ateliér Valouch – Stibral, Fakulta architektury ČVUT 

b. Vedoucí práce: Ing. arch. Štěpán Valouch 
c. Konzultanti: architektonicko-stavební část: Ing. arch. Marek Pavlas, Ph.D. 

   stavebně konstrukční část: doc. Ing. Karel Lorenz, CsC. 
   požárně bezpečnostní řešení: Ing. Stanislava Neubergová, Ph.D. 
   technika prostředí staveb: Ing. Zuzana Vyoralová, Ph.D. 
   realizace staveb: Ing. Milada Votrubová, CsC. 
   interiér: Ing. arch. Štěpán Valouch 

A.2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

SO 01 – Volnočasové centrum 
SO 02 – Studentské ubytování (není předmětem projektu) 
SO 03 – Přípojka STL 
SO 04 – Přípojka elektřiny 
SO 05 – Kanalizační přípojka 
SO 06 – Vodovodní přípojka 
SO 07 – Hrubé terénní úpravy 
SO 08 - Čisté terénní úpravy 
SO 09 – Zpevněné plochy 

A.3. Seznam vstupních podkladů 

- Studie k bakalářské práci vypracovaná v zimním semestru 2020/21 v ateliéru 
Valouch – Stibral 

- Veřejně přístupné mapové podklady Geoportálu Praha 
(www.geoportalpraha.cz) 

- Výpis z katastru nemovitostí (http://nahlizenidokn.cuzk.cz/) 
- Informace z provedeného geologického vrtu od České geologické služby 
- Studijní materiály FA ČVUT 
- Pražské stavební předpisy
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B.1. Popis území stavby 

B.1.1. Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné a nezastavěné území, soulad 
navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území 

Pozemek stavby se nachází v husté městské zástavbě pražského historického centra 
v prolukách nacházející se v ulici Jindřišská a Růžová, tedy v přímé blízkosti Jindřišské 
věže a Václavského náměstí. Navrhovaná stavba svým hmotovým řešením navazuje na 
sousední objekty s nezvykle rozličnou výškou atik a doplňuje prázdné místo v centru 
hlavního města. 

  Stavební pozemek je v současnosti nezastavěný a je v celé své ploše rovinný, mírně 
zatravněný s menšími vzrostlými stromy a náletovými dřevinami.  

Stavba se rozkládá na parcelách s číslem 117/1, 117/2, 117/5, 117/10, 119/2. Celková 
plocha pozemku je 2030 m2, je zastavěný z 47 % na ploše 962 m2. 

B.1.2. Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní 
smlouvou územní rozhodnutím nahrazující anebo územním souhlasem 

Stavba se nachází v území označené v pražském územním plánu jako území 
s účelem smíšeného městského jádra. Návrh tedy splňuje požadavky územního plánu 
na využití daného objektu. 

 

B.1.3. Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav 
podmiňujících změnu v užívání stavby 

Není předmětem zpracovávaného projektu. 
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B.1.4. Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na 
využívání území 

Nebyla vydána žádná rozhodnutí o povolení výjimky z obecných požadavků na 
využívání území. 

B.1.5. Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 

V projektu nejsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů. 

B.1.6. Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

V rámci rozsahu bakalářské práce nebyl proveden žádný průzkum. Pro zjištění 
místních geologických podmínek byly využity informace z existujícího geologického 
vrtu č. 187964 od České geologické služby. 

B.1.7. Ochrana území podle jiných právních předpisů 

Objekt se nachází v památkové rezervaci v hlavním městě Praha. 

B.1.8. Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území 

Stavba se nenachází v zátopovém nebo poddolovaném území. 

B.1.9. Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 
v území 

Stavba svým hmotovým řešením částečně zasáhne do podoby vnitrobloku. Dešťová 
vody bude svedena do svodného potrubí dešťové kanalizace vedoucí do akumulační 
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nádrže, odkud bude možné ji případně odčerpat pro účely zalévání zeleně ve 
vnitrobloku. 

B.1.10. Požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin 

V místě stavby se nachází několik vzrostlých stromů, které je potřeba v rámci 
zachování autenticity zahrady zachovat. Tyto stromy potom budou opatřeny 
ochrannými prvky tak, aby byly jejich kmeny co nejvíce chráněny. Některé je nutné 
však z důvodu prováděných prací pokácet – tyto stromy jsou opět vyznačené ve výkresu 
D.1.5.2.1. Situace. Všechny náletové dřeviny budou z pozemku odstraněny. 

B.1.11. Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa 

Stavba se nenachází na pozemcích zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa. 

B.1.12. Územně technické podmínky – napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 

Stavba svým provedením navazuje na stávající městskou zástavbu a přilehlé 
komunikace. Objekt bude v ulici Jindřišská napojen na uliční vodovodní a kanalizační 
řad, elektrické sítě a plynovodu přes nově vybudované přípojky.  

Objekt je ze všech míst stavby bezbariérově přístupný. Bezbariérový vertikální pohyb 
je umožněn trakčním výtahem v celém rozsahu budovy. Na každém patře pak je 
umístěno jedno bezbariérové WC a veškeré dveře v budově jsou řešeny jako 
bezbariérové. 

B.1.13. Věcné a časové vazby stavby 

Navrhovaná stavba nemá žádné věcné vazby. 

B.1.14. Seznam pozemků, na kterých se stavba provádí 

Stavba probíhá na parcelách č. 117/1, 117/2, 117/5, 117/10, 119/2 v katastrálním 
území Nové Město (okres hl. město Praha; 727181). 

B.2. Celkový popis stavby 

B.2.1. Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

Objekt je navržen jako volnočasové centrum pro děti a mládež. V prvním nadzemním 
podlaží se nachází kavárna spojená s funkcí recepce a učebny pro účely výuky výtvarné 
tvorby. Ve druhém a třetím nadzemním podlaží se nachází učebny a ve čtvrtém 
nadzemním podlaží je umístěn společenský prostor určený pro odpočinek a aktivity 
dětí. V prvním podzemním podlaží je potom navržen víceúčelový sál a zbylé prostory 
jsou pak převážně určeny pro technické zázemí budovy. 
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Parametry stavby: 

 

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení 

Stavba svým hmotovým řešením propojuje dvě navzájem velmi blízké proluky 
v ulicích Jindřišská a Růžová. V těchto prolukách jsou navrženy vícepatrové hmoty, 
které svým půdorysným tvarem a výškou navazují na sousední domy.  

Do ulice Jindřišské je v návaznosti na její rušnost navržen objekt, který by sloužil jako 
volnočasové centrum pro děti. Navrhla jsem ho zde kvůli velmi výhodné poloze parcely, 
na kterém se objekt nachází. V jejím nejbližším okolí se nachází velké množství škol, 
ale nějaké volnočasové zázemí pro tyto děti zde chybí. Dispozice v této části stavby je 
navržena s nejvyšší možnou volností. V parteru to umožňuje průhled z ulice skrze 
kavárnu až do ústředního prostoru – atria a díky proskleným dveřím do učebny lze 
zahlédnout i část zahrady ve vnitrobloku. Tato volnost je zachována i v dalších 
podlažích. V případě oddělení jednotlivých tříd jsou použity prosklené příčky, které díky 
své transparentnosti prostor vizuálně nečlení. 

Do dvora vystupuje nízký jednopodlažní objekt, který propojuje domy v Jindřišské a 
Růžové. Svým tvarem vytváří malé atrium, které může být v teplých dnech využívané 
jako terasa kavárny umístěné v prvním podlaží objektu v Jindřišské. Zároveň však svým 
tvarem nijak neubírá zeleni ve vnitrobloku a dále ji dělí do menších intimnějších zón. 
Zahradu ponechávám obyvatelům okolních domů tak, jako tomu bylo dodnes. 

Dům v proluce v Růžové ulici z většiny slouží jako studentské ubytování. Tato funkce 
má lehce doplňovat funkci domu v Jindřišské ulici. Je umožněno vzájemné propojení 
skrze zahradu vnitrobloku, což je výhodné v případě pořádání dětských táborů či 
soustředění v letních měsících, kdy ubytování může posloužit pro děti účastnící se 
těchto pobytů. Uspořádání prvního nadzemního podlaží bylo hodně určováno 
vzájemnou nezávislostí provozu volnočasového centra a studentského ubytování. 
Nachází se zde taneční sál s šatnami, a zázemím a ve zbylých třech podlažích se 
nachází jen už studentské byty. 

B.2.3. Celkové provozní řešení 

Stavba je navržena jako volnočasové centrum pro děti – v jejích prostorách se 
nachází hlavně učebny pro zájmové činnosti dětí nebo společenské prostory, kde 
můžou trávit ve všední den svůj volný čas. 

Hlavní vstup do budovy je z Jindřišské ulice, který bude sloužit pro většinu 
návštěvníků centra. Směrem do vnitrobloku se potom nachází další vstup, který 
umožňuje částečné funkční propojení se studentským ubytováním, které může v času 
prázdnin sloužit jako ubytování pro účastníky různých táborů konajících se 
v prostorách volnočasového centra. Zároveň však také umožňuje přístup do zahrady ve 
vnitrobloku. 

Plocha pozemku  2030 m2 

Zastavěná plocha (zpracovávaná část) 571,2 m2 

Obestavěný prostor 7274 m3 

Hrubá podlažní plocha 1616,5 m2 
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Vzhledem k navrženému účelu stavby se v prvním nadzemním podlaží nachází 
kavárna spojená s recepcí, v dalších nadzemních podlaží jsou potom umístěny učebny 
a v posledním podlaží je potom společenský prostor pro odpočinek dětí. Zhruba v 1/3 
dispozice se nachází jádro s hygienickým zázemím pro návštěvníky volnočasového 
centra. V prvním podzemním podlaží je umístěn víceúčelový sál se stupňovitým 
hledištěm a prostory pro technické zařízení budovy. 

B.2.4. Bezbariérové užívání stavby 

Objekt je ze všech míst stavby bezbariérově přístupný. Bezbariérový vertikální pohyb 
je umožněn trakčním výtahem v celém rozsahu budovy. Na každém patře pak je 
umístěno jedno bezbariérové WC a veškeré dveře v budově jsou řešeny jako 
bezbariérové. 

B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby 

Stavba je řešena tak, aby při jejím řádném používání nedošlo k nehodám, poškození 
jejích částí, nebo případně i újmě na zdraví jejích uživatelů. V rámci zachování toho 
stavu dlouhodobě je potřeba provádět v pravidelných intervalech revizi jednotlivých 
prvků stavby i jejího technického vybavení. 

B.2.6. Základní technický popis stavby 

Objekt má celkem jedno podzemní a čtyři nadzemní podlaží. Stavební jáma 
stavebního objektu S01 je zajištěna záporovým pažením v kombinaci s tryskovou 
injektáží, zůstává trvale součástí stavby jako jedna z vrstev podzemní stěny. Stavební 
jáma objektu S02 je tvořena svahovanými výkopy. Stavba je kvůli únosnosti podloží 
založena na základové desce o tloušťce 600 mm.  

Konstrukční systém budovy je kombinovaný monolitický železobetonový, který je 
tvořen převážně nosnými železobetonovými stěnami o tloušťce 250 mm. Vodorovnou 
nosnou konstrukcí je železobetonová monolitická stropní deska o tloušťce 200 mm. 
V místě velkých rozponů je prostor překlenut železobetonovými průvlaky o rozměrech 
550 x 250 mm. Schodiště je navrženo prefabrikované.   

Nad nízkou jednopodlažní části objektu je navržena zelená střecha a střecha nad 
objektem v ulici Jindřišská je navržena jako střecha s klasickým pořadím vrstev 
s hydroizolací z asfaltových pásů. 

B.2.7. Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

Detailní technické řešení je uvedeno v části D.4. Technika prostředí staveb. 

Vnitřní prostory jsou ve většině větrané vzduchotechnikou. Úpravu vzduchu zajišťuje 
vzduchotechnická jednotka Duplex 15000 Roto od společnosti Atrea, která je umístěna 
v prvním podzemním podlaží ve vlastní strojovně vzduchotechniky. Přívod čerstvého a 
odvod odpadního vzduchu je pomocí vzduchotechnického potrubí umístěného 
v instalační šachtě umístěné za výtahem směrem na střechu. Veškeré 
vzduchotechnické rozvody upraveného a použitého vzduchu jsou vedeny v instalační 
šachtě v blízkosti hygienického zázemí a dále na patře jsou vedeny v prostoru mezi 
stropní deskou a podhledem.  
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Vzhledem k navrženému účelu stavby se v prvním nadzemním podlaží nachází 
kavárna spojená s recepcí, v dalších nadzemních podlaží jsou potom umístěny učebny 
a v posledním podlaží je potom společenský prostor pro odpočinek dětí. Zhruba v 1/3 
dispozice se nachází jádro s hygienickým zázemím pro návštěvníky volnočasového 
centra. V prvním podzemním podlaží je umístěn víceúčelový sál se stupňovitým 
hledištěm a prostory pro technické zařízení budovy. 

B.2.4. Bezbariérové užívání stavby 

Objekt je ze všech míst stavby bezbariérově přístupný. Bezbariérový vertikální pohyb 
je umožněn trakčním výtahem v celém rozsahu budovy. Na každém patře pak je 
umístěno jedno bezbariérové WC a veškeré dveře v budově jsou řešeny jako 
bezbariérové. 

B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby 

Stavba je řešena tak, aby při jejím řádném používání nedošlo k nehodám, poškození 
jejích částí, nebo případně i újmě na zdraví jejích uživatelů. V rámci zachování toho 
stavu dlouhodobě je potřeba provádět v pravidelných intervalech revizi jednotlivých 
prvků stavby i jejího technického vybavení. 

B.2.6. Základní technický popis stavby 

Objekt má celkem jedno podzemní a čtyři nadzemní podlaží. Stavební jáma 
stavebního objektu S01 je zajištěna záporovým pažením v kombinaci s tryskovou 
injektáží, zůstává trvale součástí stavby jako jedna z vrstev podzemní stěny. Stavební 
jáma objektu S02 je tvořena svahovanými výkopy. Stavba je kvůli únosnosti podloží 
založena na základové desce o tloušťce 600 mm.  

Konstrukční systém budovy je kombinovaný monolitický železobetonový, který je 
tvořen převážně nosnými železobetonovými stěnami o tloušťce 250 mm. Vodorovnou 
nosnou konstrukcí je železobetonová monolitická stropní deska o tloušťce 200 mm. 
V místě velkých rozponů je prostor překlenut železobetonovými průvlaky o rozměrech 
550 x 250 mm. Schodiště je navrženo prefabrikované.   

Nad nízkou jednopodlažní části objektu je navržena zelená střecha a střecha nad 
objektem v ulici Jindřišská je navržena jako střecha s klasickým pořadím vrstev 
s hydroizolací z asfaltových pásů. 

B.2.7. Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

Detailní technické řešení je uvedeno v části D.4. Technika prostředí staveb. 

Vnitřní prostory jsou ve většině větrané vzduchotechnikou. Úpravu vzduchu zajišťuje 
vzduchotechnická jednotka Duplex 15000 Roto od společnosti Atrea, která je umístěna 
v prvním podzemním podlaží ve vlastní strojovně vzduchotechniky. Přívod čerstvého a 
odvod odpadního vzduchu je pomocí vzduchotechnického potrubí umístěného 
v instalační šachtě umístěné za výtahem směrem na střechu. Veškeré 
vzduchotechnické rozvody upraveného a použitého vzduchu jsou vedeny v instalační 
šachtě v blízkosti hygienického zázemí a dále na patře jsou vedeny v prostoru mezi 
stropní deskou a podhledem.  
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Objekt je vytápěn teplovodním nízkoteplotním systémem s teplotním spádem otopné 
vody 55 /45. Jako zdroj tepla je navržen kondenzační plynový kotel Vaillant VU 1006/5-5 
Ecotec Plus s výkonem 20,7 – 102,8 kW. 

Vnitřní vodovod je napojen pomocí vodovodní přípojky DN 65 na veřejnou vodovodní 
síť. Vodoměrná sestava je umístěna uvnitř objektu. Příprava teplé vody je potom 
zajištěna v místech jejího odběru pomocí lokálního zásobníku teplé vody nebo 
průtokového ohřívače teplé vody. 

Odvodnění objektu je provedeno jednotným systémem. Kanalizační přípojka je 
navržena z PE, profilu DN 150 a je vedena v hloubce ve sklonu 2 % k uličnímu řadu. 
Splašková voda je odváděna do uliční kanalizační stoky. Dešťová voda je 
shromažďována do akumulační nádrže, odkud je ji možné odčerpat pomocí čerpadla 
pro potřeby zalévání a nevyužitý zbytek je potom odveden do vsaku. 

Vnitřní plynovod je napojen nízkotlakou domovní plynovodní přípojkou na vnější 
středotlaký plynovodní řad. Přípojka je vedena v hloubce 1 m se sklonem 0,5 % k HUP, 
který je umístěn v plynoměrné skříni na severní fasádě objektu. 

Přípojková skříň s elektroměrem a hlavním domovním jističem je umístěna na 
severní fasádě objektu hned vedle plynoměrné skříně. Odtud je vedeno kabelové 
vedení v podhledu v prvním podzemním podlaží až do serverovny, kde se nachází hlavní 
domovní rozvaděč. Na každém patře je poté umístěn patrový rozvaděč. 

V objektu je navržen osobní výtah Gen2Life od firmy Otis o rozměrech kabiny 1100 x 
1400 mm. Jedná se o typ výtahu bez strojovny. 

B.2.8. Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Celá stavba je rozdělena celkem do 19 požárních úseků. Jednotlivé požární úseky 
tvoří zejména učebny a místnosti určené pro technické zázemí stavby umístěné v 
prvním podzemním podlaží.  

Evakuace osob je zajištěna přes chráněnou únikovou cestu typu A s označením A-
P.01.10/N.04, která probíhá od prvního podzemního podlaží až do čtverého 
nadzemního podlaží, přičemž východ z ní je umístěn v úrovni 1NP. Přístup čerstvého 
vzduchu do CHÚC je zajištěn pomocí přívodního vzduchotechnického potrubí vedoucího 
ze střechy do úrovně 1PP. Prostor CHÚC je odvětrán pomocí samočinně otvíravého 
střešního světlíku. Tato úniková cesta zajišťuje evakuaci osob z 1PP, 2 – 4 NP. 
Evakuace osob z prvního nadzemního není zajištěna přes chráněnou únikovou cestu, 
ale jde rovnou do volného prostoru. 

Vnějším odběrným místem vody pro účely hašení požáru je veřejný podzemní požární 
hydrant umístěný ulici Růžová, který je od budovy vzdálen zhruba 75 m. Vnitřní odběrná 
místa nebylo z výsledků provedených výpočtů potřeba zřizovat. 

Vzhledem k účelu stavby není navrženo žádné zařízení autonomní detekce a 
signalizace požáru. V prostorách CHÚC A a v chodbě v prvním podzemním podlaží je 
instalováno nouzové osvětlení, které v případě výpadku dodávky elektrické energie 
funguje na vlastní UPS. 
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B.2.9. Úspora energie a tepelná ochrana 

Způsob nakládání s energiemi je uveden v technické zprávě části D.4. Technika 
prostředí staveb. 

Svou skladbou splňují veškeré obvodové konstrukce požadavek na požadovaný 
součinitel prostupu tepla stanovený normou ČSN 73 0540-2. Svislé obvodové 
konstrukce jsou řešeny jako těžký obvodový plášť s provětrávanou mezerou, střešní 
konstrukce nad objektem S01 řešena jako jednoplášťová s klasickým pořadím vrstev, 
střešní konstrukce nad objektem S02 je navržena jako střecha zelená. 

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

Většina vnitřních prostor stavby je větraná pomocí vzduchotechniky. Úpravu vzduchu 
zajišťuje vzduchotechnická jednotka Duplex 15000 Roto od společnosti Atrea, která je 
umístěna v prvním podzemním podlaží ve vlastní strojovně vzduchotechniky. V prvním 
nadzemním podlaží je možné prostory učebny, chodby a kavárny větrat přirozeně 
pomocí okenních otvorů. Zbylá podlaží už jsou větrána nuceně, kdy upravený a použitý 
vzduch jsou po podlažích vedeny prostřednictvím vzduchovodů umístěných v prostoru 
mezi podhledem a stropní deskou. 

Vytápění budovy splňuje požadavky normy 73 0540 Tepelná ochrana budov na pokles 
teplot v obytných místnostech v zimním a letním období. V prostorách kavárny je 
navržena doporučená teplota 20 °C, v učebnách 22 °C a v prostorách hygienického 
zázemí je navržena teplota 18 °C. 

Navržené okenní otvory zaručují dostatek denního osvětlení v interiéru budovy. 
Interiér je poté doplněn o prvky umělého osvětlení zlepšující podmínky vnitřního 
prostředí v případě dnů s malou intenzitou slunečního světla. 

Při provozu budovy se neuvažuje vznik nadměrného hluku. 

B.2.11. Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

V místě stavby se nenachází zvýšená koncentrace radonu v půdě. 

Průzkum bludných proudů není předmětem zpracovávané části projektu. 

Nepředpokládá se vznik technické seizmicity, ochrana před jejími účinky není 
navržena. 

Není navrženo žádné opatření proti hlukům a vibracím.  

Pozemek se nenachází v zátopové oblasti, protipovodňová opatření tudíž nejsou 
řešena. 

B.3. Připojení na technickou infrastrukturu 

Objekt bude připojen na veřejné sítě v ulici Jindřišská. Současně přes parcelu vede 
nadzemní síť slaboproudu, která bude ještě před začátkem prací přeložena. Způsob 
napojení na technickou infrastrukturu je detailně popsán v části D.4. Technika 
prostředí staveb. 
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B.4. Dopravní řešení 

Stavba navazuje na okolní městskou zástavbu a doplňuje proluku v ulici Jindřišská. 
Vstup do objektu je bezbariérový, stejně tak jako vstup z vnitrobloku. Bezbariérový 
vertikální pohyb je umožněn pomocí navrženého trakčního výtahu. Všechny dveře 
v budově jsou bezprahové, aby v ní byla zajištěna maximální bezbariérová mobilita. 

V objektu nejsou navržena žádná parkovací stání. Objekt je navržen v území 
stanoveným Pražskými stavebními předpisy jako zóna 00, kde není v případě návrhu 
občanské stavby potřeba zřizovat parkovací stání. 

B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

Na stavebním pozemku se nachází několik vzrostlých stromů, které je potřeba 
v rámci zachování autenticity zahrady zachovat. Tyto stromy potom budou během 
probíhajících stavebních prací opatřeny ochrannými prvky tak, aby byly jejich kmeny co 
nejvíce chráněny. Některé je nutné však z důvodu prováděných prací pokácet – tyto 
stromy jsou vyznačené ve výkresu D.1.5.2.1. Situace. Všechny náletové dřeviny budou 
z pozemku odstraněny. Po dokončení stavebních prací bude vysazen nový trávníkový 
porost. 

B.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochranu 

Stavba nebude svou existencí a provozem nijak zatěžovat životní prostředí. Voda bude 
odebíraná z veřejné vodovodní sítě, odpad je potom odváděn do veřejné kanalizace. Na 
stavební parcele se nenachází žádné chráněné stromy, není potřeba tedy přijímat 
zvláštní opatření na jejich ochranu. Budova se nenachází v chráněném území Natura 
2000. Nejsou navržena žádná nová ochranná pásma. 

B.7. Ochrana obyvatelstva 

V rámci navrhované stavby není zřízeno žádné opatření na ochranu obyvatelstva. 
V případě potřeby se bude postupovat dle místního systému ochrany obyvatel. 

B.8. Zásady organizace výstavby 

B.8.1. Zajištění stavební jámy 

Stavební jáma má celkem tři úrovně, které jsou určené dispozičním řešením budovy. 
Část budovy, která je podsklepená má celkem 2 úrovně základové spáry, což je dané 
snížením v místě víceúčelového sálu za účelem dosažení vyšší světlé výšky prostoru. 
Stavební jáma v této části je zajištěna záporovým pažením, které v konstrukci zůstane 
po celou existenci stavby jako ztracené bednění. V místě styku stavby se sousedními 
budovami bude aplikována trysková injektáž. Stavební jáma pod nepodsklepenou částí 
objektu bude zajištěna svahováním v poměru 1:1 vzhledem ke skladbě základové půdy. 

Stavba není zakládána do hloubky zasahující do úrovně hladiny spodní vody, není 
potřeba zřizovat zvláštní opatření. Dešťová voda bude ze stavební jámy svedená do 
sběrných studen umístěných v jejích rozích. 

12  
 

B.8.2. Napojení staveniště na stávající dopravní infrastrukturu 

Vzhledem ke stísněným podmínkám v centru města bude materiál na staveniště 
přivážen z ulice Růžová, kde navrhuji dočasný zábor části ulice tak, aby došlo k 
bezpečné překládce mezi staveništními vozy a jeřábem. Zábor bude oplocen 2 m 
vysokým oplocením. Materiál poté bude překládán přes navrhovaný objekt v Růžové 
ulici, je potřeba v čase prací instalovat na dům ochrannou plachtu, aby nedošlo k jeho 
poškození. Materiál potom bude skladován v blízkosti stavební jámy, jak je znázorněno 
na výkresu D.5.2.2 Výkres zařízení staveniště. 

Beton bude na stavbu dopravován z betonárky TBG Metrostav s.r.o. v Praze-Libni, 
která je od parcely vzdálená 5,6 km, kdy doba cesty automobilovou dopravou je zhruba 
10 minut. 

B.8.3. Ochrana životního prostředí při výstavbě 

a. ovzduší 

Prašné plochy budou opatřeny tkaninami, aby se zabránilo rozptylu uvolněného 
prachu do ovzduší. V případě prováděných prašných prací budou tyto plochy pravidelně 
kropeny vodou. 

b. ochrana půdy a podzemní a povrchových vod 

V případě práce s nebezpečnými látkami na staveništi tyto činnosti budou prováděny 
nad nepropustným povrchem. Znečištěna voda vzniklá při práci na staveništi musí být 
skladována v nepropustné nádobě a po dokončení prací musí být odvezena k 
ekologické likvidaci. Stejně tak bude zacházeno i se znečištěnou půdou a zbytky 
stavebních materiálů. Doplňování pohonných hmot do staveništních strojů musí 
probíhat nad nepropustnými plochami, aby nedošlo ke znečištění půdy a vody na 
staveništi. Veškeré pohonné hmoty musí být stejně jako znečištěná voda skladovány v 
nepropustných nádobách. Místo určené k čištění bednění bude umístěno v blízkosti 
staveništní jímky a bude vybaveno zařízením zachytávající zbytky cementu a betonu. Po 
dokončení prací bude obsah staveništní jímky odčerpán a ekologicky zlikvidován. 
Veškerý odpad vzniklý v průběhu stavebních prací bude tříděn a skladován v 
oddělených kontejnerech. Odpadní beton bude převezen zpět do betonárny k recyklaci. 

c. ochrana zeleně na staveništi 

Na začátku stavebních prací budou z pozemku odstraněny náletové dřeviny a 
pokáceny stromy vyznačené výkresem Koordinační situace. Stromy, které je potřeba 
zachovat budou opatřeny ochranou proti poškození kmenu. 

d. ochrana před hlukem a vibracemi 

Stavební práce budou moci probíhat pouze v rozmezí 6:00 – 20:00. Na staveništi se 
budou používat pouze staveništní stroje, které splňují normou předepsané hodnoty 
hluku 65 dB. 

e. ochrana pozemních komunikací 
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B.8.2. Napojení staveniště na stávající dopravní infrastrukturu 

Vzhledem ke stísněným podmínkám v centru města bude materiál na staveniště 
přivážen z ulice Růžová, kde navrhuji dočasný zábor části ulice tak, aby došlo k 
bezpečné překládce mezi staveništními vozy a jeřábem. Zábor bude oplocen 2 m 
vysokým oplocením. Materiál poté bude překládán přes navrhovaný objekt v Růžové 
ulici, je potřeba v čase prací instalovat na dům ochrannou plachtu, aby nedošlo k jeho 
poškození. Materiál potom bude skladován v blízkosti stavební jámy, jak je znázorněno 
na výkresu D.5.2.2 Výkres zařízení staveniště. 

Beton bude na stavbu dopravován z betonárky TBG Metrostav s.r.o. v Praze-Libni, 
která je od parcely vzdálená 5,6 km, kdy doba cesty automobilovou dopravou je zhruba 
10 minut. 

B.8.3. Ochrana životního prostředí při výstavbě 

a. ovzduší 

Prašné plochy budou opatřeny tkaninami, aby se zabránilo rozptylu uvolněného 
prachu do ovzduší. V případě prováděných prašných prací budou tyto plochy pravidelně 
kropeny vodou. 

b. ochrana půdy a podzemní a povrchových vod 

V případě práce s nebezpečnými látkami na staveništi tyto činnosti budou prováděny 
nad nepropustným povrchem. Znečištěna voda vzniklá při práci na staveništi musí být 
skladována v nepropustné nádobě a po dokončení prací musí být odvezena k 
ekologické likvidaci. Stejně tak bude zacházeno i se znečištěnou půdou a zbytky 
stavebních materiálů. Doplňování pohonných hmot do staveništních strojů musí 
probíhat nad nepropustnými plochami, aby nedošlo ke znečištění půdy a vody na 
staveništi. Veškeré pohonné hmoty musí být stejně jako znečištěná voda skladovány v 
nepropustných nádobách. Místo určené k čištění bednění bude umístěno v blízkosti 
staveništní jímky a bude vybaveno zařízením zachytávající zbytky cementu a betonu. Po 
dokončení prací bude obsah staveništní jímky odčerpán a ekologicky zlikvidován. 
Veškerý odpad vzniklý v průběhu stavebních prací bude tříděn a skladován v 
oddělených kontejnerech. Odpadní beton bude převezen zpět do betonárny k recyklaci. 

c. ochrana zeleně na staveništi 

Na začátku stavebních prací budou z pozemku odstraněny náletové dřeviny a 
pokáceny stromy vyznačené výkresem Koordinační situace. Stromy, které je potřeba 
zachovat budou opatřeny ochranou proti poškození kmenu. 

d. ochrana před hlukem a vibracemi 

Stavební práce budou moci probíhat pouze v rozmezí 6:00 – 20:00. Na staveništi se 
budou používat pouze staveništní stroje, které splňují normou předepsané hodnoty 
hluku 65 dB. 

e. ochrana pozemních komunikací 
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V průběhu stavebních práci budou přilehlé komunikace pravidelně čištěny a po jejich 
ukončení budou uvedeny do původního stavu. 

f. ochrana inženýrských sítí 

V přilehlých komunikací v blízkosti staveniště se nachází vedení inženýrských sítí, 
nesmí se tu tedy zasahovat do terénu. 

B.8.4. Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Přístup na staveniště bude pro pracovníky zajištěn přes již existující objekt v Růžové 
ulici, kde bude umístěna staveništní vrátnice pro kontrolu osob vstupujících na stavbu. 
Všechny osoby pracující ve výkopech v hloubce větší než 1,3 m – tedy ve výkopech pod 
podsklepenou částí stavby – musí být vybaveni ochrannou helmou a nikdy nesmí práce 
v těchto místech vykonávat samy.  

Stavební jáma pod podsklepenou částí objektu bude zajištěna záporovým pažením, 
které bude zasazeno ve na východní straně stavby do hloubky 7,5 m pod úrovní terénu, 
ve zbylých částí bude pažení zasazeno do hloubky 9 m. Tato část bude ohrazena 
dvoutyčovým zábradlím výšky 1,1 m, aby se zabránilo pádu osob. Toto zábradlí musí být 
vzdáleno alespoň 0,5 m od hrany výkopu kvůli nebezpečí nečekaného sesuvu půdy. U 
hranice stavební jámy s ulicí Jindřišská bude stavební jáma ohrazena 2 m vysokým 
oplocením odsazeného 1 m od její hrany. Přístup do stavební jámy bude zajištěn přes 
žebříky max. délky 12 m, které budou opatřeny odkládací plošinou v polovině 
překonávané hloubky. Pod žebříkem musí být zjištěn volný prostor o šířce 0,6 m. Po 
tomto žebříku můžou být vynášená břemena o maximální hmotnosti 15 kg. Výkopy pod 
nepodsklepenou částí budou zajištěny svahováním v poměru 1:1 do hloubky 0,9 m. 

Na hranici staveniště bude v místech vyznačených na výkresu zařízení staveniště 
instalováno oplocení o výšce 2 m. V případě práce ve výškách bude muset být daný 
pracovník opatřený jistícími pomůckami, jako je zachycovací postroj s příslušným 
příslušenstvím. Veškeré otvory v konstrukci ve výšce vyšší než 1,5 m budou zajištěny 
dvoutyčovým zábradlím o výšce 1,1 m, v případě prací, kdy nelze tato opatření 
uskutečnit, bude daný pracovník opět vybaven jistícím pomůckami proti pádu z výšky. 

Před začátkem betonářských prací bude bednění náležitě zkontrolováno, aby nedošlo 
k protékání a jeho nedostatečné tuhosti. Při betonování musí být zajištěna dostatečná 
komunikace mezi obsluhou jeřábu a pracovníkem zajišťující betonáž konstrukce. 
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D.1.1.1.1. Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

Objekt je navržen jako volnočasové centrum pro děti a mládež. V prvním 
nadzemním podlaží se nachází kavárna spojená s funkcí recepce a učebny pro 
účely výuky výtvarné tvorby. Ve druhém a třetím nadzemním podlaží se nachází 
učebny a ve čtvrtém nadzemním podlaží je umístěn společenský prostor určený 
pro odpočinek a aktivity dětí. V prvním podzemním podlaží je potom navržen 
víceúčelový sál a zbylé prostory jsou pak převážně určeny pro technické zázemí 
budovy. 

D.1.1.1.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení 

Stavba svým hmotovým řešením propojuje dvě navzájem velmi blízké proluky 
v ulicích Jindřišská a Růžová. V těchto prolukách jsou navrženy vícepatrové hmoty, 
které svým půdorysným tvarem a výškou navazují na sousední domy.  

Do ulice Jindřišské je v návaznosti na její rušnost navržen objekt, který by sloužil 
jako volnočasové centrum pro děti. Navrhla jsem ho zde z důvodu velmi výhodné 
polohy parcely, na které se objekt nachází. V jejím nejbližším okolí se nachází 
velké množství škol, ale jakékoli volnočasové zázemí pro tyto děti zde chybí. 
Dispozice v této části stavby je navržena s nejvyšší možnou volností. V parteru to 
umožňuje průhled z ulice skrze kavárnu až do ústředního prostoru – atria a díky 
proskleným dveřím do učebny lze zahlédnout i část zahrady ve vnitrobloku. Tato 
volnost je zachována i v dalších podlažích. V případě oddělení jednotlivých tříd jsou 
použity prosklené příčky, které díky své transparentnosti prostor vizuálně nečlení. 

Do dvora vystupuje nízký jednopodlažní objekt, který propojuje domy v Jindřišské 
a Růžové. Svým tvarem vytváří malé atrium, které může být v teplých dnech 
využívané jako terasa kavárny umístěné v prvním podlaží objektu v Jindřišské. 
Zároveň však svým tvarem nijak neubírá zeleni ve vnitrobloku a dále ji dělí do 
menších intimnějších zón. Zahradu ponechávám obyvatelům okolních domů tak, 
jako tomu bylo dodnes. 

Dům umístěný v proluce v Růžové ulici je navržen z většiny jako studentské 
ubytování. Tato funkce má lehce doplňovat funkci domu v Jindřišské ulici. Je 
umožněno vzájemné propojení skrze zahradu vnitrobloku, což je výhodné v 
případě pořádání dětských táborů či soustředění v letních měsících, kdy ubytování 
může posloužit pro děti účastnící se těchto pobytů. Uspořádání prvního 
nadzemního podlaží bylo hodně určováno vzájemnou nezávislostí provozu 
volnočasového centra a studentského ubytování. Nachází se zde taneční sál s 
šatnami a zázemím a ve zbylých třech podlažích se nachází jen už studentské byty. 

D.1.1.1.3. Celkové provozní řešení 

Stavba je navržena jako volnočasové centrum pro děti – v jejích prostorách se 
nachází hlavně učebny pro zájmové činnosti dětí nebo společenské prostory, kde 
můžou trávit ve všední den svůj volný čas. 

Hlavní vstup do budovy je z Jindřišské ulice, který bude sloužit pro většinu 
návštěvníků centra. Směrem do vnitrobloku se potom nachází další vstup, který 
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umožňuje částečné funkční propojení se studentským ubytováním, které může v 
čase prázdnin sloužit jako ubytování pro účastníky různých táborů konajících se v 
prostorách volnočasového centra. Zároveň však také umožňuje přístup do zahrady 
ve vnitrobloku. 

Vzhledem k navrženému účelu stavby se v prvním nadzemním podlaží nachází 
kavárna spojená s recepcí, v dalších nadzemních podlaží jsou potom umístěny 
učebny a v posledním podlaží je potom společenský prostor pro odpočinek dětí. 
Zhruba v 1/3 dispozice se nachází jádro s hygienickým zázemím pro návštěvníky 
volnočasového centra. V prvním podzemním podlaží je umístěn víceúčelový sál se 
stupňovitým hledištěm a prostory pro technické zařízení budovy. 

D.1.1.1.4. Bezbariérové užívání stavby 

Objekt je ze všech míst stavby bezbariérově přístupný. Bezbariérový vertikální 
pohyb je umožněn trakčním výtahem v celém rozsahu budovy. Na každém patře 
pak je umístěno jedno bezbariérové WC a veškeré dveře v budově jsou řešeny jako 
bezbariérové. 

D.1.1.1.5. Konstrukční a stavebně-technické řešení 

D.1.1.1.5.1. Stavební jáma 
Stavební jáma je v proluce v Jindřišské ulici zajištěna záporovým pažením, 

které kromě pažení na jižní straně objektu zůstává součástí skladby podzemní 
stěny jako ztracené bednění. K pažinám je potom přistavěno jednostranné 
bednění, díky kterému bude vybetonován podkladní beton pro natavení 
hydroizolace. Okolní objekty budou podchyceny tryskovou injektáží. 

Stavební jáma pod nepodsklepenou částí bude vytvořena svahováním 
v poměru výšky a šířky výkopu 1:1. 

D.1.1.1.5.2. Základové konstrukce 
Část stavby, která je podsklepená je založena na základové desce o tloušťce 

600 mm. V této části jsou dvě úrovně základové spáry – zhruba polovina se 
nachází v hloubce – 5,460 m a část, kde se nachází víceúčelový sál je z důvodu 
větší světlé výšky, je základová spára snížena na úroveň – 6,610 m. 

Nepodsklepená část objektu je založena na základových pasech. Pasy na 
okraji objektu jsou sníženy do úrovně 0,9 m pod úroveň terénu do nezámrzné 
hloubky, pasy pod nosnými stěnami uprostřed dispozice jsou v hloubce – 0,61 
m. Pasy potom stupňovitě klesají až k místu dilatace těchto dvou částí, aby 
nedocházelo k nežádoucím sesuvům půdy. 

D.1.1.1.5.3. Svislé konstrukce 
Objekt je navržen jako monolitický železobetonový stěnový systém 

s konstrukční výškou 4,5 m. Nosné jsou z většiny stěny obvodové nebo se stěny 
okolo jádra s hygienickým zázemím o tloušťce nosné části 250 mm.  

D.1.1.1.5.4. Vodorovné konstrukce 
Vodorovné konstrukce jsou tvořeny obousměrně pnutými železobetonovými 

monolitickými deskami o tloušťce 200 mm. V místě větších rozponů je deska 
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doplněna o železobetonové průvlaky, které jsou schované v prostoru mezi 
stropní deskou a podhledem. 

D.1.1.1.5.5. Vertikální konstrukce 
Svislý pohyb po budově zajišťuje železobetonové schodiště tvořené 

prefabrikovanými rameny vedoucí z prvního podzemního podlaží až do čtvrtého 
nadzemního podlaží. Šířka ramene prefabrikovaného schodiště je 1500 mm, 
výška podstupnice je 160,7 mm a hloubka stupně 305 mm. Toto schodiště 
zároveň slouží v případě požáru jako chráněná úniková cesta. 

D.1.1.1.5.6. Dělící konstrukce 
V objektu jsou použity jako dělící konstrukce zděné příčky z tvárnic Porotherm 

11,5, dále jsou použity u učeben k oddělení prostoru skleněné příčky. 

D.1.1.1.5.7. Podlahy 
V celé budově jsou použity těžké plovoucí podlahy s roznášecí vrstvou 

z betonové mazaniny. Pro lepší akustické vlastnosti vnitřních prostor je 
součástí skladby těžké podlahy akustická izolace z minerálních vláken o 
tloušťce 60 mm, v místě potřeby také tepelné izolace je tloušťka navýšena na 
100 mm. V objektu jsou použity celkem 3 různé nášlapné vrstvy – ve většině je 
navrženo marmoleum, v hygienickém zázemí budovy je navržena keramická 
dlažba a v kotelně je jako nášlapná vrstva použita epoxidová stěrka. 

D.1.1.1.5.8. Střecha 
Nad jednopodlažní částí budovy je navržena zelená extenzivní střecha 

s konstantním sklonem 2 %, která je uložena na stropní železobetonové desce 
o tloušťce 200 mm. Dešťová voda je svedena do dvou míst tak, aby v případě 
ucpání jednoho odtoku, nedošlo k většímu hromadění vody na střeše. 

Vícepodlažní část je zastřešena plochou nepochozí střechou s konstantním 
sklonem 2 %, která je uložena na stropní železobetonové desce o tloušťce 200 
mm. Dešťová voda je opět odvedena do dvou potrubí, které je vedeno vnitřkem 
objektu a v úrovni terénu je napojeno na svodné potrubí dešťové kanalizace. 

D.1.1.1.5.9. Výplně otvorů 
Ve velké části objektu jsou navržena okna s fixním zasklením, v prvním 
nadzemním podlaží jsou navržena v oblasti atria otvíravá okna, které umožňují 
vstup na terasu a v učebnách jsou navržena posuvná okna, které umožňují 
vstup žáků na zahradu ve vnitrobloku. Veškerá okna jsou navržena jako 
dřevěná borovicová s tloušťkou okenního rámu 78 mm se zasklením z tepelně-
izolačního dvojskla. 

Veškeré dveře v objektu jsou navržené s ocelovou zárubní, jejich rozměry a 
materiálové řešení se poměrně liší, blíže je jejich řešení uvedeno v části 
D.1.1.2.18 Tabulka dveří. 
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D.1.1.1.5.10. Povrchové úpravy 
Většina svislých konstrukcí je opatřena vápenocementovou omítkou o tloušťce 

15 mm. V prostoru schodišťového jádra jsou některé stěny ponechány jako 
pohledové železobetonové. Tuto problematiku více specifikuje část D.1.6. 
Interiér. 

D.1.1.1.5.11. Obvodový plášť 
Obvodový plášť je navržen jako těžký s provětrávanou mezerou. Pohledová 

vrstva obvodového pláště je tvořena lícovým zdivem klinker NF (konkrétně typ 
Aarhus Weissgrau od firmy Röben), které je kladeno na běhounovou vazbu. 
V místě okenních překladů oken v prvním nadzemním podlaží je navržena 
profilace fasády, která je dosažena vrstvením jednotlivých cihel. V důsledku této 
profilace je tloušťka provětrávané mezery v objektu různá a pro jednotlivé 
skladby stěn je blíže specifikovaná v části D.1.1.2.22 Skladby konstrukcí. 

D.1.1.1.6. Technické řešení stavby 

D.1.1.1.6.1. Tepelná technika 
Veškeré konstrukce stavby, které jsou v kontaktu s exteriérem, svou skladbou 

splňují veškeré obvodové konstrukce požadavek na požadovaný součinitel 
prostupu tepla stanovený normou ČSN 73 0540-2. 

Obvodová stěna uliční 
UPOŽ = 0,24 W/m2K; USKUT = 0,186 W/m2K → vyhovuje 

Nepochozí střecha 
UPOŽ = 0,24 W/m2K; USKUT = 0,176 W/m2K → vyhovuje 

D.1.1.1.6.2. Osvětlení 
Vnitřní prostory budovy jsou osvětleny přirozeně navrženými okenními 

otvory. Toto přirozené denní osvětlení je doplněno ještě umělým osvětlením, 
jehož návrh není součástí zpracovávané části projektu. 

D.1.1.1.6.3. Akustika 
Dobré akustické vlastnosti vnitřních prostor jsou zajištěny dostatečnou 

vzduchovou neprůzvučností navržených konstrukcí. V podlahách zajišťuje 
kročejovou neprůzvučnost navržená akustická izolace o tloušťce 60 mm. 

 

D.1.1.1.7. Použitá literatura 

1. Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, dle změny vyhlášky č. 
405/2017 Sb. 

2. ČSN 73 0540-2 - Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky 
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Ing. arch. Marek Pavlas Ph.D.

Ústav navrhování II
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Tabulka oken

D.1.1.

D.1.1.2.17

05/2021

A4

Označení Šířka Výška Počet Schéma Popis Rám Zasklení
Typ

otevírání U

O1 2000 3500 19
okno dělené
neotvíravé

borovice,
tl. 78 mm

bezpečnostní
tepelně-izolační
dvojsklo, černý

distanční
rámeček

fixní 1 W/m2.K

O2 2000 3500 10
okno dělené

otvíravé
borovice,
tl. 78 mm

bezpečnostní
tepelně-izolační
dvojsklo, černý

distanční
rámeček

fixní;
otevíravé +
výklopné

1 W/m2.K

O6 5000 3500 4
okno dělené

posuvné
borovice,
tl. 78 mm

bezpečnostní
tepelně-izolační
dvojsklo, černý

distanční
rámeček

fixní;
posuvné 1 W/m2.K

* vyobrazeny pouze 3 vybrané prvky

POZNÁMKA
- výkres nenahrazuje dílenskou dokumentaci
- před započetím výroby všechny rozměry přeměřit na stavbě
- dílenskou dokumentaci před začátkem prací schválí architekt
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Tabulka dveří

D.1.1.

D.1.1.2.18

05/2021

A4

Označení Šířka Výška Počet Schéma Popis L/P Křídlo Kování Zárubeň

D1 800 2100 8
dveře interiérové

jednokřídlé otočné levé L

plné,
laminát,

barevnost
RAL 9016

rozetové,
nerezové
matné,

barevnost RAL
9004

ocelová,
lakovaná,

barevnost -
RAL 9016

D3 900 2750 1
dveře interiérové,
jednokřídlé otočné

pravé
P

plné,
laminát,

barevnost
RAL 9016

rozetové,
nerezové
matné,

barevnost RAL
9004

ocelová,
lakovaná,

barevnost -
RAL 9016

D6 900 2750 5

dveře interiérové,
jednokřídlé otočné

levén; nadsvětlík - 900 x
750 mm, zasklení - float
sklo; boční panel - 2750

x 900 mm, zasklení -
float sklo

L

plné,
laminát,

barevnost
RAL 9016

rozetové,
nerezové
matné,

barevnost RAL
9004

ocelová,
lakovaná,

barevnost -
RAL 9016

* vyobrazeny pouze 3 vybrané prvky

POZNÁMKA
- výkres nenahrazuje dílenskou dokumentaci
- před započetím výroby všechny rozměry přeměřit na stavbě
- dílenskou dokumentaci před začátkem prací schválí architekt
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prvků

D.1.1.

D.1.1.2.19

05/2021

A4

Označení Rozměry Počet Schéma Popis Materiál

1
délka - 4950 mm,

roz. šířka -325 mm 3 oplechování vnějšího parapetu

pozinkovaná ocel,
lakovaná,

barevnost - RAL
7037

2
délka - 1950 mm,

roz. šířka - 325 mm 33 oplechování vnějšího parapetu

pozinkovaná ocel,
lakovaná,

barevnost - RAL
7037

3
délka - 19,96 m,

roz. šířka -1275 mm 3 oplechování střešní atiky

pozinkovaná ocel,
lakovaná,

barevnost - RAL
7037

* vyobrazeny pouze 3 vybrané prvky

POZNÁMKA
- výkres nenahrazuje dílenskou dokumentaci
- před započetím výroby všechny rozměry přeměřit na stavbě
- dílenskou dokumentaci před začátkem prací schválí architekt
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D.1.1.

D.1.1.2.20

05/2021

A4

Označe
ní Počet Schéma Popis Materiál Madlo Příčle Kotvení

Z1 4 ocelové svařované zábradlí ocel ø 40 mm ø 20 mm chemickou kotvou

Z2 4 ocelové madlo ocel ø 40 mm - chemickou kotvou

Z3 1 ocelové svařované zábradlí ocel ø 40 mm ø 20 mm chemickou kotvou

* vyobrazeny pouze 3 vybrané prvky

POZNÁMKA
- výkres nenahrazuje dílenskou dokumentaci
- před započetím výroby všechny rozměry přeměřit na stavbě
- dílenskou dokumentaci před začátkem prací schválí architekt



vedoucí ústavu

vedoucí práce

konzultant

ústav

vypracovala

projekt

obsah

část

datum

formát

měřítko

číslo výkresu

Fakulta architektury 
ČVUT v Praze

Ing. arch. Dalibor Hlaváček Ph.D.

Ing. arch. Štěpán Valouch

Ing. arch. Marek Pavlas Ph.D.

Ústav navrhování II

Sára Trojovská

Volnočasové centrum
Jindřišská - Růžová

Tabulka truhlářských
výrobků
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05/2021

Označení Délka Šířka Tloušťka Počet Obrázek Popis Materiál prvku

1 2000 215 30 2 vnitřní parapet
DTD s laminátovovu úpravou,

RAL 9016

POZNÁMKA
- výkres nenahrazuje dílenskou dokumentaci
- před započetím výroby všechny rozměry přeměřit na stavbě
- dílenskou dokumentaci před začátkem prací schválí architekt





a. skladby podlah 

P01 Podlaha marmoleum d [mm] 

 marmoleum 5 

 lepidlo  
 betonová mazanina 50 

 separační PE fólie  
 kročejová izolace - desky z min. vláken 60 

 celková tloušťka 115 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

P04  Podlaha keramická dlažba d [mm] 

 keramická dlažba 10 

 lepidlo  
 systémová hydroizolační stěrka  
 betonová mazanina 45 

 separační PE fólie  
 kročejová izolace – desky z min. vláken 60 

 celková tloušťka 115 
 

  

P02 Podlaha marmoleum na terénu d [mm] 

 marmoleum 5 

 lepidlo  
 betonová mazanina 50 

 separační PE fólie  
 tepelná izolace - desky z min. vláken 150 

 celková tloušťka 205 

P03 Podlaha marmoleum na terénu v 1NP d [mm] 

 marmoleum 5 

 lepidlo  
 betonová mazanina 50 

 separační PE fólie  
 tepelná izolace - desky z min. vláken 165 

 celková tloušťka 220 

P05 Podlaha v kotelně d [mm] 

 epoxidová stěrka 5 

 penetrace  
 betonová mazanina 50 

 separační PE fólie  
 tepelná izolace - desky z min. vláken 150 

 celková tloušťka 205 

b. skladby střech 

ST01 Zelená střecha d [mm] 

 substrát 150 

 rašelina 75 

 geotextílie  
 umělohmotná rohož 50 

 2 asfaltové pásy  
 tepelná izolace – desky z minerálních vláken 175 

 
2 asfaltové pásy s Al vložkou + penetrační 
nátěr  

 keramzitbeton 230 – 50 

 celková tloušťka 680 
 

ST02 Nepochůzná střecha d [mm] 

 kačírek 75 

 2 asfaltové pásy  
 tepelná izolace – desky z minerálních vláken 175 

 2 asfaltové pásy + penetrační nátěr  
 keramzitbeton 230 - 50 

 celková tloušťka 480 
 

c. skladby stěn 

S01 Podzemní stěna s pažením d [mm] 

 záporové pažení 100 

 beton 100 

 2 asfaltové pásy + penetrační nátěr  
 extrudovaný polystyren 150 

 železobetonová stěna 250 

 vápenocementová omítka 15 

 celková tloušťka 615 
 

S02 Podzemní stěna bez pažení d [mm] 

 beton 100 

 2 asfaltové pásy + penetrační nátěr  
 extrudovaný polystyren 150 

 železobetonová stěna 250 

 vápenocementová omítka 15 

 celková tloušťka 515 
  



S03 Obvodová stěna uliční d [mm] 

 režné zdivo 115 

 provětrávaná mezera 85 

 difúzní fólie  
 tepelná izolace - desky z minerálních vláken 180 

 železobeton 250 

 vápenocementová omítka 15 

 celková tloušťka 645 
 

 

 

 

 

 

 

S05 Obvodová stěna u sousedního objektu d [mm] 

 tepelná izolace - desky z minerálních vláken 350 

 železobeton 250 

 celková tloušťka 600 
 

S06 Obvodová stěna východní d [mm] 

 režné zdivo 115 

 provětrávaná mezera 70 

 difúzní fólie  
 tepelná izolace - desky z minerálních vláken 180 

 železobetonová stěna 250 

 vápenocementová omítka 15 

 celková tloušťka 630 
 

S07 Obvodová stěna východní u schodiště d [mm] 

 režné zdivo 115 

 provětrávaná mezera 70 

 difúzní fólie  
 tepelná izolace - desky z minerálních vláken 180 

 železobetonová stěna 250 

 celková tloušťka 615 
 

  

S04 Obvodová stěna uliční u schodiště d [mm] 

 režné zdivo 115 

 provětrávaná mezera 85 

 difúzní fólie  
 tepelná izolace - desky z minerálních vláken 180 

 železobeton 250 

 celková tloušťka 630 

S08 Obvodová stěna d [mm] 

 režné zdivo 115 

 provětrávaná mezera 40 

 difúzní fólie  
 tepelná izolace - desky z minerálních vláken 180 

 železobetonová stěna 250 

 vápenocementová omítka 15 

 celková tloušťka 600 
 

S09 Vnitřní nosná stěna  d [mm] 

 vápenocementová omítka 15 

 železobetonová stěna 250 

 vápenocementová omítka 15 

 celková tloušťka 280 
 

S10 Vnitřní nosná stěna z jedné strany neomítaná d [mm] 

 vápenocementová omítka 15 

 železobetonová stěna 250 

 celková tloušťka 265 
 

S11 Vnitřní dělící příčka d [mm] 

 vápenocementová omítka 15 

 Porotherm 11,5 115 

 vápenocementová omítka 15 

 celková tloušťka 145 
 

S12 Vnitřní SDK příčka d [mm] 

 sádrokarton 12,5 

 akustická izolace - desky z minerálních vláken 75 

 vzduchová mezera 50 

 sádrokarton 12,5 

 celková tloušťka 150 
 

 
S13 Podzemní stěna s pažením d [mm] 

 záporové pažení 100 

 beton 100 

 2 asfaltové pásy + penetrační nátěr  
 extrudovaný polystyren 180 

 železobetonová stěna 250 

 vápenocementová omítka 15 

 celková tloušťka 645 

b. skladby střech 

ST01 Zelená střecha d [mm] 

 substrát 150 

 rašelina 75 

 geotextílie  
 umělohmotná rohož 50 

 2 asfaltové pásy  
 tepelná izolace – desky z minerálních vláken 175 

 
2 asfaltové pásy s Al vložkou + penetrační 
nátěr  

 keramzitbeton 230 – 50 

 celková tloušťka 680 
 

ST02 Nepochůzná střecha d [mm] 

 kačírek 75 

 2 asfaltové pásy  
 tepelná izolace – desky z minerálních vláken 175 

 2 asfaltové pásy + penetrační nátěr  
 keramzitbeton 230 - 50 

 celková tloušťka 480 
 

c. skladby stěn 

S01 Podzemní stěna s pažením d [mm] 

 záporové pažení 100 

 beton 100 

 2 asfaltové pásy + penetrační nátěr  
 extrudovaný polystyren 150 

 železobetonová stěna 250 

 vápenocementová omítka 15 

 celková tloušťka 615 
 

S02 Podzemní stěna bez pažení d [mm] 

 beton 100 

 2 asfaltové pásy + penetrační nátěr  
 extrudovaný polystyren 150 

 železobetonová stěna 250 

 vápenocementová omítka 15 

 celková tloušťka 515 
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D.1.6.1.1. Zadání 

Předmětem zpracovávané části je interiér hlavního schodiště volnočasového 
centra sloužícího zároveň jako chráněná úniková cesta. Cílem je návrh 
materiálového řešení veškerých povrchů, konstrukční řešení důležitých 
interiérových prvků a návrh umělého osvětlení. 

D.1.6.1.2. Koncept interiéru 

Schodiště je částí domu, která prochází všemi jeho vrstvami a mělo by být 
prvkem, který v něm umožňuje jeho uživatelům snadnou orientaci. Prostor hlavní 
podesty schodiště je proto podle podlaží, ve kterém se podesta nachází, vymezen 
určitou barevností, která se poté na patře v malých detailech opakuje. Toto barevné 
odlišení má pomoci uživatelům rychle určit, v jaké části budovy se právě nachází. 
Interiér schodiště je poté doplněn o drobné, ale výrazné detaily, jako černé kliky, 
černé ocelové zábradlí nebo jednotné osvětlení, které celý prostor propojují v jeden 
celek. Prostor je osvětlen denním světlem skrze okenní otvory s pevným zasklením 
umožňující výhled na Jindřišskou věž a dveřmi s bočním zasklením a nadsvětlíkem, 
které zároveň umožňují pohled do jednotlivých funkčních prostor podlaží a naopak. 

D.1.6.1.3. Materiálová a konstrukční charakteristika 

D.1.6.1.3.1. Podlahy 

Nášlapná vrstva podlahy v místě hlavních podest je navržena z marmolea, 
konkrétně typ Marmoleum Cocoa od firmy Forbo. Tato nášlapná vrstva je potom 
navržena v převážné části celého domu. Nášlapnou vrstvou schodišťových ramen a 
mezipodest je betonová stěrka, která propojuje jednotlivé části schodiště v jeden 
celek. 

 

 

 

 

 

 

  
 

D.1.6.1.3.2. Stěny a stropy 

Stěny přiléhající ke konstrukci schodiště jsou provedeny z pohledového 
železobetonu. Stejně tak jsou provedeny veškeré zespod viditelné konstrukce – 
spodní strana schodišťových ramen a stropy na hlavních podestách. Čelní stěna 
na hlavních podestách potom má povrchovou úpravu z barvené vápenocementové 
omítky, jejíž barevnost se liší s daným podlažím.  

Marmoleum Cocoa  
betonová stěrka 
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D.1.6.1.3.3. Schodiště a zábradlí 

Schodiště je navrženo jako prefabrikované dvouramenné s šířkou jednotlivých 
ramen 1500 mm. Tato ramena jsou uložena na ozub na podestách a 
mezipodestách a jsou od přiléhajících svislých konstrukcí odsazeny 20 mm. Do 
této vzniklé spáry jsou poté vsazeny LED pásky osvětlující prostor schodiště. 
Povrch schodišťových ramen a mezipodest tvoří betonová stěrka. 

Zábradlí u zrcadla schodiště je provedeno ze svislých stojek z ocelových trubek 
o průměru 20 mm. Tyto stojky jsou uloženy ze strany do předem vytvořených 
otvorů v prefabrikovaném rameni schodiště a je v něm uloženo na chemickou 
kotvu. Madlo potom tvoří ocelová trubka o 25 mm ve výšce zhruba 1100 mm. 

D.1.6.1.3.4. Výplně otvorů 

Okenní otvory jsou navržené bez dělení a s pevným zasklením z protipožárního 
skla. Rozměry okna jsou 2000 x 3500 mm, velikostně tedy odpovídají většině 
okenním otvorům použitých v celé budově. Rám je dřevěný borovicový s tloušťkou 
rámu 78 mm. 

Dveře vedoucí do prostoru schodiště je navrženo s plným křídlem z laminátu, 
barevnosti RAL 9016, a s bočním a horním zasklením, které umožňuje uživatelům 
budovy nahlédnout ze schodiště do prostor daného podlaží a zároveň umožňuje 
prostor schodiště více prosvětlit. 

D.1.6.1.3.5. Umělé osvětlení 

Prostor schodišťových podest je osvětleno liniovými svítidly iN 60 opal white, od 
firmy iGuzzini o rozměrech 2397 x 60 x 100 mm. V místě spáry mezi schodišťovými 
rameny a svislými konstrukcemi jsou osazeny LED pásky iGuzzini Underscore 
InOut Side Bend 10 mm. 

 

  

 

 

 

 

 

D.1.6.1.4. Použitá literatura 

1. webové stránky firmy Forbo – www.forbo.com 
2. webové stránky iGuzzini – www.iguzzini.com 

 

iGuzzini iN 60 opal white iGuzzini Underscore InOut Side Bend 10 mm 
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