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ZÁKLADNÍ

CHARAKTERISTIKA STAVBY

Předmětem řešení studie je konceptní návrh celkové rekonstrukce a rozšíření stávajícího Městského klubu Sokolovna
ve Vamberku na Centrum volnočasových aktivit. Předpokládá se tedy podstatně širší využití stávajícího Klubu a to nejenom
v oblasti zábavy, ale i v oblasti vzdělávání a pohybových aktivit.
Stávající objekt Sokolovny je ukázkou kvalitní veřejné výstavby konce 30. let Objekt, rekonstruovaný začátkem 80.let slouží
jako městské společenské centrum – prostor pro pořádání plesů, koncertů, přednášek a výstav. Bohužel jeho technický i
provozní stav dnešním nárokům zcela nevyhovuje, kdy se hlavně jedná o nevyhovující provozní vazby, nedostatek sociálních
zařízení, nedostatečné požárně bezpečnostní řešení a technický stav infrastruktury.
Návrh zcela respektuje architekturu 30.let minulého století, nicméně dostavba je svébytnou architekturou jasně vyjadřující
dobu vzniku, ale s původní stavbou vytvářející harmonický celek jak z hlediska hmoty tak i dispozice.

3

URBANISTICKÉ

STUDIE

zásobování a vertikální dopravu – novým výtahem v zásobovací části. Z tohoto důvodu se malý sál s jídelnou přesunul na
novou pozici v nové přístavbě. Zároveň je tak umožněno propojení do nového přísálí ve 2.NP. Stávající malý sál se pak
změní v menší víceúčelový prostor – druhý vestibul - s možností výstav, přednášek nebo pohybových aktivit. Tento prostor
může opět fungovat samostatně.
V 1. PP jsou nové umístěny kapacitní sociální zařízení pro návštěvníky, dále klubovna se samostatným vstupem a servisní
provozní prostory. Ve 3. NP jsou opět provozní prostory, převážně strojovny nově vestavované vzduchotechniky. Obě tato
podlaží jsou zpřístupněna novými vertikálními komunikacemi. Podzemní podlaží je navíc nově propojeno se sálem zdviží na
sedací a stolový nábytek sálu.
Detailní návaznosti a skladba prostorů jsou vyjádřeny ve výkresové části.
Základní kapacity
sál
denní bar
malý sál – jídelna
víceúčelový prostor /2.NP/

ŘEŠENÍ

Objekt sokolovny je situován jižně nedaleko Husova náměstí na ulici Tyršova. Hlavní fasáda se vstupem je orientována do
této ulice. Směrem k městu se hmota sokolovny uplatňuje výraznou nárožní věží schodiště. Východně od sokolovny podél
ulice Jůnova se rozvinula malá lokalita sportovního charakteru – sousední objekt kryté sportovní haly a dvojice venkovních
hřišť. Tato lokalita navazuje na malý park podél Merklovického potoka vymezující ji ze severu. Současný stav lokality není
příliš uspokojivý.
Hlavní pohled na sokolovnu – z Tyršovy ulice od náměstí je uveden parkovištěm, odděleným od budovy sokolovny příkopem
– sníženou nevyužívanou plochou, která končí vtokem do zatrubněné části Merklovického potoka. Pohledu příliš nepřispělo
skácení původních stromů. Prostor mezi sokolovnou a krytou halou slouží jako manipulační plocha. Plocha je směrem
k potoku ukončena poměrně příkrým svahem, původní vzrostlé stromy byly opět skáceny. Přes potok probíhá vedení
horkovodu, využité jako lávka pro chodce. Její návaznost na přirozené pěší tahy ale není ideální. Prostoru mezi sportovní
halou a sokolovnou dále příliš neprospěly pozdější přístavby denního baru k sokolovně, stejně jako objekt plechové garáže.
Dá se konstatovat, že dva atraktivní prvky – park kolem potoka a budova Sokolovny jsou od sebe odděleny zanedbanou a
nepříliš šťastně řešenou pasáží.
Náš zájem o revitalizaci budovy sokolovny se proto přirozeně rozšířil i tímto směrem tak, aby došlo k zatraktivnění a
přirozenému pěšímu propojení lokality.
Nová přístavba sokolovny je situována na její východní stranu. Vedly nás k tomu nejen provozní důvody, ale i snaha o nové
pojetí celého prostoru. Současná východní strana budovy rozbitá množstvím různě vysokých hmot je zklidněna novou
horizontální hmotou. Meziprostor před sportovní halou je jasně vymezen a nově určen. Nový denní bar může využít prostor
pro venkovní zahrádku pod nově vysazenými stromy.
Severní přilehlý prostor, tedy území nad zatrubněným potokem, bude nově tvarováno terénními úpravami a ozeleněno, čímž
získá atraktivní parkový charakter. Předprostor hlavního vstupu a jižní přilehlý prostor bude s dílčími úpravami proveden
v nových povrchových úpravách. Významnou úpravou jižní části je návrh podzemních odpadových kontejnerů.
Navrhované úpravy hmoty a prostoru budou mimo funkčního celoměstského významu znamenat přirozené znovuoživení této
části města.

max. 360 míst = 260 sál /max./ + 40 balkón + 35 přísálí 1 + 25 přísálí 2
30 míst
40 míst
max. 20 míst

Zastavěná plocha
původní - rekonstruovaná část
přístavba
celkem

820 m2
230 m2
1050 m2

Hrubá podlažní plocha
původní - rekonstruovaná část
přístavba
celkem
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1510 + 410/podkroví/ m2
510 m2
2020 + 410 m2

STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

Nosné konstrukce:
Stávající hmota a její konstrukční systém je v celém rozsahu zachován. Stávající stav bude posouzen stavebně statickým
průzkumem se zvláštním důrazem na stav nosných dřevěných konstrukcí.
Novostavba je navržena jako kombinace železobetonových svislých i vodorovných konstrukcí s keramickými vyzdívkami.
Předpokládá se plošné založení, kdy základové poměry budou ověřeny nutným rozsahem stavebně geologického průzkumu.
Kompletační konstrukce:

4

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

Budovu stávající sokolovny se snažíme co nejvíce navrátit do původního stavu. Hlavní úpravy se odehrávají na opačné
straně hlavního vstupu, tedy směrem ke sportovní hale. Navrhujeme ubourat přístavek denního baru a hmotu sokolovny
doplnit o přístavbu – podélnou hmotu tvaru jednoduchého kvádru. Na severní straně hmota vytvoří protiváhu původní
schodišťové nárožní věže – která nicméně zůstane dominantní. Fasáda přístavby bude řešena obkladem z dřevěných latí
(lamel), světlo budou propouštět velká podélná okna. Od stávající budovy je nová hmota vizuálně oddělena výraznou
negativní spárou – v severní části využitou pro výtah a v jižní části pro zásobovací vstup. Hmota přístavby se tak opticky
zúží.
Nevětší zásahy v interiéru přízemí i patra jsou v prostoru vestibulu, kde dojde k jeho prodloužení a otevření na protilehlé
straně hlavního vchodu, kde již v dostavované části jsou situovány nové potřebně dimenzované vertikální komunikace, denní
bar, malý sál a nově řešený gastroprovoz. Dílčí stavební úpravy však zasáhnou celý objekt původní Sokolovny.

5

Veškeré příčky budou zděné s omítkami částečně doplněnými akustickými a obklady. Podhledy budou řešeny obdobnými
povrchy s integrovanými svítidly. Podlahy budou z dlažeb, v části prostorů vinylové.
Výplně otvorů budou představovat kombinaci hliníkových prosklených fasádních konstrukcí včetně stínících prvků a
dřevěných interiérových dveří.
Veškeré kompletační konstrukce a výrobky budou představovat odpovídající kvalitu významu stavby.

DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ

Dispoziční řešení zachovává stávající provozní schéma.
Ve stávající budově zůstává stávajícím hlavním vstupem přístupný vestibul se šatnou a vstupem do sálu. Vestibul je nově
prodloužen a otevřen do nově vzniklého parkového prostoru prosklenou stěnou s možností druhého – vedlejšího vstupu.
Dále se v přístavbě nachází denní bar – využitelný jednak pro účely společenských akcí (také s možností částečného výdeje
přímo do sálu) a dále provozovatelný jako samostatný provoz denního baru či kavárny (s možností venkovního posezení a
přímého vstupu zvenku).
Zcela nově je řešeno vertikální propojení, kdy ke stávajícímu schodišti přidáváme nové kapacitní schodiště s výtahem v nové
přístavbě. Tím je mnohem lépe distribuován pohyb návštěvníků – symetricky vzhledem k ose hlavního sálu.
Nově je také řešeno 2.NP. Zcela je přepracován gastroprovoz. Nově jsou veškeré provozy související s vydáváním nápojů a
jídel soustředěny do nové přístavby. Jednak to umožní jejich moderní řešení, ale především je tak vyřešena návaznost na
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STUDIE

POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVBY

Pro potřebu studie navrhované výstavby Centra volnočasových aktivit byly určeny dle ČSN pro požární bezpečnost tyto
podmínky:
POŽÁRNÍ ÚSEKY
P 1.1
P 1.2
N 1.1/N2

podlaží 1.PP, prostory 0.01 - 0.09
podlaží 1.PP, prostory 0.10 - 0.15
celé 1., 2.NP a podkroví

V požárním úseku N 1.1/N2 může být dle projektu tento počet osob: 360 v sále + 40 v jídelně + 30 v baru tj. celkem 430
osob.
Dle výpočtu podle ČSN 73 0818 může být v požárním úseku až 450 osob.
Požární úsek N 1.1/N2 tvoří dle ČSN 73 0831 shromažďovací prostor SP2/VP1. Vybavení a provedení požárního úseku bude
zajištěno podle požadavků ČSN 73 0831.
POŽADAVKY POŽÁRNÍ ODOLNOSTI NAVRŽENÝCH KONSTRUKCÍ

Započitatelná kapacita východů je nejméně 30 % a nejvíce 70 %. Umístění východů z víceúčelového sálu vyhovuje ČSN
73 0831 a čl.9.9.2 ČSN 73 0802.
ZDROJE POŽÁRNÍ VODY
Pro novou výstavbu bude zajištěn jako zdroj požární vody pro požární vozidla:
-1
-1
vnější odběrní místo s potrubím DN 125 a vydatností 9,5 l.s při v = 0,8 m.s , největší vzdálenost hydrantu od
objektu max. 150 m
nebo
3
požární nádrž s obsahem min.35 m vody v max. vzdálenosti 500 m od objektu.
V objektu budou zajištěna vnitřní odběrní místa typu D 25. Ve smyslu čl.3.4 ČSN 73 0873 bude hasicí zařízení složeno
z ručně ovládaného přítokového ventilu, na který bude napojena tvarově stálá nebo zploštitelná hadice, instalovaná
v hadicovém uložení a opatřená na konci uzavírací proudnicí. Délka hadice bude 30 m. Min. přetlak hasicího zařízení bude
-1
0,2 MPa se současným průtokem vody z uzavíratelné proudnice v množství alespoň 0,3 l.s .
Objekt bude vybaven přenosnými hasicími přístroji a bezpečnostním značením.

Na požární úseky objektu jsou kladeny požadavky nejvýše 30-ti minutové požární odolnosti na konstrukce:
Nosné konstrukce objektu
R 30 DP1
Obvodové stěny
EI 30 DP1, v jednopodlažní části EI 15 DP1
požární stěny a stropy
REI 30 DP1.
SPECIÁLNÍ POŽADAVKY DLE ČSN 73 0831:
Elektrická požární signalizace
Požární úsek víceúčelového sálu a přísálí N 1.1 - shromažďovací prostor (kromě prostorů bez požárního rizika) musí být
vybaven EPS. Funkce EPS musí být zajištěna po dobu provozu hlavního shromažďovacího prostoru - víceúčelového sálu.
Povrchové úpravy
Povrchové úpravy budou provedeny nehořlavými materiály.
Povrchové úpravy vnitřních stěn a stropních a podhledových konstrukcí shromažďovacího prostoru musí být z výrobků třídy
-1
reakce na oheň nejméně B-s1-d0 s indexem šíření plamene is = 0 mm.min .
Podlahové krytiny
Podlahové krytiny musí být ve shromažďovacím prostoru z výrobků třídy reakce na oheň nejméně Dfl-s1 podle EN 135012+A1.
Podlahové krytiny na schodištích CHÚC-A mohou být použity dle čl.8.14.a) ČSN 73 0802 z výrobků třídy reakce na oheň
nejméně Cfl-s1 podle EN 13501-1.
Střecha
Prostor dřevěného krovu střechy musí být oddělen od požárního úseku shromažďovacího prostoru konstrukcí s požární
odolností REI 30 DP1.
Vzduchotechnika
Funkce vzduchotechnických zařízení v objektu bude řešena ze strojovny VZT. VZT potrubí budou ocelová.
Potrubí vystupující ze strojovny VZT a dále při prostupu požárně dělicí konstrukcí budou opatřena požárními klapkami.
Nechráněné VZT potrubí všech průřezů prostupující konstrukcemi shromažďovacího prostoru nebo na ně navazující únikové
cesty všech typů, musí být v prostupu zabezpečena požárními klapkami ovládanými EPS dle čl.5.4.2 ČSN 73 0831,
2
požadavek se vztahuje i na potrubí o velikosti menší než 40 000 mm (nejsou povoleny prostupy opatřené jen větrací
mřížkou apod., které nelze uzavírat od EPS).
ÚNIKOVÉ CESTY Z VÍCEÚČELOVÉHO SÁLU
Z požárního úseku N 1.1/N2 objektu vedou 4 NÚC po rovině přímo na volné prostranství.
Z 2.NP požárního úseku vedou NÚC po rovině a dále po 3 schodištích na volné prostranství.
Dle tab.1 ČSN 73 0831 je nejmenší dovolený počet východů ze společenského sálu, shromažďovacího prostoru SP2/VP1 –
2 východy různým směrem.
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TECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ STAVBY

8.1

ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

STUDIE

VNITŘNÍ PLYNOVOD

VODOVOD

Objekt v současnosti není napojen na plynovod. Studie nepředpokládá jeho napojení.

Potřeba vody:

Pokud by byl plyn požadován pro kuchyňské zařizovací předměty, je možné se napojit na plynovod v ulici Tyršova.
Plynovodní přípojka by musela podejít asfaltovou komunikaci (silnici I. třídy) v ulici Tyršova.

V objektu bude nově osazeno zázemí (toalety, šatny, zázemí pro účinkující) odpovídající uvažované kapacitě objektu.
Výpočet potřeby vody vychází z údajů investora o kapacitách a předpokládaném provozu. Skutečné potřeby vody se tak
mohou lišit dle skutečného provozu a využití předpokládaných kapacit objektu.

Vytápění objektu je v současnosti řešeno napojením na centrální kotelnu se strojovnou ÚT v 1. PP., což bude zachováno.

Denní potřeba dle Směrnice č. 9/1973:
3

Qd = 6,40 m /den

8.2

Roční dle vyhl. 428/2001 v platném znění:

ELEKTROINSTALACE

SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE

3

QR = 218 m /rok
Výpočtová dle ČSN 75 5455:

Napojení objektu:

Qmax = 5,0 l/s

Objekt je napojen z distribuční sítě.
Měření elektrické energie bude přemístěno do nového elektroměrového rozváděče, s nepřímým měřením. Z tohoto
rozváděče budou napájeny prostřednictvím rozváděče hlavního a dalších podružných rozváděčů, všechny instalace objektu.

Navržená vodovodní přípojka bude dostatečně kapacitní i pro zajištění zásobení vnitřních požárních hydrantů v objektu.
Základní údaje:
Potřeba teplé vody:

Rozvodná soustava : 3 + PEN, AC, 50Hz, 400/230 V, TN-C

3

Denní potřeba teplé vody až 1,39 m /den, špičková potřeba vody při předpokládaném plném využití kapacity objektu až 400
l/hod.

3 + N + PE, AC, 50Hz, 400/230 V, TN-S

Předpokládá se samostatný ohřev teplé vody pro prostory restaurace.

Ochrana : před úrazem el. Proudem dle ČSN 33 2000 - 4 – 41, ed.2

Objekt je v současnosti napojen na sídlištní kotelnu s výměníkovou stanicí v 1. PP. Pro ohřev teplé vody bude využíto
stávající zásobování teplem.

Ochrana základní:

čl. A1 přílohy A – Základní izolace živých částí
čl. A2 přílohy A – Přepážky nebo kryty
čl. 412.2 – Dvojitá, nebo zesílená izolace

KANALIZACE SPLAŠKOVÁ

čl. 415.2 – Doplňující ochranné pospojování

Množství odpadních vod vychází z potřeby vody – viz výše. Denní potřeba vody bude při plném využití kapacity objektu až
3
6,40 m /den.
Objekt v současnosti není napojen na kanalizaci, splaškové vody jsou sváděny do bezodtoké jímky (žumpy) v prostoru mezi
objektem a zatrubeným Merklovickým potokem. Vzhledem k předpokládanému nárůstu kapacit a provozu objektu je tento
způsob likvidace do budoucna ekonomicky neudržitelný – bude nutné provést novou kanalizační přípojku splaškových vod.
Kanalizační stoka je vedena v ulici Tyršova, při provádění bude nutné podejít nebo překopat stávající asfaltovou komunikace
(která je stále vedena jako silnice I. třídy). Stávající jímka bude zrušena, případně může být využita jako retenční nádrž při
řešení likvidace dešťových vod.

Ochrana při poruše: čl. 411.1 a 411.4 – Automatickým odpojením od zdroje v síti TN

Zařazení objektu:
Z ČSN 33 2420 ed.2 vyplývají podmínky, dle kterých musí být instalace v objektu navržena a zhotovena.
Vzhledem k množství shromážděných osob a počtu sedadel v objektu se tento dostává do kategorie K2.
Vnitřní rozvody:

Odpadní vody z restaurace budou svedeny samostatnou větví tukové kanalizace na nově osazený lapák tuků, velikost NS 2.
Za lapákem tuků bude revizní šachta pro možný odběr vzorků. Vývod z lapáku tuků bude zaústěn do přípojky splaškové
kanalizace.

Veškeré instalace v objektu budou napájeny z hlavního rozváděče objektu RH a dalších podružných rozváděčů – rozváděče
hledištní a pro vedlejší prostory hlediště, rozváděč pro jevištní technologie, pro prostor promítání, a pro jiné technické
rozvody (např. kuchyně, VZT, kotelna), Dále rozváděče pro nouzové a přídavné osvětlení.

Splašková kanalizace bude provedena z trub plastových kanalizačních pro venkovní použití, navržené revizní a
lomové šachty jsou navrženy typové buď z betonových prefabrikátů ø100 mm nebo plastové ø500 mm. Poklopy na tř.
zatížení D 400.

Obecně budou vnitřní napájecí rozvody řešeny jako kabelové, paprskové.

KANALIZACE DEŠŤOVÁ
Předpokládá se likvidace dešťových vod přes retenci s vypouštěním škrceným odtokem do Merklovického potoka.
2

3

Kabelové rozvody budou realizovány převážně celoplastovými kabely s měděným jádrem uloženými pevně pod omítkou,
v podlahách, nebo na kabelových nosných konstrukcích vedených v podhledech.
Nosné kabelové systémy pro kabelové trasy (ocelové zinkované) včetně pomocné ocelové konstrukce, budou navrženy pro
předpokládané zatížení. Budou dimenzovány s prostorovou rezervou a přednostně montovány s použitím šroubových spojů
(bez svařování).

Odvodňovaná plocha bude cca 1100 m . Objemy vypadlé dešťové srážky činí dle ČSN 75 9010 až 110 m . Při zásaku (nebo
řízeném vypouštění) o kapacitě 1,5 l/s (odpovídá odtoku 15 l/s z 1 ha odvodňované plochy) je dle zmíněné ČSN potřebný
3
retenční objem cca 31,5 m . Jedná se o předběžné úvahy, likvidace dešťových vod bude navržena v dalším stupni projektové
dokumentace na základě výsledků hydrogeologického průzkumu ,resp. na základě výsledků jednání se správcem toku
(Merklovického potoka), kterým je státní podnik Povodí Labe.

Při dimenzování kabelů bude respektován referenční způsob uložení a okolní teplota.

Je navrhováno provedení podzemní retence (vsakovací galerie) z typových plastových výrobků (vsakovacích boxů nebo
voštinových bloků), variantně je možné retenční kapacitu získat ze stávající bezodtoké jímky (žumpy), která nebude po
rekonstrukci využívána. Rozměry a objem jímky nejsou v současnosti známy, její možné využití tak bude řešeno po
provedení průzkumu v dalším stupni projektové dokumentace.

Napájení zařízení pracujících při požáru bude zálohované – z více zdrojů. Z podmínek pro kategorii K2 vyplývá, že v objektu
musí být dva nouzové zdroje, vzájemně oddělené. Každý nouzový zdroj musí mít samostatný, oddělený nouzový rozváděč.

Elektroinstalace budou provedeny dle požadavků požárně bezpečnostního řešení.
Kabely napájející zařízení pracující při požáru budou mít příslušnou požární odolnost, včetně tras, na kterých budou uloženy.
Stejně tak kabely na CHÚC musí splňovat příslušné technické parametry.

Prostupy instalací požárně dělícími stěnami musí být utěsněny s příslušnou požární odolností.
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V objektu budou instalovány svodiče bleskových proudů tř.I, svodiče přepětí tř. II. (popřípadě kombinované stupně I. a II.
třídy). Poslední stupeň ochrany bude řešen použitím zásuvek s přepěťovými ochranami III. třídy. Ochranou proti přepětí
budou opatřeny také slaboproudé systémy, EZS apod.
Osvětlení:
Nouzové osvětlení:

STUDIE

Systém EZS (elektronická zabezpečovací signalizace) slouží k elektronickému zastřežení objektu, který může být rozčleněn
až do několika nezávislých samostatných celků, tzv. podsystémů.
K zastřežení je využito pohybových detektorů (PIR), detektorů tříštění skel (GB), magnetických kontaktů (MG), panikových
tlačítek, apod. Zastřežuje se především obvodový perimetr budovy, proti vniknutí nežádoucích osob, a nebo také vnitřní
prostory dle jejích využití a přání uživatele. Systém se ovládá pomocí klávesnic vhodně umístěných v objektu. Jádro systému
tvoří zabezpečovací ústředna, kterou je vhodné umístit do technické místnosti, a která musí být napájena zálohovaným
zdrojem 230V. Případný poplach bude signalizován akusticky i vizuálně venkovní a vnitřními sirénami.

Nouzové osvětlení bude napájeno výše uvedenýni centrálními nouzovými zdroji. Budou použita svítidla určující směr úniku a
svítidla pro protipanické nasvícení společných prostor. Dle charakteru stropu budou použita svítidla přisazená, závěsná
vestavná. V místě nástupu hasičů bude umístěno stop tlačítko nouzového osvětlení a nucené zapnutí nouzového systému.

Systém umí komunikovat s uživatelem i pomocí GSM rozhraní (zasílání SMS, volání) a může být napojen na pult centrální
ochrany (PCO).

Osvětlení sálu:

Systém elektrické požární signalizace (EPS)

Použita svítidla typu downlight a štěrbinová svítidel ve stěnách sálu. Pod ochozem budou svítidla vestavná liniová v různých
délkách, chaoticky rozmístěna. Nad pódiem budou umístěna svítidla ve vyšším krytí, tato budou umístěna tak, aby nebyla
z pohledu jeviště vidět. Všechna svítidla budou vybavena elektronickým předřadníkem s protokolem Dali. U hlavních vstupů
budou umístěna tlačítka s předvolenými scénami pro běžný povoz (úklid, ochranka, bezpečnostní rozsvícení v případě
nebezpečí, provoz bez divadelní techniky). Svítidla bude možné přes převodník DALI/DMX připojit na ovládací prvky od
divadelní techniky.

Systém EPS je ve smyslu ČSN 34 2710 soubor přístrojů a zařízení, sloužící ke včasnému zjištění vznikajícího požáru, jehož
instalace má především preventivní charakter.

Osvětlení restaurace:
V interiérových prvcích budou umístěna svítidla, která budou v souladu se záměrem architekta a současně budou plně
respektovány hygienické požadavky na tyto prostory.

K detekci vzniku požáru slouží opticko-kouřové, termodiferenciální, termomaximální, lineární, či jiné hlásiče. Požární tlačítka
slouží k vyhlášení poplachu přímo uživateli. Kouřové detektory se umisťují na strop místností a požární tlačítka u dveří nebo
v místech předpokládaného úniku osob. Signalizace požárního poplachu může být opticky i akusticky a může být přenášena i
na PCO. Umístění poplachové požární ústředny a jednotlivých hlásičů musí být provedeno dle dispozice objektu a v souladu
s normami.
Použití systému EPS v objektu bude vycházet z požadavků investora a zejména ze zprávy Požárně bezpečnostního řešení.

Osvětlení ostatních užitných prostor:

Rozvody univerzální kabeláže (UK/SK)

Klubovny a ostatní provozní prostory budou osazeny osvětlením, které bude tvořeno celoskleněnými svítidly z třívrstvého
opálového skla. Svítidlo zaručuje rovnoměrné a měkké osvětlení celého prostoru. Dle požadavku je možné svítidla dodat jako
stmívatená, nutno upřesnit na základě požadavku na klubovnu.

Univerzální kabelážní systém (strukturovaná kabeláž) slouží pro účely datové komunikace. Univerzální kabelážní systém
bude proveden podle normy ČSN EN 50173, a to jako kabeláž UTP šesté kategorie (UTP CAT 6). Takový systém zaručí
uživateli potřebnou flexibilitu tak, že všechny potřeby provozu uspokojí snadno a hospodárně.

Osvětlení kanceláří:

Bude položena zcela nová strukturovaná kabeláž UTP CAT6. Nový datový rozvaděč je vhodné umístit do technologické
místnosti. Jednotlivé segmenty univerzální kabeláže budou vedeny z datového rozvaděče ve stěnách v trubkách, k datovým
zásuvkám. Zásuvky budou dvou nebo tříportové, pro připojení počítače, telefonu, nebo jiného síťového zařízení. Přesné
rozmístění datových zásuvek je nutné koordinovat s projektem NN.

Zvolit svítidla přisazená, závěsná vestavná do podhledu. Typ svítidla volit na základě dispozice interiéru, typu podhledu a
užívání.
Osvětlení WC a sociální zázemí:
V prostoru sociálního zázemí instalovat svítidla vestavná s led zdroji. Tato připojit na pohybová/přítomnostní čidla. Led
světelné zdroje zajistí rychlý náběh v případě zaregistrování pohybu. V případě, že nebude čidly registrován pohyb, budou
snižovat intenzitu osvětlení na minimum a poté svítidla vypnou. Při opětovném pohybu svítidla naběhnou do maximálního
světelného výkonu.

Chodby:
Do stropů na chodbách budou umístěna svítidla, která budou v souladu se záměrem architekta a současně budou plně
respektovány hygienické požadavky na tyto prostory.

Kamerový systém (CCTV)
Uzavřené kamerové okruhy slouží jako obrazový doplněk k elektronickým zabezpečovacím systémům. Prioritně slouží
k přenosu obrazových signálů z venkovních prostor (kamery jsou umístěny ve venkovních krytech) a prostor vnitřních.
Předmětem tohoto projektu je umístění nových IP kamer do rekonstruovaného objektu a to tak aby řešení plně vyhovovalo
zákonu č. 101/2000 Sb.! Venkovní kamery by střežily objekt před vniknutím osob, či před vandaly a vnitřní kamery by
sledovaly zájmové prostory uvnitř objektu. Pro kamery je nutné natažení nových kabelových tras, kabely UTP vedeny
z datového rozvaděče (RACKu) k jednotlivým kamerám hvězdicovou topologií. Kamery budou napájeny pomocí PoE
z aktivních prvků umístěných v RACKu.
Záznamové zařízení – kamerový server, bude umístěn v RACKu a přístup k němu bude řízen dle výše zmíněného zákona!

Technické zázemí:
Použita průmyslová prachotěsná svítidla.
Scénické osvětlení:

Slaboproudé systémy, jejichž rozsah bude určen objednatelem v dalším stupni dokumentace:

Scénické osvětlení bude řešeno definovaným počtem okruhů stmívačů v nástěnném provedení. LED PARy (RGB LED
reflektor s nastavitelnou barevnou škálou).

Obecně veškerý rozsah slaboproudé instalace /mimo systému EPS/ bude proveden na základě požadavku objednatele.
Systémy výše uvedené projektant na základě zkušeností z předcházejících projektů nabízí.
Systémy níže a neuvedené určí objednatel.

Hromosvodová instalace:
Ochrana před bleskem bude provedena podle ČSN EN 62305. Bude ji tvořit jímací soustava a svodové vedení
z normalizovaného materiálu. Zařízení na střeše (VZT, ventilátory a podobně) budou opatřeny oddálenými pomocnými jímači
tak, aby příslušná zařízení ležela v ochranném poli těchto jímačů.

Audio-vizuální systém (AV):

Svody budou vedeny po povrchu, popřípadě budou uloženy skrytě – bude řešeno v dalším stupni projektu.

Varianta B: Ozvučení sálu lineárním systémem pro plošné ozvučení, s basovou sekcí a mixážním pultem.

Zemniče budou provedeny dle ČSN EN 62305-3.

Videoprojekce

Ozvučení
Varianta A: Ozvučení sálu použitím zavěšených reproduktorů u pódia, s basovou sekcí a základním mixážním pultem.

Varianta A: Základní projekce s rámovým plátnem.

SLABOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE

Varianta B: Projekce s rolovacím plátnem.

Systém elektrické zabezpečovací signalizace (EZS)
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8.3

STUDIE

8.4

VYTÁPĚNÍ

V současné době je objekt zásobován teplem z dálkového zdroje tepla sekundárním rozvodem tepla. Stávající otopný systém
je napojen přes měřič tepla na teplovodní kanálovou přípojku. Voda do topného systému je ekvitermě regulována
přimícháváním topné vody do rozvodů tepla po objektu. Stávající otopný systém je v technické místnosti doplněn oběhovým
čerpadlem a topná voda je do systému přimíchávána přes elektricky ovládaný uzavírací ventil. Rozvodné potrubí k otopným
tělesům je provedeno z oceli a je po objektu rozvedeno v kanálech nebo nikách s radiátory. Teplá voda je v objektu
připravována v elektrických zásobnících. V objektu není v současné době instalována vzduchotechnika. Otopná plocha je
sestavena převážně z litinových článkových radiátorů. Při rekonstrukci byly tyto radiátory doplněny novými uzavíracími ventily
s termostatickými hlavicemi. Stávající otopný systém včetně otopných těles je možné částečně zachovat, projektant však
doporučuje provést systém nový. Zdemontována budou v každém případě otopná tělesa a rozvody v místech kolize s nově
navrženými konstrukcemi nebo ve vybouraných částech objektu.
Při realizaci rekonstrukce bude stávající zdroj tepla (sekundární teplovodní přípojka) zachován. Ve strojovně bude osazen
nový rozdělovač a sběrač, ze kterého bude napojena stávající topná větev, nové topné větve pro napojení topných rozvodů v
přistavované části objektu a rozvod topení pro ohřev vzduchotechniky. V objektu vzniknou čtyři nové strojovny
vzduchotechniky. Strojovny VZD pro víceúčelový sál a vestibul budou umístěny ve 3.NP, strojovna VZD pro varnu ve 2.NP a
strojovna VZD pro soc. zařízení v 1.PP. Do všech strojoven vzduchotechniky bude přivedeno teplo z rozdělovačů ve
strojovně ÚT. Další směšovací uzly budou v místech odběru tepla u vzduchotechnických jednotek. Vytápění objektu může
být částečně zachováno stávající. Úpravy rozvodů a otopných těles budou vždy provedeny v místech se změnami dispozic a
u účelu místností. Nový rozvod vč. otopných těles bude proveden v přistavované části objektu. Tento nový rozvod bude
napojen na samostatnou topnou větev z rozdělovačů tepla ve strojovně ÚT.
Teplá voda pro sály a zázemí bude připravována v nepřímo topených zásobníkových ohřívačích teplé vody umístěných ve
strojovně ÚT nebo elektricky v místech odběru TV.
Otopná soustava bude dvoutrubková teplovodní se základním tepelným spádem 70/50oC (vzduchotechnika a ohřev TV) a
70/55°C (otopná tělesa).
Rozvodné potrubí pro vzduchotechniku a vytápění bude vedeno v podhledech nebo ve společných koridorech s ostatními
technickými rozvody. Přípojky k otopným tělesům budou vedeny volně nebo v drážkách ve zdivu.
Nová otopná plocha bude sestavena z ocelových deskových radiátorů RADIK VK a VKL.
Regulace jednotlivých topných větví radiátorového topného systému bude ekvitermní s pomocí venkovního čidla teploty.
Doregulování otopného systému bude provedeno termostatickými hlavicemi na jednotlivých radiátorových ventilech.
Zařízení ÚT je zpracováno pro teplotní oblast - 15o C, nechráněnou polohu objektu, provoz ÚT nepřerušovaný.
Tepelná bilance

VZDUCHOTECHNIKA, CHLAZENÍ

ÚVOD
V návrhu jsou řešena vzduchotechnická zařízení pro Revitalizaci městského klubu. Při návrhu řešení bylo vycházeno ze
závazných podmínek následujících platných norem, směrnic a předpisů:

Vyhláška č. 273/2011sb o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

Vyhláška MZ ČR č. 6/2003, kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzických a biologických ukazatelů pro
vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb

Nařízení vlády č. 93/2012 – podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci

ČSN 12 7010 „Navrhování vzduchotechnických a klimatizačních zařízení“

ČSN 73 0548 „Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostorů“

ČSN 73 0872 „Požární bezpečnost staveb. Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením“
Podkladem pro vypracování návrhu řešení byly stavební dispozice předané hlavním projektantem.

Provozní podmínky:
Topné médiu
Chladivo

voda 70/50°C, tw1= konst
R 410a

Venkovní vzduch:
Zimní výpočtová teplota
Letní výpočtová teplota

te = -15°C
te = +30°C

Požadavky na mikroklima:
Prostorová teplota:
Víceúčelový sál
Varna
Vestibul
Technické místnosti, sklady

tiz = +20°C,
tiz = +20°C,
tiz = +20°C,
ti = +18°C,

Průtočné množství vzduchu
Víceúčelový sál

40 m3h-1os-1

Odsávané množství vzduchu z WC
Odsávané množství vzduchu ze sprchy

50 m3h-1
100 - 150m3h-1

Hlučnost dle charakteru provozu

35 -75 dB(A)
50 dB(A)
40 dB(A)

tiL=+24°±2°C
tiL=+25°±2°C
tiL=+24°±2°C
ti =+35°C-max

- vytápění – stávající

150 kW

- vytápění – nové

25 kW

- vzduchotechnika

95 kW

Hladina akustic.tlaku vně objektu ve dne
Hladina akustic.tlaku vně objektu v noci

- ohřev TV.

30 kW

Výše uvedené hodnoty musí být dodrženy v místě nejbližšího venkovního chráněného bodu.

-------------------------------------------------------------------------------Celkem

300kW

Úpravou čerstvého vzduchu v klimatizačních jednotkách se rozumí filtrace vzduchu, jeho ohřev v zimním období, respekt.
chlazení pro léto. Vzduchotechnické jednotky budou osazeny zařízením pro zpětné získávání tepla. Jako zdroje tepla je
uvažováno s topnou vodou o konstantním teplotním spádu. Jako zdroje chladu je počítáno s přímým výparem s externím
kondenzátorem chlazeným venkovním vzduchem.

Přípojná hodnota zdroje tepla:
Q1 = 0,7 x ( QVYTÁPĚNÍ + QVZD) + QOHŘEV TV = 201,5 kW
Q2 = QVYTÁPĚNÍ + QVZD = 245 kW

POPIS VZDUCHOTECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ
Víceúčelový sál (1.NP)
Toto centrální vzduchotechnické zařízení zajišťuje nucené, čerstvovzdušné větrání a částečné dotápění výše uvedených
prostor. Pro maximální variabilitu (obsazenost) i úpravu provozních nákladů lze vybavit klimatizační jednotku systémem
zpětného získávání tepla s entalpickým přenosem tepla. Přívod čerstvého, upraveného vzduchu a odvod vzduchu
znehodnoceného zajišťuje větrací jednotka, osazená ve strojovně vzduchotechniky ve 3.NP ve složení: filtrační komora,
rotační regenerační výměník s těsným rotorem a přenosem vlhkosti, ohřívací výměník, chladící výměník a ventilátory pro
přívod a odvod vzduchu s plynulou regulací. Přívod upraveného vzduchu se předpokládá vířivými anemostaty. Odvod
znehodnoceného vzduchu pod stropem a v prostoru jeviště. Přívodní potrubí upraveného vzduchu a odvodní potrubí
znehodnoceného vzduchu budou osazena tlumiči hluku. Chlazení pro vzduchotechniku je navrženo přímým výparem
s externím kondenzátorem chlazeným venkovním vzduchem. Zařízení pracuje na principu přímého výparu chladiva R410A
ve výměníku vzduchotechnické jednotky a jeho zpětné kondenzaci ve venkovním vzduchem chlazeném kondenzátoru.
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Vestibul (1.NP, 2.NP)
Toto vzduchotechnické zařízení zajišťuje nucené, čerstvovzdušné větrání výše uvedených prostor. Přívod čerstvého,
upraveného vzduchu a odvod vzduchu znehodnoceného zajišťuje větrací vzduchotechnická jednotka, osazená ve strojovně
vzduchotechniky ve 3.NP ve složení: filtrační komora, rotační regenerační výměník, ohřívací výměník, chladící výměník a
ventilátory pro přívod a odvod vzduchu s plynulou regulací. Přívod upraveného vzduchu se předpokládá vířivými anemostaty.
Odvod znehodnoceného vzduchu pod stropem 2.NP přes čtyřhranné odvodní vyústky, případně přes odsávací anemostaty.
Přívodní potrubí upraveného vzduchu a odvodní potrubí znehodnoceného vzduchu budou osazena tlumiči hluku. Chlazení
pro vzduchotechniku je navrženo přímým výparem s externím kondenzátorem chlazeným venkovním vzduchem. Zařízení
pracuje na principu přímého výparu chladiva R410A ve výměníku vzduchotechnické jednotky a jeho zpětné kondenzaci ve
venkovním vzduchem chlazeném kondenzátoru.

8.5

MĚŘENÍ A REGULACE

Při návrhu řešení byly použity platné předpisy a ČSN, zvláště řada ČSN 33 2000.
Systém měření a regulace pro vzduchotechniku bude s programovým řízením pracujícím v reálném čase s hodnotami teploty
dle volby uživatele.
Regulace vzd zařízení bude obsahovat:
- otevírání a uzavírání klapek
- ochranu proti zamrznutí

Varna (2.NP)
Vzduchotechnické zařízení zajišťuje nucené, čerstvovzdušné větrání výše uvedených prostor. Přívod čerstvého, upraveného
vzduchu a odvod vzduchu znehodnoceného zajišťuje podstropní větrací jednotka, osazená ve skladu v 2.NP.
Vzduchotechnická jednotka je osazena deskovým rekuperačním výměníkem, jednostupňovou filtrací (M6), tukovým filtrem na
odvodu vzduchu, vodním ohřívákem, chladičem vzduchu pro přímý výpar chladiva R410A a ventilátory pro přívod a odvod
vzduchu s plynulou regulací. Koncovými elementy potrubních rozvodů jsou vířivé anemostaty, případně textilní vyústka pro
přívod vzduchu, odsávací zákryty se zvýšenou účinností odsávání a obdélníkové vyústky pro odvod vzduchu. Odsávací
zákryty jsou vyrobeny z broušeného nerezového plechu, mají zabudovaný indukční systém, nerezové lapače tuku, vestavěné
osvětlení a závěsné upevňovací elementy. Horizontální trasy odsávacího potrubí budou ve vodotěsném provedení. Přívodní
potrubí upraveného vzduchu a odvodní potrubí znehodnoceného vzduchu budou osazena tlumiči hluku. Chlazení pro
vzduchotechniku je navrženo přímým výparem s externím kondenzátorem chlazeným venkovním vzduchem. Zařízení
pracuje na principu přímého výparu chladiva R410A ve výměníku vzduchotechnické jednotky a jeho zpětné kondenzaci ve
venkovním vzduchem chlazeném kondenzátoru.
Sociální zařízení pro veřejnost, sklady, chodba (1.PP)
Pro výše uvedené zařízení zajistí vzduchotechnické zařízení nucené, mírně podtlakové větrání. Přívod čerstvého,
upraveného vzduchu a odvod vzduchu znehodnoceného zajišťuje podstropní větrací jednotka, osazená ve skladu v 1.PP.
Vzduchotechnická jednotka je osazena protiproudým deskovým rekuperačním výměníkem, jednostupňovou filtrací (M6),
vodním ohřívákem a ventilátory pro přívod a odvod vzduchu s plynulou regulací. Koncovými elementy potrubních rozvodů
jsou vířivé anemostaty, případně přívodní kovové ventily pro přívod vzduchu, kovové ventily a obdélníkové vyústky pro odvod
vzduchu.

Sklady, soc. zařízení (1.PP, 1.NP, 2.NP)
Toto zařízení zajistí nucené, podtlakové větrání s náhradou odsátého vzduchu vlivem podtlaku z okolních prostor, s nimiž
budou větrané místnosti spojeny instalovanými větracími mřížkami či podříznutými dveřmi. Hnacími jednotkami těchto
vzduchotechnických zařízení budou potrubní ventilátory případně nástěnné axiální ventilátory, vyfukující odpadní vzduch
nad střechu objektu, případně přes protidešťovou žaluzii, osazenou v obvodové stěně vně objektu.
Kabina režie
Pro odvod vnitřní tepelné zátěže bude navrženo chladící zařízení se vzduchem chlazeným kondenzátorem a vnitřní
klimatizační jednotkou („Split systém“). Zařízení pracuje na principu přímého výparu chladiva R410a ve výměníku vnitřní
jednotky a jeho zpětné kondenzaci ve vzduchem chlazeném kondenzátoru. Vnitřní jednotka je navržena v nástěnném
provedení, Jednotku je třeba napojit na odvod kondenzátu (zajistí ZTI). Kondenzační jednotku je třeba napojit na elektrickou
energii (zajistí elektro). Vnitřní a venkovní jednotka bude propojena měděným izolovaným potrubím a komunikačním
kabelem.
Ostatní prostory (jídelna, denní bar) mají zajištěno přirozené větrání okny. Pro letní období bude v těchto prostorách
instalováno klimatizační zařízení (VRV, respekt. Multisplit)

ENERGETICKÉ ÚDAJE

- regulaci teploty přiváděného vzduchu
- snímání tlakové diference na filtrech vzduchu
- snímání tlakové diference na ventilátorové komoře
- přepínání chodu léto-zima
- přepínání chodu ruční automatický
- ovládání vypnuto-zapnuto

8.6

GASTROTECHNOLOGIE

Základní údaje:
- kapacita jídelny
- skladba pokrmů
- použitá energie
- počet zaměstnanců

do 100 porcí denně
jednoduchá jídla – stálý jídelní lístek, pronájmy
el. síť 230 / 400 V, 50 Hz
5 zaměstnanců

Cílem zpracovaného dispozičního řešení je zajištění ekonomického, hygienicky nezávadného a moderního provozu pro
zpracování a výdej jídel. Celkové dispoziční řešení je navrženo podle moderních poznatků gastronomie a vyhovuje jak
hygienickým, tak i bezpečnostním předpisům stanoveným pro úpravu jídel.
Gastronomický provoz je navržen do zadaných prostor v 1.NP a ve 2.NP. V 1.NP je hlavní odbytový bar se zázemím, v 2.NP
je kuchyň vhodná i k pronajímání na různé akce.
Zásobování gastroprovozu surovinami bude probíhat samostatným vchodem chodbou do skladu nápojů v 1.NP a dále
výtahem do skladů potravin ve 2. NP a odtud do skladovacích míst v čistých přípravnách k přímému zpracování, které jsou
pro jednotlivé druhy surovin určeny.
Skladové hospodářství kuchyně pro uchovávání zboží je děleno na základě druhovosti surovin a povoleného sousedství.
V dispozici jsou dva samostatné sklady nápojů, pro každé odbytové místo zvlášť, samostatný sklad potravin, využívaný i pro
skladování zboží pro rauty a uzavřené akce.
Vlastní kuchyně bude přizpůsobena ke konečnému jednoduchému tepelnému zpracování surovin a jejich následnému výdeji.
Kapacitně by měla vyhovovat výrobě jídel, jejichž sortiment je popsán v úvodu. Každý z provozních úseků bude vybaven
dostatečně výkonnou technologií pro uvažovaný počet jídel. Bude sloužit hlavně k pronajímání na objednané akce, ať již
formou rautů, cateringů, či jako kuchyň dokončovací z přivezených opracovaných surovin.
Varna, tedy dokončovací kuchyň, jako celek se skládá z těchto pracovních úseků:
1.
čistá přípravna zeleniny
2.
přípravna syrového masa
3.
teplá kuchyně
4.
výdej jídel
5.
umyvárna stolního nádobí
6.
umyvárna provozního nádobí
Výdej jídel do jídelny je řešen formou obsluhy personálem, rovněž tak sběr použitého stolního nádobí.

a/ tepelný příkon -

Qohi = cca 95 kW

b/ chladící příkon -

Qchi = cca 145 kW

c/ instalovaný elektrický příkon -

Pi = cca 65 kW - 400V/50Hz

VŠEOBECNÉ
Aby nedošlo provozem vzduchotechnických zařízení ke zvýšení hladin hluku, budou vzduchovody opatřeny tlumiči hluku.
Prostupy vzduchovodů požárně dělícími konstrukcemi budou provedeny v souladu s ČSN 730872. (požární klapky, izolace..).

Součástí jídelny je samostatný bar pro nabídku studených a teplých, čepovaný, rozlévaných a balených a alkoholických a
nealkoholických nápojů s vlastním mytím skla a drobného porcelánu.
Hlavním odbytovým místem je denní bar v 1.NP – výčep, sloužící k obsluze návštěvníků při pořádání hlavních kulturně
společenských akcí. Předpokládá se hlavně podávání čepovaných nápojů, dále pak rozlévaných a balených, doplněných
nápoji teplými a drobným baleným sortimentem. Denní bar má vlastní sklad nápojů a balených potravin.
Do dispozice je začleněno i sociální zázemí pro personál se šatnou, úklidové komory a sklad vratných obalů. Sklad odpadků
s venkovním vstupem, pod provozním schodištěm.
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JEVIŠTNÍ TECHNOLOGIE

9.4

Jeviště bude nově vybaveno oponou, horizontem a v možném rozsahu systémem závěsných tahů.
V dalším stupni dokumentace bude detailně zvážena nutnost doplnění dalšími prvky jevištní technologie.

Objekt je a bude zásobován teplem z dálkového zdroje tepla sekundárním rozvodem tepla.

9.5

9

TECHNICKÉ VYBAVENÍ ÚZEMÍ

9.1

ZÁSOBOVÁNÍ VODOU

VENKOVNÍ ELEKTROROZVODY

Objekt je napojen z distribuční sítě.

9.6

Objekt je v současnosti připojen na vodovodní řad PE ø90 přípojkou vedenou pod přibližně pod hlavním vstupem do objektu.
Vodoměr je osazen v prostorách stávajícího nájemce, hlavní uzávěr vody je vyveden do prostoru chodby v 1. PP u vedlejšího
(zadního) vchodu do objektu. Vodoměr s hlavním uzávěrem se přemístí do prostoru 0.09.
Systém zásobování zůstane zachován, potřebná dimenze přípojky bude DN 80. Před dalším stupněm projektové
dokumentace je nutné projednat možnost napojení na stávající řad ø90 mm, zda-li je dostatečně kapacitní – v případě
nedostatečné kapacity by bylo nutné hledat jiné možnosti napojení (nový úsek vodovodního řadu), resp. provést změnu
dimenze stávajících vodovodních řadů.

ÚPRAVY VENKOVNÍCH PLOCH

Jedná se o nové provedení dlažeb v předprostoru hlavního vstupu, zcela nové řešení meziprostoru klub – sportovní hala,
řešení chodníků parkového prostoru nad zatrubněným potokem a dílčí úpravu chodníku při ulici Jůnova.
Předprostor hlavního vstupu:
Zde je navržena kamenná dlažba doplněná prvky drobné architektury. Součástí jsou i přístupové chodníky a schodiště
k prostorům v podzemním podlaží /klubovna, zkušebna/.
Meziprostor klub – sportovní hala:
Zde se jedná o nové situační řešení pojízdné komunikace včetně vymezených parkovacích stání, nový bezbariérový vstup
s kamennou dlažbou a terasu před denním barem s dřevěným povrchem.

Potřeba vody viz. 8.1

9.2

ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM

ODVOD SPLAŠKOVÝCH VOD

Množství odpadních vod vychází z potřeby vody – viz 8.1. Denní potřeba vody bude při plném využití kapacity objektu až
3
6,40 m /den.
Objekt v současnosti není napojen na kanalizaci, splaškové vody jsou sváděny do bezodtoké jímky (žumpy) v prostoru mezi
objektem a zatrubeným Merklovickým potokem. Vzhledem k předpokládanému nárůstu kapacit a provozu objektu je tento
způsob likvidace do budoucna ekonomicky neudržitelný – bude nutné provést novou kanalizační přípojku splaškových vod.
Kanalizační stoka je vedena v ulici Tyršova, při provádění bude nutné podejít nebo překopat stávající asfaltovou komunikace
(která je stále vedena jako silnice I. třídy). Stávající jímka bude zrušena, případně může být využita jako retenční nádrž při
řešení likvidace dešťových vod.
Odpadní vody z restaurace budou svedeny samostatnou větví tukové kanalizace na nově osazený lapák tuků, velikost NS 2.
Za lapákem tuků bude revizní šachta pro možný odběr vzorků. Vývod z lapáku tuků bude zaústěn do přípojky splaškové
kanalizace.

Chodníky parkového prostoru:
Chodník bude trasován podél stávajícího parkoviště a vřístupovém směru od parkoviště a ze sídliště. Předpokládaný povrch
z betonových dlaždic.
Chodník Jůnova:
Zde navrhujeme situování podzemních odpadních kontejnerů a s tím související úpravu betonové dlažby chodníku.
Parkoviště stávající s potřebnou kapacitou – vjezd z ulice Struha.

9.7

ZELEŇ

Výsadba listnatých solitérních stromů bude provedena na přiléhajících severních a východních plochách. V potřebném
rozsahu budou založeny parkové trávníkové plochy a záhony s nízkou zelení.

Splašková kanalizace bude provedena z trub plastových kanalizačních pro venkovní použití, navržené revizní a lomové
šachty jsou navrženy typové buď z betonových prefabrikátů ø100 mm nebo plastové ø500 mm. Poklopy na tř. zatížení D 400.

9.3

10

LIKVIDACE DEŠŤOVÝCH VOD

Předpokládá se likvidace dešťových vod přes retenci s vypouštěním škrceným odtokem do Merklovického potoka.
2

3

Odvodňovaná plocha bude cca 1100 m . Objemy vypadlé dešťové srážky činí dle ČSN 75 9010 až 110 m . Při zásaku (nebo
řízeném vypouštění) o kapacitě 1,5 l/s (odpovídá odtoku 15 l/s z 1 ha odvodňované plochy) je dle zmíněné ČSN potřebný
3
retenční objem cca 31,5 m . Jedná se o předběžné úvahy, likvidace dešťových vod bude navržena v dalším stupni projektové
dokumentace na základě výsledků hydrogeologického průzkumu,resp. na základě výsledků jednání se správcem toku
(Merklovického potoka), kterým je státní podnik Povodí Labe.
Je navrhováno provedení podzemní retence (vsakovací galerie) z typových plastových výrobků (vsakovacích boxů nebo
voštinových bloků), variantně je možné retenční kapacitu získat ze stávající bezodtoké jímky (žumpy), která nebude po
rekonstrukci využívána. Rozměry a objem jímky nejsou v současnosti známy, její možné využití tak bude řešeno po
provedení průzkumu v dalším stupni projektové dokumentace.

PODKLADY PRO DUR A DALŠÍ STUPEŇ DOKUMENTACE

Podkladem pro studii byly rámcové zadávací podmínky objednatele, dostupná dřívější projektová dokumentace a geodetické
zaměření.
Podklady pro DUR
Zadávací podmínky investora
Stavebně statický průzkum stávajících konstrukcí včetně průzkumu stavu dřeva
Zaměření stávajícího stavu objektu /stávající stav pro studii odvozen z původní dokumentace/ včetně velikosti
splaškové jímky
Hydrogeologický posudek pro možný vsak dešťových vod
Radonový průzkum
Doplnění geodetického zaměření vzhledem k rozsahu řešeného území
Podklady pro další projektový postup
- Stavebně geologický průzkum

ZATRUBENÍ ÚSEKU MERKLOVICKÉHO POTOKA
V rámci revitalizace objektu je navržena i úprava okolních prostor včetně směru k ulicím Dvorec a Struha. Součástí, resp.
podmínkou pro provedení úprav prostranství je zatrubení úseku Merklovického potoka. Nově navržený úsek zatrubení
naváže na stávající zatrubení (propustek) pod ulicí Tyršovou Délka zatrubeného úseku je navržena cca 35 m ve směru proti
proudu Merklovického potoka od začátku stávajícího zatrubení.
Zatrubení bude provedeno tak, aby nesnížilo hydraulickou kapacitu stávajícího zatrubeného úseku. Je navrhováno provední
buď z rámových propustí nebo jako opevněné koryto s překrytím např. betonovými panely. Předběžně je uvažováno
s rámovými propustmi 2,0 x 1,5 m. Konkrétní varianta bude zvolena po zjištění kapacity stávajícího úseku zatrubení a podle
velikosti N-letých průtoků. Návrh bude projednán se správcem toku, státním podnikem Povodí Labe. Podrobnější návrh tak
bude součástí dalšího stupně projektové dokumentace.
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