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Poznámka:  
 
Všechny ve výpisech, ve zprávách a ve výkresech uvedené výrobky slouží jako referenční vzor. 
To znamená, že mohou být nahrazeny jiným výrobkem stejného vzhledu, stejných nebo lepších 
technických parametrů se stejnou nebo delší životností. Každý z těchto výrobků bude na stavbě 
vyvzorkován a písemně odsouhlasen zástupcem investora, projektanta a zástupcem památkové 
péče. 
 
 
 
1. ÚČEL OBJEKTU 
 
Jedná se novostavbu produkčního skleníku. Stojí přibližně v místech bývalé Bažantnice, která se 
nedochovala. Nemá za cíl být její kopii či replikou, ale pracuje s odkazem jejího kompozičního principu. 
Velikostí a náplní se  liší, respektuje však původní dochovanou osovou kompozici, která prochází 
středem průčelí studeného skleníku, rekonstruovaným Králičím kopečkem a obnovenou Ptáčnicí. Hlavní 
náplní je produkce a předpěstování květin pro Květnou zahradu, zároveň bude v omezeném režimu 
přístupný veřejnosti jako součást edukačního Centra zahradní kultury. Objekt má charakter lehké 
přízemní nepodsklepené ocelovo - skleněné konstrukce.   
 
2. ZÁSADY ARCHITEKTONICKÉHO, FUNKČNÍHO, DISPOZIČNÍHO A VÝTVARNÉHO ŘEŠENÍ  
 
Architektonické řešení 
 
Preambule 
 
Květná zahrada je historickou zahradou jakožto harmonický celek složený z několika svébytných, 
vzájemně souvisejících částí. Ve smyslu historické zahrady a objektů architektury v něm je tento celek 
nedělitelný.  
 
Benátská charta 
 
Čl. 12.  Prvky určené k tomu, aby nahradily chybějící části architektury se mají včlenit do celku 
harmonicky, ale zároveň se i odlišovat od partií původních tak, aby restaurováním nebyl falsifikován 
dokument umění a historie. 
 
Čl. 9   ...V oblasti požadovaných úprav má být každá práce, která je uznána za nezbytnou 
z důvodů estetických nebo technických založená na architektonické kompozici, která nese znaky dnešní 
doby... 
 
Architektonicky je skleník komponován jako soudobý, ryze funkční a praktický prvek, který byl objemově 
a svým členěním navržen jako harmonická součást celku zahrady. Výškově je konstruován tak, aby byla 
z úrovně terasy shlédnutelná kompoziční osa (úžlabím v ose objektu bude vidět Králičí kopeček a 
Ptáčnice). Objem bude svojí vlastní transparentností mírně potlačen, kompoziční osa je přiměřeně 
podpořena osovým umístěním vstupu pro veřejnost. Členění střešního pláště vytváří měřítko objemu, 
které je podřízeno v hierarchii vůči historickému Studenému skleníku. Návrhu předcházelo množství 
variant pro ověření měřítka, rytmu a proporcí tohoto objemu. Vzhledem k funkci (výroba květin) slouží 
objekt jako „sluha“ pro historickou zahradu. Produkční skleník není proto záměrně přetěžován 
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převymyšlenými detaily či formálními komplikacemi, jedná se pouze o jeho ušlechtilé a zároveň čitelně 
užitečné proporce a jednoduchý a funkční detail. Výška skleníku je potvrzena nejen kompozičně, ale i 
potřebným vnitřním objemem vzduchu, který je potřebný k udržení přiměřené klimatické stability 
interiéru skleníku. 
 
Dispoziční řešení 
 
Skleník je řešen jako dispoziční trojtrakt, obsahuje dva nestejně velké a nestejně vybavené prostory pro 
produkci rostlin. Mezi těmito prostory je vložena příčná  spojovací chodba / pracovna.  
 
Menší produkční prostora (Produkční skleník 2) je komfortněji vybavena a slouží pro maximálně 
intenzivní pěstování rostlin. Je vybavena nejen zastíněním, ale navíc i zatemněním, vegetačním 
osvětlením a mlžením. Prostora je vytápěna v případě potřeby na vyšší teplotu. Na celém půdorysu je 
vybavena výhradně posuvnými vyhřívanými stoly.  
Větší produkční prostora (Produkční skleník 1) je vybavena zastíněním a mlžením, na části půdorysu je 
vybavena posuvnými vyhřívanými stoly, na části záhony.  
Kompoziční osou (je současně i osou symetrie) prochází komunikační osa návštěvníků skleníku, boční 
vstupy a obvodové komunikace jsou pro zaměstnance zahradnictví a pro malou zahradnickou techniku. 
Vnější rozměry objektu jsou 41,94m x 24,28m s tím, že delší strany skleníku mají řešeny krytý venkovní 
prostor v rámci přesahu části střechy pro otužování rostlin při přechodu ze skleníku ven do přirozeného 
venkovního prostředí.  
 
Ocelová konstrukce 
 
Nosná konstrukce skleníku je zhotovena ze sloupů uzavřeného obdélníkového průřezu v rozměru 
80x120x5 mm. Osová vzdálenost sloupů ve štítové stěně je 4,00 m, v podélném směru 3,20 m. 
Konstrukce je uchycena k základům pomocí kotevních šroubů. Sloupy jsou vzájemně v příčném směru 
propojeny příhradovými vazníky l=8,00 m, h=460 mm tvořeny z pásu 60x30x5 mm a tyčových diagonál 
ø22x2 mm. Na stranách a štítě jsou sloupy propojeny řadami Z-profilů. V každé řadě sloupů je v jednom 
poli podélné ztužení, příčná ztužidla zajišťující tuhost konstrukce vždy v jednom poli každého štítu. 
Každá řada sloupů je propojena pochozím dešťovým ocelovým žlabem, který je nedílnou součástí 
ocelové konstrukce. Pod žlabem je umístěn kondenzační žlábek pro odvod kondenzátu ze spodní 
strany střechy a žlabu. Veškeré ocelové díly jsou žárově pozinkovány. 
Skleník je nadimenzován na příslušné zatížení větrem pro danou oblast. Sníh ze střechy bude 
v úžlabích odtávat. Další podrobnosti budou řešeny dle vybraného dodavatele skleníkové konstrukce, 
jako referenční vzor systému je vybrán dánský skleníkový stavebnicový systém VIEMOSE – DRIBOGA 
. 
Pokyny pro povozní řád: Při vydatném sněžení stáhnout roletu energetického stínění a vydatně topit, 
aby sníh rychle odtával. Při poruše topení a vydatném sněžení je nutno nosnou konstrukci skleníku 
důkladně podepřít! 
 
Obvodový plášť 
 
Obvodový plášť je tvořen čirým skleněným pláštěm vynášeným z hliníkových profilů.  V úrovni podlahy 
je plášť nasazen zvenčí v líci na betonový sokl vystupující 150 mm nad čistou podlahu, respektive 170 
mm nad okolní terén. Skleněné tabule pláště budou v horizontálním členění, modul skel stěn i střechy je 
800 mm. Hliníkové profily pro boční a štítové stěny jsou konstruovány pro izolační dvojsklo Ditherm o 
tloušťce 16mm (sklo 4mm-vzduchová mezera 8mm-sklo 4mm). Bude použito dvoujsklo bez pokovení a 
plynu ve vzduchové mezeře. Spodní sklo je usazeno v Al-patním profilu s otvory pro odvod kondenzátu. 
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Napojení skel je pomocí H-profilu, horní strana stěny je ukončena pomocí Al-profilu s těsněním ke 
žlabu. Skla jsou zajištěny svislými hliníkovými lištami. Střešní „trojúhelníky“ ve štítech jsou stejně jako 
střecha osazeny 4 mm sklem ve svislých Al-profilech zajištěny svislými hliníkovými lištami. Sklo 
obvodového pláště je z důvodu přístupu veřejnosti bezpečnostní do úrovně druhého horizontálního 
členění, tj. cca 1,85 m nad terénem vyrobeno jako tvrzené. Veškeré hliníkové profily jsou speciálně 
vyvinuty pro skleníkové konstrukce, tak aby byla zajištěna co největší prostupnost světla, odvod 
kondenzátu, pevnost a těsnost. 
 
Střechy 
 
Zastřešení produkčního skleníku je řešeno systémem sedlových střech, rozdělených do celkově šesti 
polí. Hřebeny střech jsou rovnoběžné s delší hranou skleníku a kopírují průběh kompoziční osy. Sklon 
sedlových střech je s ohledem na zeměpisnou šířku 30º. Střešní konstrukce je provedena pomocí 
hliníkových profilů pro sklo, které jsou na jedné straně uchyceny k ocelovému žlabu a na straně druhé k 
hliníkovému hřebenovému profilu. Al-profily jsou osazeny prvky pro odvod kondenzátu ze spodní strany 
střechy. Střecha je zavětrována pomocí lanek. Střešní „trojúhelníky“ ve štítech jsou stejně jako střecha 
osazeny 4 mm sklem ve svislých Al-profilech zajištěny svislými hliníkovými lištami. Pro usnadnění 
řešení odvodnění střech je celý objekt nakloněn ve spádu 0,5% ve směru úžlabí střech.Veškeré 
hliníkové profily jsou speciálně vyvinuty pro skleníkové konstrukce, tak aby byla zajištěna co největší 
prostupnost světla, odvod kondenzátu, pevnost a těsnost. 
 
Ventilace 
 
Ventilační okna v každém oddělení jsou umístěna ve střeše (střídavě na levé straně hřebene a na pravé 
straně hřebene). Otevírání každé řady oken je nezávislé. Otevírání je pomocí táhel propojených se 
hřebenovou tyčí, které jsou umístěny na vaznících. Hřebenové tyče jsou vzájemně propojeny ovládací 
hřídelí, která je poháněna el.motorem s převodovkou. Motor s převodovkou je speciální konstrukce 
bezúdržbový určen pro skleníkové prostředí. Ventilační otvory při otevřených oknech mohou být 
osazeny sítí proti hmyzu a náletům cizích částic. Vše je řízeno automatikou s možností ručního zásahu. 
 
Podlahy 
 
Jsou převážně tvořeny cihelnou dlažbou tmavě šedého odstínu a českého formátu 290 x 145 x 75 mm. 
Spáry šířky 3mm budou vysypány jemným pískem fr. 0/2 mm. Dlažba je položena do lože z jemného 
kameniva frakce 4/8 v síle 35 mm. Pod pěstebními stoly je drobný kačírek, který umožňuje vsakování 
vody při zahradnické činnosti a pouští do prostoru přirozenou zemní vlhkost. Krajní dlažba ve styku 
s plochou kačírku je položena do maltového lože. Na části půdorysu místnosti Produkční skleník 2 jsou 
záhony pro květiny. Hrana záhonů je zachycena betonovým obrubníkem 1000 x 250 x 50 mm 
uloženého do maltového lože. Obrubník je položen pod rovinu cihelné dlažby, tak aby byl vytvořen čistý 
přechod dlažba - záhon. Krajní dlaždice je opět kladena do maltového lože. Pod souvrstvím podlahy i 
pod kačírkem je zhutněno drcené kamenivo fr. 16/32 v síle 150mm.  
 
Vnitřní stěny 
 
Jsou ve stejném systému, formátu i modulu jako obvodový plášť. Zasklení je z čirého, jednoduchého 
skla. Do úrovně druhého horizontálního členění, tj. cc 1,85 m nad čistou podlahu, je zasklení 
z bezpečnostního kaleného skla. Nosná konstrukce skel je systémová, skla jsou uchycena po obvodě 
lištami na sloupky nosné konstrukce.  
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Dveře 
 
Vnější i vnitřní dveře jsou posuvné, celoprosklené s čirým prosklením. Vnější dveře jsou zaskleny 
bezpečnostním izolačním dvojsklem Ditherm, vnitřní dveře jsou zaskleny jednoduchým bezpečnostním 
kaleným sklem. Vnější i vnitřní dveře v hlavní podélné i příčné ose jsou posuvné dvoukřídlé se šířkou 
otvoru 2000 mm a světlosti otvoru 2650 mm. Vnitřní dveře při obvodových komunikacích jsou posuvné 
jednokřídlé se šířkou 1600 mm a výškou 2650 mm. Veškeré dveře jsou systémové, na ruční pohon a 
součásti dodávky skleníku. 
 
Vedení technických instalací 
 
Rozvody vody a topení jsou vedeny v podlaze pod komunikacemi, elektrorozvody jsou přiznané a jsou 
vedeny v horní části nosné konstrukce v rovině vazníků jako vodotěsné. Topení je řešeno po obvodě 
skleníku v topenářském kanálu a je zakryté pozinkovaným roštem. 
 
Křížení historických kanálů s vedením technických instalací a základy 
 
Při výskytu křížení novodobých a historických rozvodů  budou práce v těchto místech probíhat 
maximálně opatrně a s dozorem památkové péče a archeologa. Případná kolize bude s maximální 
snahou o zachování funkčnosti historických rozvodů řešena na místě dle aktuální situace, půdorysné a 
výškové polohy kanálu. 
 
Při křížení historických rozvodů s vedením elektro. 
- Elektrorozvody jsou vedeny v úrovni vazníků tj. příznaně v interiéru. Zásuvkový rozvod po obvodu 
skleníku je veden v rámci topenářského kanálu, respektive kabel je veden pod skladbou podlahy. 
- Křížení je možné předpokládat v místě přípojky skleníku. Kabely budou vedeny co nejkratším 
způsobem pod kanály v chráničce ø 10cm (ocelové či plastové potrubí). Vedení bude označeno 
výstražnou folií. 
- Při souběhu a křížení kabelů NN s technickými sítěmi platí norma ČSN 73 60 05. 
 
Při křížení historických rozvodů s vedením vodovodu. 
- Vodovodní rozvody v interiéru skleníku jsou vedeny v úrovni -0,4 m pod čistou podlahou, tj. cca -0,3 m  
pod úrovní stávajícího terénu. Výškové úroveň je dostatečná k překročení historických kanálů bez 
kolize. V případě křížení bude voda osazena nad kanál. Vedení bude označeno výstražnou folií a 
identifikačním vodičem. 
- Při souběhu a křížení vedení vody s technickými sítěmi platí norma ČSN 73 60 05. 
 
Při křížení historických rozvodů s vedením kanalizace. 
- Při křížení bude kanalizace vedena co nejkratším způsobem napříč kanály. Prostupy budou utěsněny 
pružnou izolací (např. Miralon). Vedení bude označeno výstražnou folií. 
Při souběhu a křížení vedení kanalizace s technickými sítěmi platí norma ČSN 73 60 05. 
  
Detaily křížení rozvodů s historickými rozvody zachycuje výkres C4 Situace - křížení historických 
kanálů. 
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Vybavení skleníku technologiemi 
 
Stínící a tepelně-izolační systém: 
Stínící a současně tepelně izolační systém je rozdělen na díly, které se pohybují mezi sloupy v 
podélném směru. Systém v každém oddělení je složen z pohonné stanice na jednom štítě a otáčecí 
stanice na protilehlém štítě. S ohledem na tuto funkci bude dle potřebných vlastností vybrána vhodná 
tkanina. Je požadována propustnost světla ~ 45 % a maximální energetické clonění. 
Řídící a otáčecí stanice se skládají ze silného pozinkovaného úhelníku, 5/4" pozinkované hřídele, 
kulových ložisek, svorek, univerzálních spojovacích prvků, spon, otočných kol, motoru s převodovkou 
speciální konstrukce (bezúdržbový) určen pro skleníkové prostředí, konzoly a spojky (trubky). 
Tkanina je upevněna pomocí speciálních UV-stabilních háčků, což snižuje tření. Zadní konec tkaniny je 
zatažen za krokve pomocí speciálních pozinkovaných fitinků, tak aby byl systém úplně uzavřen. 
Tkanina je upevněna na 2 mm nerezový drát. Její pohyb je zajištěn pomocí 3 mm pozinkovaného 
ocelového lanka, které slouží jako tažné lanko a 19 mm hliníkové vodící trubky. Aby ocelový drát 
nepřetrhl zadní drát montují se speciální podpory a uvolňovací fitinky. 
Pevná část stínění je umístěna pod řídící a otáčecí stanicí. 
Stínící tkanina je kombinací hliníkové folie s polyesterovou folií. Větší produkční prostora (Produkční 
skleník 1) bude mít pod stropem systémové motoricky regulovatelné stínění/energetické stínění pomoci 
plátna s otevřenou strukturou - je požadována propustnost světla ~ 45 % a maximální energetické 
clonění. Menší produkční prostora (Produkční skleník 2) má totožné systémové stínění/energetické 
stínění pod stropem, ale také systém zatemnění prostřednictvím plátna s propustností světla do 0,1 %. 
Tento systém stínění, aby měl smysl, musí být použit i na stěny skleníku (menší produkční prostory).  
Vstupní hala/pracovna bude rovněž vybavena totožným motoricky ovládaným systémem jen pro 
zastínění. 
 
Pěstební stoly: 
Skleník je vybaven pěstebními stoly. Každá řada stolů je osazena vlastním napouštěcím ventilem. 
Podpěry stolů - pozinkované hranaté nohy s galvanicky pokovenými nastavitelnými příčkami. 
Rámy stolů jsou z pozinkovaných příčných trubek a koncovými rámy se zarážkami. Okraje z 110 mm 
hliníku s oblými plastovými rohy. 
Pěstební desky jsou ze šedého polystyrenu tvarované speciálně pro spodní zavlažování, s kanálky a 
odtoky. 
 
Zavlažování, mlžení: 
V podélných uličkách mezi stoly budou osazeny linie nízkotlakého mlžení s tryskami, které budou 
pokračovat nad záhony pro produkci květin. Pro krajní řadu stolů budou trysky zavěšeny v obvodové 
komunikaci. Trysky budou směřovány na stoly. Mlžení bude napojeno na hlavní řád lamelovým filtrem a 
ovládáno přes solenoidový ventil. Každá druhá ulička mezi stoly bude vybavena výtokem upravené 
užitkové vody pro zavlažování.  
 
Osvětlení, vegetační svícení: 
Celý skleník bude vybaven pracovním umělým osvětlením a Produkční skleník 2 navíc vegetačním 
osvětlením. 
 
Řízení klimatu skleníku: 
Ovládání klimatu v každém oddělení skleníku je řízeno samostatně. 
Řídící jednotka dostává signály z kombinovaného čidla měřící teplotu, vlhkost uvnitř skleníku, čidla 
topné vody a meteostanice (venkovní teplota síla a rychlost větru, intenzita slunečního záření). Na 
základě těchto údajů a podle zadání uživatele řídí přes výkonové členy teplotu pomocí signálů do 
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směšovacího ventilu topení popř. klimatizační jednotky, stínění a ventilace; vlhkost pomocí skrápění a 
mlžení, stínění a zatemnění, dle intenzity slunečního záření a požadavků uživatele umělé. Řídící 
jednotka pro zavlažování řídí dle signálů o vlhkosti a intenzitě slunečního záření zavlažování na stolech. 
Technologie umožňuje automatickou změnu požadavků pro změnu režimu den/noc podle 
astronomických hodin. 
Řídící jednotky z jednotlivých oddělení mohou být vzájemně propojeny v komunikační síti, která je 
připojena k centrálnímu PC pro skleník se speciálním softwarem. Software umožňuje komunikaci s 
jednotlivými odděleními, změnu požadovaných hodnot, archivaci dat a nastavení jednotlivých řídících 
členů. Software umožňuje také dálkovou kontrolu a řízení pomocí dálkového přístupu přes internet. 
Řídící jednotky, čidla, ovladače a motory jsou speciálně konstruovány pro klimatické podmínky ve 
skleníku (teplota, vysoká vlhkost). Ovládací software řídících jednotek je speciálně vyvinut pro řízení 
klimatu ve sklenících s využitím vzájemných závislostí jednotlivých veličin pro optimální podmínky pro 
pěstování a úspory energií. 
 
Podzemní objekty 
 
V blízkosti produkčního skleníku jsou navrženy dvě retenční nádrže s označením „C“ a „D“, sloužící pro 
záchyt dešťových vod. Do retenční nádrže „C“ je přivedena dešťová voda z části zastřešení 
zahradnictví, ze zpevněné plochy před zahradnictvím a z přilehlých střech objektů Čestného dvora. Do 
retence „D“ je přivedena dešťová voda ze střech produkčního skleníku, drenáží a liniových vpustí 
umístěných po delších stranách skleníku.  Dále je této retence přivedena dešťová voda z části střech 
zahradnictví a z volných ploch v okolí skleníku, vody zachycené drenáží a liniovými žlaby. Doplňování 
chybějící vody je navrženo čerpáním vody z Pstružího rybníčku, případně pitnou vodou. Vzhledem k 
požadavku zalévat ve skleníku vodou buď dešťovou nebo upravenou a to změkčenou a s upraveným 
pH, bylo navrženo umístit do vstupní haly úpravnu vody, která v případě doplňování pitnou vodou tuto 
vodu upraví do požadovaných parametrů. Aby bylo možné odebírat vodu i v případě, kdy nebude v 
provozu úpravna, je navržen tzv. bypass. Vstupy do nádrže jsou řešeny čtvercovými litinovým poklopy a 
ocelovými stupadly vetknutými do stěny šachty. Retenční nádrže, včetně přidružených strojoven jsou 
opatřeny jímkou pro havarijní čerpání vody z prostoru, který nelze odkanalizovat, protože je pod úrovní 
kanalizace i hladiny ustálené podzemní vody. 
Konstrukce retenčních nádrží je navržena z vodostavebního betonu, podrobnosti viz díl statika. Pod 
celou plochou nádrží je hutněné drcené kamenivo frakce 16/32.  
Ostatní podrobnosti viz. díl Zdravotechnika a Statika. 
 
3. ŘEŠENÍ VEGETAČNÍCH ÚPRAV OKOLÍ OBJEKTU 
 
Vegetační úpravy jsou řešeny v objektu F.2-C,D/02 Zpevněné plochy a v objektu F.2-C,D/01 Zahradní 
úpravy a zavlažování. Skleník je zasazen na rovinné prostranství tvořené pojížděnými mlatovými 
plochami 
 
4.  ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ OBJEKTU OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ 
POHYBU A ORIENTACE 
 
Skleník je řešen v omezeném režimu jako veřejnosti přístupný a je dostupný i pro imobilní návštěvníky. 
Nachází se v uzavřeném areálu Květné zahrady a navazuje s přechody přes práh do 2cm výšky na 
přilehlé veřejné komunikace a zpevněné plochy. Vnitroareálové komunikace Květné zahrady umožňují 
bezbariérové užívání, navržené řešení stávající stav nemění. 
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5. KAPACITY, UŽITKOVÉ PLOCHY, OBESTAVĚNÉ PROSTORY, ZASTAVĚNÉ PLOCHY, 
ORIENTACE, OSVĚTLENÍ A OSLUNĚNÍ 
 
Počet zaměstnanců pracujících trvale v objektu léto/zima:  max. 19 
 
Počet sezónních pracovníků:       max. 20 
 
Max počet návštěvníků skleníku:     max. 35 
 
Max počet lidí ve skleníku:       max. 75   
      
Počet nadzemních/podzemních podlaží     1/0 
 
Zastavěná plocha:       1 105 m2 
 
Obestavěný prostor:       4 192 m3 
 
 
6. TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ  OBJEKTU, JEHO ZDŮVODNĚNÍ VE VAZBĚ NA UŽITÍ 
OBJEKTU A JEHO POŽADOVANOU ŽIVOTNOST 
 
Základy 
 
Jsou tvořeny obvodovým betonovým pasem šířky 0,60 m založeným do hloubky -1,30 m a základovým 
betonovým pasem vnitřního traktu šířky 0,60 m, se založením v úrovni -1,0 m. Obvodové pasy jsou po 
celé své délce, mimo hlavní vstupní osy, doplněny o topenářský kanál. Stěna a podlaha kanálu je 
tvořena železobetonovou deskou tl. 150mm. Dno kanálu je v úrovni -0,7 m pod čistou podlahou. Stěna 
kanálu je ukončena pod skladbou podlahy tj. na úrovni -0,2 m. Pod podlahou kanálu je zhutněno drcené 
kamenivo fr. 16/32 v síle 200mm. Horní úroveň základového pasu je šíře 0,25 m, tato úroveň vystupuje 
150 mm nad čistou podlahu skleníku a tvoří sokl pod samotnou ocelovou konstrukcí skleníku, na které 
je uložený skleněný plášť. Vnitřní i vnější patky jsou navrženy v rozměru 0,8 x 0,8 m, hloubka založení 
vnitřních patek je 1,0 m, respektive 1,30 m u vnějších patek. Z úrovně 0,50 m pod čistou podlahou jsou 
z patek vztyčeny náběhy pod ocelové sloupky skleníku. Tyto náběhy končí přesně ve výšce čisté 
podlahy. Pod základovými pasy a patkami je zhutněno drcené kamenivo fr. 16/32 v síle 300mm. 
Hutněné kamenivo stejné frakce a síle je i v celé ploše skleníku, pod konstrukcí podlahy, včetně 
manipulačních ploch.  
Před hloubením základů je zapotřebí v celé ploše budoucích základů provést archeologický průzkum 
ohledně základů předchozích objektů (bažantnice). Pro usnadnění řešení odvodnění střech je celý 
objekt nakloněn ve spádu 0,5% ve směru úžlabí střech a to včetně základů. Hloubení základů bude 
probíhat za archeologického dozoru ručně nebo se souhlasem památkářů malou technikou. 
 
Křížení historických kanálů  a základů Bažantnice s základovými konstrukcemi skleníku. 
 
Při výskytu křížení novodobých a historických rozvodů se základy budou práce v těchto místech 
probíhat maximálně opatrně a s dozorem památkové péče. Případná kolize bude s maximální snahou o 
zachování původních základů a funkčnosti historických rozvodů řešena na místě dle aktuální situace, 
půdorysné a výškové polohy (prostupem v základu). 
Železobetonové základy, včetně topenářského kanálu budou v místě křížení přerušeny. Nad původními 
základy a rozvody bude vytvořen železobetonové přemostění, který historické konstrukce překlene. 
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Rozvody topení nebudou z důvodu zachování funkčnosti systému přerušeny, budou ale vedeny nad 
původními rozvody a základy. 
Odhalené původní konstrukce budou dokumentovány, zasypány v tenké vrstvě jemným kamenivem a 
zakryty geotextilií a zpět zasypány 
 
Nosné konstrukce 
 
Konstrukce skleníku je tvořena systémovými ocelovými pozinkovanými profily a jednoduchým zasklením 
střechy a dvojitým zasklením stěn. Konstrukce je navržena v modulové skladbě 8 x 3,2 m, ocelové 
sloupky jsou kloubově uloženy na základových patkách a stabilita konstrukce je zajištěna zavětrováním 
v rovině střechy i ve stěnách. Obvodové i vnitřní sloupky jsou v rozměru 80 x 120 x 5 mm, vazníky 
výšky 460 mm jsou tvořeny z pásu 60 x 30 x 5 mm a tyčových diagonál ø 22 x 2 mm. Opakované 
systémové řešení napomáhá cenové dostupnosti a životnosti konstrukce prostřednictvím jejího 
předchozího vývoje ověřeného množstvím již provedených realizací. 
 
Pro zatížení sněhem byla uvažována II. sněhová oblast se základní tíhou sněhu: 
 
Sníh, II.sněhová oblast   sk = 1,00 kN/m2   s = 0,80 kN/m 
ce = 1 
ct = 1 
1 = 0,8 
 
Při vyšším zatížení musí prostřednictvím přetápěním skleníku sníh být odtáván (zavřít energetickou 
clonu). 
 
7. TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A VÝPLNÍ OTVORŮ 
 
Na střešní plášť je použito jednoduchých skel s ohledem na jejich nižší hmotnost oproti dvojsklům a 
možnost vyšších tepelných zisků ze slunečního záření oproti dvojsklům a to i za cenu vyšších tepelných 
ztrát. Jedná se o běžné a praxí ověřené řešení konstrukce. Svislé stěny jsou navrženy 
z bezpečnostního dvojskla Ditherm 4mm čiré sklo + 8mm vzduchová mezera + 4mm čiré sklo, celkem 
tedy 16mm. Do výšky člověka musí být sklo tvrzené, jedná se o skleník pro veřejnost. Tepelné zisky i 
ztráty jsou regulovány systémem zastínění speciální textilií, která je vybrána tak, aby v zimním období 
při zatažené obloze současně snižovala tepelné ztráty.  
 
8. ZPŮSOB ZALOŽENÍ OBJEKTU S OHLEDEM NA VÝSLEDKY INŽENÝRSKOGEOLOGICKÉHO A 
HYDROGEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU 
 
Pro založení objektu bylo uvažováno podloží tvořené jílovitou hlínou (dle sondy provedené u rotundy). 
Pro tyto zeminy požaduje norma ČSN 73 1001 Základová půda pod plošnými základy s ohledem na 
objemové změny hloubku založení 1,3 m. Pro tuto hloubku pak byl zvolen obvodový pas šířky 0,60 m 
s ohledem na provádění, vnitřní patky mají rozměr 0,8 x 0,8 m a hloubku 1,0 m, venkovní patky hloubku 
1,3m. Základový pas vnitřního traktu je stejné šířky 0,60 m, při hloubce založení 1,0 m. Pod 
základovými pasy a patkami je zhutněno drcené kamenivo fr. 16/32 v síle 300mm. Tyto rozměry 
s malou rezervou vyhoví na předpokládanou hodnotu odvozeného normového namáhání Rdt = 120 
kPa.  
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9.  VLIV OBJEKTU A JEHO UŽÍVÁNÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ŘEŠENÍ PŘÍPADNÝCH 
NEGATIVNÍCH ÚČINKŮ 
 
Objekt bude vytápěn dálkově teplou vodou prostřednictvím dálkových rozvodů, z části s využitím 
stávajícího topenářského kanálu z centrální plynové kotelny, která je umístěna v objektu Zahradnictví. 
Tato kotelna bude napojena na stávající komín stávající kotelny, ale z druhé strany. Oproti současnému 
stavu nedojde k žádnému zhoršení vlivu na životní prostředí, spotřeba tepla zůstane přibližně stejná a 
technologie se zmodernizuje, dojde tedy ke snížení emisí. Provoz objektu bude produkovat běžný 
komunální a zahradnický odpad. Běžný komunální bude hromaděn v šesti popelnicích o celkovém 
objemu 600 litrů v místnosti skladu odpadu v Technickém zázemí (zahradnictví) a odtud 1 x týdně 
vyvážen oprávněnou firmou na skládku či k likvidaci. Zahradnický odpad bude soustředěn 
v kontejnerech (max. 6 kontejnerů) umístěných při vjezdu do areálu zahradnictví na manipulačním 
dvoře.  
 
10.   DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
 
Areál Květné zahrady je historický komplex zahrad  v městské památkové rezervaci Kroměříž, zahrady  
jsou  Národní kulturní památkou a jsou zapsané v seznamu kulturních památek Unesco.   
Dopravní řešení zůstává stávající, tedy příjezd do areálu zahradnictví (technického zázemí) je z ulice 
Gen. Svobody. Parkovací místa pro návštěvníky jsou zajištěny stávajícím parkovištěm umístěným mimo 
areál na parcele č. 406/1 v majetku města Kroměříž. Kapacita parkoviště je 19 osobních aut (z toho 4 
vyhrazená stání  pro imobilní) a  6 stání pro autobusy. V areálu zahradnictví (technického zázemí) jsou 
dvě pohotovostní místa pro osobní vozy zaměstnanců a vydlážděná plocha pro manipulaci/parkování 
techniky. Počet parkovacích míst ani využití stavby se navrhovaným řešením nemění. Navržené úpravy 
spočívají v obnově zahrad a technického zázemí,  takže není předpokládáno zvýšení počtu 
zaměstnanců ani návštěvníků a s tím ani zvýšení požadavku na parkovací místa dle ČSN 736110. 
 
11. OCHRANA OBJEKTU PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ, PROTIRADONOVÁ 
OPATŘENÍ 
 
Radonový průzkum byl proveden příma na ploše tohoto budoucího Produkčního skleníku s výsledkem 
Nízkého radonového rizika, není tedy nutné provádět v tomto smyslu žádná opatření.  
 
12.  DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU 
 
Novostavba tohoto veřejně přístupného skleníku dodržuje všechny k dnešnímu dni platné požadavky na 
tento typ stavby. 


