
D.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

D1. Identifikační údaje 

Údaje o stavbě  

 

NÁZEV STAVBY: 

REZIDENCE JIČÍNSKÁ, MLADÁ BOLESLAV 

REVITALIZACE KASÁREN  

NA BYTOVÝ DŮM 

 

 

MÍSTO STAVBY:  

Kraj: Středočeský kraj 

Okres: Mladá Boleslav 

Obec: Mladá Boleslav 

K.úz: Mladá Boleslav (696293) 

P.p.č.:  196/5, 196/11, 196/12, 1302/1, 2018, 2019/1, 2019/2, 

2020/1, 2020/2, 2020/3 

St.p.č.: 822/1  

 

 

 

 

 

 

Údaje o stavebníkovi 

Rezidence Jičínská, s.r.o. 

Dlouhá 733/29, 110 00 Praha 1 

 

IČO: 27342450 

DIČ: CZ27342450 

 

PARÉ. Č. 
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D2. Architektonické a stavebně technické řešení 

1) Účel objektu 

Jednalo se o stavební úpravy, nástavbu a přístavbu bývalých kasáren za účelem 

revitalizace objektu na pozemku st.p.č. 822/1 kat. úz. Mladá Boleslav na bytový dům. Stavba 

bytového domu sestává ze čtyř nadzemních a jednoho podzemního podlaží stávající budovy 

bývalých kasáren a ze dvoupodlažní nástavby. Objekt je rozdělen do dvou schodišťových 

sekcí. V nadzemních podlažích jsou umístěny byty, v podzemním podlaží je technické 

zázemí objektu a sklepní kóje. Stavba je napojena na stávající dopravní a technickou 

infrastrukturu. 

2) Architektonické, funkční a dispoziční řešení 

a) Urbanistické a architektonické řešení:  

Stavba svoji polohou u hlavního vjezdu do města a svým důstojným vzhledem je velmi 

vhodná pro bytový dům vyššího standartu. 

 Urbanistické řešení vycházelo z umístění stávající stavby v prostoru. Budova je 

orientována hlavní fasádou do ulice Jičínská a dvorní fasádou do obslužné komunikace za 

budovou, kterou na místě dvora vybudovali při výstavbě obytného souboru.  

 Architektonicko-urbanistickým řešením bytový dům ctí stávající ráz budovy kasáren. Na 

střeše pouze přibyla dvoupodlažní prosklená nástavba, která je ustoupená od hlavních 

průčelí. 

 Architektonický výraz stávající budovy je dán. Stavebními úpravami se jeho výraz 

nezměnil, zůstal jako v podobě svého vzniku, protože byla fasáda doplněna o chybějící 

architektonické prvky.  

 Architektonický návrh vycházel ze stávající hmoty kasáren, kterou respektuje a citlivě 

doplňuje nástavbou na střeše, která je řešena jako prostá hmota a na stavbě výrazně 

neuplatní, protože je pro lepší začlenění nástavby do čelní a bočních fasád s cimbuřím a 

věžičkami ustoupena a nepřevyšuje výraznou středovou věž, ke které se přimyká. 

Objekt splňuje požadavky na nadstandardní bydlení jak z hlediska vybrané lokality a 

situování do ní, tak z hlediska vybraných stavebních materiálů a kvality zpracování. 

 

 b) Funkční a dispoziční řešení 

Stavební úpravy zachovaly hlavní konstrukční systém budovy. Dispozice byla řešena 

pomocí nových příček a otvorů ve stávajícím nosném zdivu. 

Vstupní podlaží stavby (1.NP) je tvořeno převážně s bytovými jednotkami,  

Je pouze doplněno společným nebytovým prostorem (posilovnou) a jedním komerčním 

nebytovým prostorem (lékařskou ordinací) se samostatným vstupem. V 2.NP až 6.NP jsou již 

pouze jednotlivé bytové jednotky. 

 

1.NP - 7x 2+kk, 3x 3+kk, celkem 10 bytů, 1x komerční nebytový prostor 

2. NP - 8x 2+kk, 5x 3+kk, celkem 13 bytů 

3. NP - 8x 2+kk, 5x 3+kk, celkem 13 bytů 

4. NP - 8x 2+kk, 5x 3+kk, celkem 13 bytů 
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5. - 6. NP - 9x 4+kk, 1x 5+kk, celkem 10 bytů 

Číslo bytové/nebytové jednotky dle 

projektu 

Číslo bytové/nebytové jednotky dle katastru 

nemovitostí 

1.1 244/1 

1.2 244/2 

1.3 

1.4 

244/3 

1.4 244/4 

1.5 244/5 

1.6 244/6 

1.7 244/7 

1.8 244/8 

1.9 244/9 

1.10 244/10 

1.11 244/101 

1.12 244/102 

2.1 

 

244/11 

2.2 244/12 

2.3 244/13 

2.4 244/14 

2.5 244/15 

2.6 244/16 

2.7 244/17 

2.8 244/18 

2.9 244/19 

2.10 244/20 

2.11 244/21 

2.12 244/22 

2.13 

 

244/23 

3.1 

 

244/24 

3.2 244/25 

3.3 244/26 

3.4 244/27 

3.5 244/28 

3.6 244/29 

3.7 244/30 

3.8 244/31 

3.9 244/32 

3.10 244/33 

3.11 244/34 

3.12 244/35 

3.13 244/36 

4.1 244/37 

4.2 244/38 

4.3 244/39 

4.4 244/40 

4.5 244/41 
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4.6 244/42 

4.7 244/43 

4.8 244/44 

4.9 244/45 

4.10 244/46 

4.11 244/47 

4.12 244/48 

4.13 244/49 

5.1 244/50 

5.2 244/51 

5.3 244/52 

5.4 244/53 

5.5 244/54 

5.6 244/55 

5.7 244/56 

5.8 244/57 

5.9 244/58 

5.10 244/59 

Tabulka č. 1 – číslování bytových/nebytových jednotek 

 K zadní části stávajícího objektu byla přistavěna dvě nová schodiště s výtahy. Jedno je 

na místě nevyhovujícího stávajícího schodiště, druhé je umístěno zrcadlově na druhé straně 

od původního hlavního schodiště. 

c) Napojení stavby na dopravní infrastrukturu 

Objekt se nachází v zastavěném území východně od centra města Mladá Boleslav 

v Jičínské ulici při silnici I. třídy 38J. 

Stávající komunikace byla protažena na hranu pozemku investora. Komunikace šířky 

6m je řešená jako obousměrná. Po obou stranách komunikace jsou kolmé přiléhající stání 

délky 4,5 m s šířkou parkovacích stání dle vyhlášky. 

Při výstavbě byly respektovány stávající okolní parkovací plochy a příjezdové 

komunikace. Napojení na ulici Štefánikova je zachováno stávající. Rozhledové poměry 

napojení podle ČSN 736102 na ulici Štefánikova jsou zachovány. Nedošlo k úpravě 

napojení. 

Parkování je řešeno kolmými stáními na přístupové komunikaci za navrhovaným 

objektem. Jedná se o rezidenční venkovní parkovací stání, chodníky pro pěší a další pochůzí 

a pojížděné plochy. 

Povrch chodníků u vstupů byl proveden z betonové dlažby a betonových obrubníků, 

prostor na západní straně před pamětní deskou byl proveden rovněž z betonové dlažby a 

betonových obrubníků. Nová parkovací stání jsou provedena z betonové zatravňovací dlažby 

a prodloužení komunikace je řešeno živičným krytem. 

Vnější plochy byly řešeny v souladu s vyhláškou č.268/2009 Sb. o obecných 

technických požadavcích na výstavbu a vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a 

orientace. 

Pěší trasy a nové vstupy do objektů jsou bezbariérové, před vstupy do objektů byla 

vybudována vodorovná plocha o rozměrech min. 1,5x1,5m. Parkovací stání pro vozidla osob 



 __________________________________________________________________________________ 
  

 TopDesign Projekty, s.r.o. - Vlastibořice 70, 463 44 Sychrov 

 www.top-design.cz, projekty@top-design.cz - 5 - 

s omezenou schopností pohybu a orientace mají šířku 3,5m. Tato místa jsou označena 

svislým a vodorovným dopravním značením. Povrch chodníků je rovný, pevný, protiskluzný a 

příčný sklon maximálně 2,0%. 

3) Řešení bezbariérového užívání stavby 

Stavba je řešena s ohledem na požadavek možnosti přístupu a užívání osob s 

omezenou schopností pohybu nebo orientace podle požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb. o 

obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Stávající 

vstup z ulice Jičínská není bezbariérově přístupný, protože jsou v zádveří vyrovnávací 

schody. Nové vstupy do budovy jsou řešeny bez schodů a vyrovnávacích stupňů. 

Vstupy jsou v úrovni komunikace pro chodce (max. výškový rozdíl 20 mm). Vstupní 

dvoukřídlé dveře do objektu mají šířku 1,8 m, otvíravé jednokřídlové dveře mají světlou šířku 

0,90 m a v bytech 0,80 m. 

V budově jsou 2 výtahy, kterými je umožněn bezbariérový přístup do všech podlaží 

budovy. Provedení výtahů a okolí výtahových stanic je v souladu s požadavky vyhlášky 

398/2009 Sb. 

Všechna místa vedení navržených pěších tras jsou bezbariérová. Příčný sklon 

prostoru pro pěší u vstupů je max. 2,0%. 

V prostoru parkingu jsou z celkového požadovaného počtu 59 parkovacích stání 

vyhrazeny 3 parkovací stání pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené. 

Rozměry těchto vyhrazených parkovacích stání vyhovují vyhlášce č. 398/2009 Sb. 

4) Sadové a vegetační úpravy 

V okolí objektu byly řešeny zahradní úpravy. Sadové úpravy spočívaly ve výsadbě 

nových stromů před objektem v Jičínské ulici a živých plotů z buxusů převážně dle možností 

zejména podél Jičínské ulice a v okolí parkovacích ploch. Došlo k  osetí nezpevněných ploch 

travním semenem. Tyto plochy budou pravidelně udržovány. 

5) Kapacity, užitkové plochy 

Počet bytových jednotek 59        59 

Počet komerčních nebytových prostor 1 

        1 

Zastavěná plocha objektu celkem 1387 m2 

   z toho zastavěná plocha stávající 1282 m2 

   z toho zastavěná plocha přístaveb 105 m2 

 

Obestavěný prostor celkem 32267 m3 

 

Plocha zpevněných ploch celkem 1142 m2 

   z toho zpevněné plochy pojezdové   930 m² 

   z toho zpevněné plochy pochůzné  212 m² 

 

6) Bourací práce 
Stávající objekt se vyčistil od nepořádku a starého vybavení. Uvnitř objektu se 

odstranily příčky a stávající omítky až na holé zdivo. Dále byly odstraněny stávající vrstvy 
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podlahy nad cihelnými klenbami, tedy až na prostory chodeb, kde byly vyhovující betonové 

vrstvy nad cihelnou klenbou zachovány. Po odstranění násypu nad klenbami a jejich 

začištění, byla provedena prohlídka s cílem odhalit možné poškození a trhliny ve zdivu 

kleneb a zároveň se zaměřit i na stav stávajících ocelových nosníků.  

Dále se provedlo osazení ocelových překladů, vybourání nových otvorů v nosných 

stěnách a jejich dozdívky. Délky ocelových překladů a jejich počet byl zvolen v závislosti na 

šířce vybourávaných otvorů a míře působení zatížení. Dále došlo k vybourání prostupů 

stávajícími stropními konstrukcemi pro vedení instalací. 

Ve dvorní části objektu došlo ke kompletnímu zbourání komunikačního prostoru 

s vedlejším schodištěm. 

V rámci stavebních úprav objektu byla dále demontovaná stávající nosná konstrukce 

střechy z dřevěných vazníků a konstrukce střešního pláště.  

Ve 4.NP byly v obvodových stěnách směrem do ulice Jičínská osazeny nad okenní 

otvory v místě kleneb ocelové profily HEA 180, které vynášejí zatížení z části nové stropní 

konstrukce 4.NP a vrchní nástavby do okolního zdiva. Délky ocelových profilů byly opět 

zvoleny v závislosti na šířce okenních otvorů, aby bylo zajištěno dostatečné uložení 

jednotlivých profilů. Dále došlo k vysekání kapes v jižní obvodové stěně. Do kapes byly poté 

uloženy ocelové nosníky stropní konstrukce 4.NP. 

Po vyzdění nových schodišťových tubusů došlo ke kompletnímu vybourání hlavního 

komunikačního schodiště a částí stávajících stropních konstrukcí ve středovém tubusu na 

severní straně objektu. 

 

D3. Stavebně konstrukční řešení stavby 

1) Popis stávajícího stavu 
Původní objekt byla budova kasáren z roku 1885, obdélníkového půdorysu o 

rozměrech cca 95 x 15m s jedním podzemním a čtyřmi nadzemními podlažími. Konstrukční 

výška pater byla kolem 3800mm a zůstala neměněná. Budova byla postavena v tradiční 

technologií jako dvoutrakt, se stěnami z cihelného zdiva a stropy z cihelných plochých kleneb 

valených mezi spodní příruby ocelových nosníků I 260 a I 280 (I 280 pouze místně na větší 

rozpětí). Na cihelných klenbách byl násyp, záklop z prken a parketová podlaha. Nosníky byly 

uložené na světlost 6,1 ‐ 6,5m. Až na malé výjimky byly nosníky ukládány na obvodové a 

vnitřní nosné stěny. Tloušťka obvodových a vnitřních stěn se s přibývajícími patry 

zmenšovala. Nad okny byly většinou jako překlad provedené ploché cihelné klenby. Na 

většině ploch zdiva stěn nebyly viditelné významnější poruchy, pouze lokálně došlo k 

degradaci materiálu zdiva především vlivem dlouhodobějšího zatékání a dalších klimatických 

vlivů.  

Přístup do jednotlivých pater objektu zajišťovalo centrální schodiště propojující 

jednotlivá patra. Střední část objektu je podsklepena. S ohledem na mírnou svažitost terénu 

v místě stavby a rozdílné využití prostor, mají 1.NP bočních traktů budovy rozdílné světlé 

výšky pater. Světlá výška 1.NP ve východním bočním traktu budovy byla cca 5,0m a byla 

výrazně větší, než světlá výška patra ve zbytku půdorysu. Střední nosná zeď byla v této části 
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půdorysu nahrazena dvojicí vysokých kamenných sloupů s průvlakem z ocelových 

válcovaných profilů, který vynáší střední nosnou zeď vyšších pater.  

Stávající objekt byl po letech chátrání v roce 2012 opatřen novou střešní konstrukcí,  

která nahradila střechu původní (původní střecha byla v havarijním stavu a do objektu 

zatékalo). Jednalo se o dřevěnou vazníkovou konstrukci s krytinou. Vazníky byly uložené na 

obvodové a střední zdi. V rámci revitalizace byla na objektu provedena nástavba a 

vazníkovou střešní konstrukci nahradila konstrukce stropu. 

2) Zemní práce 
Úroveň ±0,000 objektu byla stanovena na úrovni nové podlahy 1.NP na 217,47 B.p.v.. 

Terénní úpravy byly prováděny jen v omezeném rozsahu a respektují stávající výškovou 

úroveň navazujícího okolí. Po obvodu objektu byly na pozemcích investora provedeny pouze 

odkopávky pro nové okapové chodníčky. Dále byly provedeny výkopy pro nové vedení 

přípojek inženýrských sítí. 

Rovněž byly provedeny výkopy jam pro zřízení základové konstrukce schodišťových 

přístaveb, které byly založeny na železobetonových základových deskách. Hloubka 

základové pláně pro založení železobetonové desky schodišťových přístaveb byla ve dvou 

úrovních. Jedna byla snížena z důvodu prostoru pro dojezd výtahu. Úroveň základové pláně 

se tedy nacházela v úrovni -5,110m a -4,010m pod čistou podlahou přízemí. 

Hlavní vstupy, tvořené hliníkovými prosklenými stěnami a ocelovími sloupky byly 

založeny na železobetonových základových pasech. Pro tuto konstrukci byly zřízeny 

stavební rýhy. Hloubka těchto stavebních rýh se nacházela v úrovni -2,700m pod čistou 

podlahou přízemí. 

3) Základová konstrukce 

a) Obecná charakteristika 

Založení objektu je stávající. Stávající suterénní stěny šířky 850 až 1200mm byly  

založeny přímo na skalním opukovém podloží, které se nachází v úrovni 0,2 až 1,0m pod 

úrovní stávající podlahy suterénu. Založení bylo doplněno o základy schodišťových 

přístaveb, které byly založeny na železobetonových základových deskách a základových 

pasech. 

         Nové železobetonové základové desky komunikačních přístaveb tl. 200 a 300mm byly 

provedeny z betonu C25/30-XC2 a vyztuženy kari sítěmi 8/150/150 ve dvou vrstvách. 

Vybetonovány byly na podkladní betonovou desku z betonové směsi C16/20-XC2 tl. 100mm.  

Navazující základové pasy pod zastřešením vstupu byly šířky 0,5m a výšky 0,96m. Ty jsou 

založeny v nezámrzné hloubce -1,2m pod upraveným terénem. Vylity byly z betonové směsi 

C25/30-XC2. Na ně byla vylita podkladní betonová deska tl. 150mm z totožné betonové 

směsi. Obdobně byly provedeny i základové pasy pod terasou (balkonem) v prostoru 

původního centrálního schodiště. 

  

Technické normy: 

ČSN 73 0031 – Výpočet stavebních konstrukcí a základů, 

ČSN 73 0035 – Zatížení stavebních konstrukcí, 

ČSN 73 1001 – Základová půda pod plošnými základy 
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ČSN 01 3420 – Výkresy POS, 

ČSN EN 1991-1-1 – Harmonizace zatížení 

 

b) Postup provedení 

Před betonáží bylo nutno zajistit případné prostupy základovými konstrukcemi, jako 

je vedení splaškové kanalizace, vodoinstalace, elektro přípojky apod. Prostupy pro domovní 

přípojky se opatřily chráničkou z PVC KG trouby. Následně byla provedena betonáž 

základových konstrukcí. Po betonáži a zatuhnutí betonové směsi bylo nutné základové 

konstrukce zkrápět vodou, aby nedošlo k poškození konstrukce vznikem mikrotrhlin při 

smršťování betonu. 

 

c) Bezpečnost práce: 

Betonáž základových konstrukcí nebyla prováděna za deště ani jiných srážek 

z důvodu nebezpečí vyplavování částic z betonové směsi. Betonážní práce probíhaly, pokud 

teplota venkovního vzduchu neklesla pod 50C během následujících 7 dnů. Výška shozu 

betonové směsi nepřekročila 1,5 m. Beton byl v průběhu zrání průběžně vlhčen a chráněn 

před sluncem, aby nedošlo ke „spálení“ betonu a vzniku mikrotrhlin. Pod venkovní teplotou 

5°C se beton nevlhčil. Při zpracování a zhutňování betonové směsi se vycházelo z normy 

ČSN EN 13670 – Provádění betonových konstrukcí. 

 

4) Svislé konstrukce 

a) Nosná konstrukce 

Stávající nosné stěny 

Obvodové zdivo suterénu je převážně cihelné nebo kamenné (pískovec) tl. 850 až 

1200 mm, vnitřní zdivo převažuje cihelné tl. 850 mm. Nadzemní části obvodového zdiva 

1.PP, tvořící soklovou část, je tvořena kamenem (pískovec).  

Obvodové zdivo nadzemních podlaží je cihelné tl. 500 až 950mm. Vnitřní nosné zdivo 

tl. 300 až 650mm je také cihelné.  

Nároží stávajícího objektu byla doplněna nárožními pilíři průměru cca 1,0m, které byly 

výškově ukončeny věžičkami. Obvodové stěny byly ve 4.NP výškově ukončeny cimbuřím, 

které bylo ovšem v severní části převážně zbouráno. Cimbuří bylo kryto kamennými a 

betonovými deskami. Tyto konstrukce byly částečně poškozené vlhkostí. 

Stávající nadpraží otvorů ve stěnách byla převážně tvořena cihelnými klenbami, které 

byly doplňovány ocelovými nosníky. 

 

Navrhované nosné stěny 

Nové nosné stěny byly vyzděné z cihelných tvárnic P+D P15 na maltu M2,5. Obvodové 

stěny nadzemních částí nových schodišťových přístaveb jsou tl. 300mm, vnitřní stěny u 

výtahu tl.250mm. V 1.PP tvoří stěny těchto přístaveb tl.300 a 250mm betonové stěny 

z tvárnic ztraceného bednění a betonu C25/30-XC2 doplněné svislou výztuží z profilů R10 a 

vodorovnou výztuží z profilů R8, která byla v jednotlivých ložných spárách ukládána křížem.  
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Nové výplňové stěny v 1. až 3.NP, tvořící i mezibytové stěny, byly provedeny 

v tl.250mm z cihel AKU. V každém podlaží byly tyto stěny vyneseny do okolního nosného 

zdiva dvěma železobetonovými roznášecími prahy průřezu 240x300mm, které byly uloženy 

do kapes ve zdivu hloubky 300mm. První železobetonový práh byl vybetonován na 

podkladní polystyren tl.30mm, druhý byl vytvořen ve vzdálenosti 1,25m nad úrovní prvního 

prahu. Každý práh byl vyztužen příslušným počtem profilů nosné výztuže R10 a R14 a 

smykovými třmínky profilu R6 dle výkresové dokumentace. Vrchní část stěny byla zakončena 

železobetonovým věncem průřezu 240x100mm, který byl vyztužen dvěma profily nosné 

výztuže R10, nebo vyklínován. Na betonáž byla použita betonová směs C20/25-XC1. 

Nové nosné stěny ve 4. až 6.NP, tvořící nosnou konstrukci ocelové nástavby a zároveň 

i mezibytové stěny, byly provedeny v tl.300mm z cihel AKU. Tyto stěny byly ve 4.NP 

vyneseny do okolního nosného zdiva čtyřmi železobetonovými roznášecími prahy průřezu 

300x300mm, které byly uloženy do kapes ve zdivu hloubky 300mm. První železobetonový 

práh byl vybetonován na podkladní polystyren tl.30mm, každý další byl zřízen ve vzdálenosti 

1m od předešlého prahu. Každý práh byl vyztužen příslušným počtem profilů nosné výztuže 

R12 a R16 a smykovými třmínky profilu R6 dle výkresové dokumentace. Na betonáž byla 

použita betonová směs C20/25-XC1. Poslední práh byl prodloužen přes vnitřní nosnou stěnu 

až na obvodovou stěnu lemující dvůr. Provedeno to bylo z důvodů vynesení mezibytových 

stěn v dalších podlažích. V 5. a 6.NP mají tyto prahy už pouze ztužující funkci. Vyztuženy 

byly obdobným způsobem. 

         Nové nosné stěny v jednotlivých podlažích i stávající nosné stěny v úrovni stropu 4.NP 

byly opatřeny ztužujícími železobetonovými věnci proměnlivého průřezu v závislosti na 

způsobu uložení a druhu stropní konstrukce. Vylity byly z betonu C20/25-XC1, vyztuženy 

čtyřmi profily R12 a třmínky z R6 po 250mm. 

         Překlady v nových nosných stěnách byly převážně provedeny ze systémových 

překladů, totožných s výrobcem zdících tvárnic. Délka překladů byla proměnlivá v závislosti 

na šířce otvoru. 

    

Navrhované ocelové konstrukce 

V 5. a 6.NP jsou v obvodových konstrukcích nástavby ocelové sloupy. Krajní sloupy 

tvoří profily HEA160 délky 6,29m (průběžná přes obě podlaží). Mezisloupky jsou v jižní a 

severní obvodové konstrukci tvořeny tenkostěnnými obdélníkovými profily průřezu 

120x60x6mm, délky 3,02m a 2,86m, v závislosti na světlé výšce podlaží. V západní a 

východní části obvodové konstrukce jsou mezisloupky z totožného průřezu, jako sloupky 

krajní, tedy HEA160. 

 

b) Nenosná konstrukce 

Stávající nenosné stěny 

Stávající příčky byly kompletně odstraněny. 

 

Navrhované nenosné stěny 
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Příčky byly vyzděny z přesných tvárnic Ytong P2-500 tl. 100 a 150mm. Lepeny byly na 

tenkovrstvou zdící maltu Ytong. Mezibytové stěny, oddělující chodbu a byt, byly vyzděny 

taktéž z přesných tvárnic Ytong P2-500, konkrétně tloušťky 150mm. Opatřeny byly zvukovou 

izolací z minerální vaty tl. 100mm a záklopem ze sádrovláknitých desek. 

Příčky byly kotveny k okolnímu zdivu nosnému zdivu nebo akustickým stěnám dvěma 

způsoby. V první řadě pomocí ocelových nerezových spojek, které byly vkládány do ložných 

spar, popřípadě, které byly z části přichycovány k okolnímu zdivu nerezovými šrouby nebo 

hřebíky. Nerezové spony byly vkládány do každé druhé ložné spáry. Spára mezi příčkami a 

nosnou stropní konstrukcí byla vyplněna minerální izolací nebo PUR pěnou. Dalším typem 

napojení příček bylo pomocí kapes ve zdivu o hloubce min. 75mm. Kapsa byla provedena 

v každé druhé vrstvě zdiva a do ní byla vložena tvárnice připojované příčky. 

 

5) Vodorovné konstrukce a nosná konstrukce střechy 

a) Nosná konstrukce 

Stropní konstrukce 1.PP až 3.NP 

Stávající skladbu stropních konstrukcí 1.PP až 3.NP tvoří cihelné ploché klenby valené 

mezi spodní příruby ocelových nosníků I 260 a I 280 (I 280 pouze místně na větší rozpětí). 

Na cihelných klenbách byl převážně násyp, záklop z prken a parketová podlaha. Nosníky 

byly uloženy na světlost 6,1 ‐ 6,5m. Až na pár výjimek byly nosníky ukládány na obvodové 

zdivo a vnitřní nosnou stěnu. 

Stávající vrstvy stropu nad cihelnými klenbami byly odstraněny a ze spodní strany 

kleneb byla odstraněna stávající omítka. Po odstranění násypu nad klenbami a jejich 

začištění, byla provedena pečlivá prohlídka s cílem odhalit možné poškození a trhliny ve 

zdivu kleneb a zároveň se zaměřit i na stav stávajících ocelových nosníků. Následně byly 

očištěné a event. zasanované klenby přebetonovány polystyrenbetonem (obj. hmotnost 

900kg/m3) do výšky horní hrany ocelových nosníků klenby a dále opatřeny roznášecí 

železobetonovou deskou tl. 60mm z betonu C20/25-XC1 vyztuženou sítěmi Kari 

4/100/100mm. 

U některých stávajících kleneb, zejména v chodbách, byly vyhovující betonové vrstvy  

nad cihelnou klenbou zachovány. Při provádění prostupů ve stávajících klenbách pro 

instalační jádra byly klenby zesíleny opatřeními navrženými statikem. 

Nové stropní konstrukce ve středním tubusu byly v 1.NP, 2.NP a 3.NP vybudovány 

systémem z ocelových stropních nosníků a plechobetonové desky. Ocelové stropní nosníky 

průřezu IPE220  byly osazeny do kapes ve stávajícím obvodovém a vnitřním nosném zdivu 

po nepravidelných osových vzdálenostech v rozmezí 1,0m až 1,35m. Pnuty byly vždy ve 

směru menšího půdorysného rozměru místnosti a jejich délky byly proměnné (dle výkresové 

dokumentace). Na horní pásnici těchto profilů byl kotven trapézový plech TR 250/50/0,75mm 

v pozitivní poloze a do něj byla vybetonována železobetonová stropní deska. Do každé vlny 

trapézového plechu byl vložen výztužný ocelový prut R6. Deska byla vylita z betonu C25/30-

XC1, výška přebetonování plechu byla 50mm nad vlnu, vyztužení bylo provedeno kari sítěmi 

4/100/100mm. Pro vytvoření nosné balkonové konstrukce byly využity stropní ocelové IPE 



 __________________________________________________________________________________ 
  

 TopDesign Projekty, s.r.o. - Vlastibořice 70, 463 44 Sychrov 

 www.top-design.cz, projekty@top-design.cz - 11 - 

profily, které byly vykonzolovány 2,0m skrze obvodovou stěnu. Zakončení této balkonové 

konstrukce bylo provedeno ze dvou stran přivařenými ocelovými UPE200. Na tuto konstrukci 

byl opět kotven trapézový plech TR 250/50/0,75mm v pozitivní poloze a do něj byla 

vybetonována železobetonová stropní deska. Osazení plechu bylo provedeno tak, aby byl 

horní líc zabetonované plechobetonové desky zarovnán s horní pásnicí ocelového IPE 

profilu. Pro tento způsob uložení trapézového plechu byly na stojiny ocelových IPE a UPE 

profilů navařeny ocelové ,,L“ odpalky průřezu 40/25/4mm, na které byly v kolmém směru 

navařeny nosníky trapézového plechu z ocelových profilů UPE50. Do každé vlny 

trapézového plechu byl opět vložen výztužný ocelový prut R8. Deska byla opět z betonu 

C25/30-XC1, výška přebetonování plechu byla 50mm nad vlnu, vyztužení bylo provedeno 

kari sítěmi 4/100/100mm. 

 

Konstrukce stropu 4.NP 

Nosnou konstrukci stropu 4.NP, v podélné části objektu směrem do ulice Jičínská, tvoří 

systém z ocelových stropních nosníků a plechobetonové desky. Ocelové stropní nosníky 

průřezu IPE200, IPE220, IPE240 A HEA300 byly ukládány v místě vnitřní nosné stěny na 

novou podbetonávku a do vysekaných kapes ve stávajícím obvodovém zdivu. Profily 

HEA300 zároveň vynášejí vrchní patra ocelové nástavby. Nosníky byly ukládány tak, aby 

byla horní pásnice ocelových profilů v jedné výškové úrovni, konkrétně v úrovni +15,110m 

nad čistou podlahou přízemí. Na ocelové nosníky byl kotven trapézový plech TR 

250/50/0,8mm v pozitivní poloze a do něj byla vybetonována železobetonová stropní deska. 

Do každé vlny trapézového plechu byl vložen výztužný ocelový prut R6. Deska vyla 

vybetonována z betonu C25/30-XC1, výška přebetonování plechu byla 50mm nad vlnu, 

vyztužení bylo provedeno kari sítěmi 4/100/100mm. 

V podélné části objektu směrem do dvora tvoří stropní konstrukci 4.NP železobetonové 

dutinové panely tl. 150mm a 250mm a železobetonové monolitické průvlaky, které vynášejí 

vrchní patra ocelové nástavby. Každý průvlak byl dimenzován na příslušné zatížení, které je 

do něj vnášeno, tudíž jsou jednotlivé průvlaky v každém místě průřezově různorodé. 

Nadimenzovány byly však tak, aby jeho výška činila dle potřeby 350mm. V místě uložení na 

obvodovou stěnu byl každý průvlak rozšířen ,,T“ průřezem, aby nebyly příliš přitíženy okenní 

klenby zatížení se spolehlivě rozneslo do zdiva. Průvlaky byly vybetonovány z betonu 

C25/30-XC2 s vyztužením příslušnou betonářskou výztuží B500B dle výkresu výztuže 

statika. Panely byly rozměrově (výškou) navrženy s ohledem na rozpon nosných stěn. 

V prostoru chodby byly použity panely tl. 150mm, v krajních věžích pak tl. 250mm. Panely tl. 

250mm byly v obvodových stěnách ukládány na podbetonávku tl. 50mm a v místě vnitřní 

nosné stěny na nový železobetonový věnec. Pro panely tl. 150mm byly vylity nové 

železobetonové věnce, na které byly uloženy. 

Výškově byla celá stropní konstrukce 4.NP uložena tak, aby byla horní hrana v jedné 

výškové úrovni, tedy v úrovni +15,110m nad čistou podlahou přízemí. 

Stropní konstrukce 4.NP ve středním tubusu zároveň tvoří konstrukci střešní. V levé 

části byla stropní konstrukce vytvořena železobetonovými dutinovými panely tl. 200mm, 

které byly osazeny na nové ztužující železobetonové věnce. V části sousedící s balkonovou 

deskou (zde má funkci střechy) byly použity filigránové panely s tl. desky 60mm. Krycí 
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balkonová deska byla vytvořena prefabrikovanou železobetonovou deskou tl. 200mm, která 

je ke stropní konstrukci a k obvodovému zdivu kotvena pomocí Iso nosníků s integrovanou 

tepelnou izolací tl. 80mm pro přerušení tepelného mostu. Z jedné strany byla výztuž Iso 

nosníků probetonována s filigránovými panely, z druhé strany byla uložena do obvodového 

zdiva a probetonována. 

 

Konstrukce stropu 5.NP 

Nosnou konstrukci stropu 5. NP tvoří systém z ocelových stropních nosníků,  

průvlaků a obvodových nosníků. Ocelové stropní nosníky trvoří IPE140, průvlaky HEB320 a 

HEB240, obvodové nosníky IPE160 a U200. 

Na ocelový systém byly kotveny dva druhy trapézového plechu v závislosti na velikosti 

působení zatížení. V krajních polích ocelové nástavby byl použit trapézový plech 

CB55/250/1,00mm, v ostatních polích CB55/250/0,75mm. Trapézový plech byl uložen 

v pozitivní poloze a do něj byla vybetonována železobetonová stropní deska. Deska byla 

vybetonována z betonu C25/30-XC1 50mm nad vlnu. Vyztužení desky bylo provedeno 

v každé vlně ocelovým profilem R6 a kari sítěmi 4/100/100mm při horním povrchu. 

Horní líc plechobetonové desky je v úrovni +15,210m nad čistou podlahou přízemí. 

Nad schodišťovými přístavbami byl nový strop proveden ze železobetonových 

dutinových panelů tl. 200mm, panely byly ukládány na nové železobetonové věnce. 

 

Konstrukce střechy nad 6.NP 

Nosnou konstrukci střechy 6.NP tvoří obdobný systém ocelových stropních nosníků, 

průvlaků, obvodových nosníků a plechobetonové desky jako v 5.NP. Ocelové stropní nosníky 

trvoří IPE140, průvlaky HEB240 a obvodové nosníky IPE140 a U140. 

Na ocelový systém byl kotven trapézový plech CB55/250/0,75mm v pozitivní poloze a 

do něj byla vybetonována železobetonová stropní deska. Deska byla vybetonována z betonu 

C25/30-XC1 50mm nad vlnu. Vyztužení desky bylo provedeno v každé vlně ocelovým 

profilem R6 a kari sítěmi 4/100/100mm při horním povrchu. 

Horní líc plechobetonové desky je  v úrovni +18,400m nad čistou podlahou přízemí. 

 

b) Nenosná konstrukce 

Nenosné vodorovné konstrukce tvoří zavěšený sádrokartonový podhled, který byl na 

příslušných místech dle PBŘ řešen jako protipožární. Sádrokartonový podhled je ve všech 

nadzemních podlažích, pouze v suterénu bude ponechána přiznaná stávající klenutá stropní 

konstrukce.  

Nosnou konstrukci podhledu tvoří zavěšený křížový rošt z ocelových pozinkovaných 

profilů. V jednotlivých patrech byl zavěšen v různých výškových úrovních z důvodu vedení 

rozvodů ZTI a vzduchotechniky. Na opláštění byly použity RF desky tl. 12,5mm a 15mm 

v závislosti na požadované požární odolnosti konstrukce. V místnostech s mokrým provozem 

(převážně v koupelnách a WC) byly použity impregnované desky RFI. 

 

6) Schodiště 
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Pro vertikální komunikaci mezi jednotlivými podlažími bylo vybudované přímé 

pravotočivé a levotočivé trojramenné schodiště šířky 1,2m s mezipodestami. Ze statického 

hlediska bylo řešené jako 3x zalomená železobetonová monolitická deska tl. 140mm 

z betonu C25/30-XC1 s nabetonovanými stupni. Deska byla uložena na stropní konstrukci a 

po celém obvodu do drážky ve zdivu o hloubce 100mm. Vyztužení jednotlivých desek bylo 

provedeno ocelovými profily a kari sítěmi 6/150/150mm dle statického výpočtu a výkresu 

výztuže zpracovaného statikem. Sklon schodiště je v závislosti na konstrukční výšce 

jednotlivých podlaží, která je v jednotlivých patrech odlišná, avšak nepřekračuje povolené 

hodnoty. Schodišťové stupně jsou šířky 290mm, výška jednotlivých stupňů je v každém patře 

proměnlivá a pohybuje se od 164,1mm do 169,1mm. Jednotlivé stupnice a podstupnice byly 

opatřeny keramickou dlažbou. 

Schodiště v jednotlivých bytech spojující 5.NP a 6.NP jsou jednoramenné zakřivené 

pravotočivé a levotočivé. Schodiště byla provedena jako lehká, kde nosnou konstrukci tvoří 

ocelové schodnice, na které jsou osazeny dřevěné stupnice. Schodnice byly kotveny do 

ocelových profilů stropní konstrukce a do zdiva. Každé schodiště celkem 17 stupňů o 

rozměrech 181,8x260mm. V PD pro stavební povolení se uvažovalo se schodišti z 

monolitického betonu. Tento typ konstrukce vzhledem k vlastní tíze nemohl být realizován a 

byl nahrazen lehkou konstrukcí. 

 

7) Podlahy 

Stávající podlahy byly odstraněny až na nosnou konstrukci, tedy až na prostory 

chodeb, kde byly vyhovující betonové vrstvy nad cihelnou klenbou zachovány. Po očištění a 

napenetrování podkladu byly položeny nové podlahové konstrukce. Na stávající nosné 

konstrukce byl dle potřeby ve společných chodbách aplikován vyrovnávací cementový potěr, 

kterým se zajistila rovinatost podlahy.  V jednotlivých bytech byl na stávající nosné 

konstrukce vylit polystyrenbeton 900kg/m³ v tl. 50-150mm. Podlahy byly v nadzemních 

podlažích řešeny jako těžké plovoucí, kde je těžká roznášecí vrstva oddilatována od svislých 

konstrukcí. V bytech bylo instalováno podlahové vytápění, které bylo osazeno v systémové 

desce pro podlahové vytápění z EPS 150S tl. 55mm a následně opatřeno anhydritovým litým 

potěrem tl. 40mm. V pátém a šestém nadzemním podlaží byly ještě na plechobetonovou 

desku (pod desku podlahového vytápění) položeny desky z polystyrenu EPS 150S tl. 

100mm. V prostoru schodišť, společných chodbách a vstupních halách byla jako nášlapná 

vrstva provedena keramická dlažba. V bytech byla v pobytových místnostech provedena 

laminátová plovoucí podlaha. Na chodbách bytů, v koupelnách a WC byla provedena 

keramická dlažba. V prostoru sociálního zařízení byla pod dlažbu a obklad provedena 

hydroizolační stěrka, která byla v prostoru sprchového koutu vytažena i na stěnu do výšky 

2,2 m. 

V suterénu byl na cementový potěr aplikován asfaltový penetrační nátěr a po zaschnutí 

nataven 2x asfaltový modifikovaný pás. Následně byl na nové hydroizolaci proveden litý 

cementový potěr Cemflow tl. 60mm opatřený epoxidovým nátěrem. 

          Jednotlivé povrchy a skladby podlah jsou specifikovány ve výkresové dokumentaci. 

 

8) Konstrukce střešního pláště 
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Střechy byly na celém objektu řešené jako ploché se spádováním 2%, zakončené 

atikou nebo cimbuřím. V 5.NP je střecha řešená jako pochozí terasa a v 6.NP a na 

schodišťových tubusech jako nepochozí plochá střecha. Odvodnění teras bylo řešeno 

střešními vpustěmi s psaníčkovitým spádováním. Odvodnění střechy v 6.NP bylo provedeno 

pomocí vpustí, které jsou umístěny v průběžném úžlabí, to bylo provedeno jako bezespádé. 

Na schodišťových věžích byla osazena jedna vpusť s průběžným bezespádým úžlabím a na 

středové věži, v místě pochozí terasy, jsou vpusti dvě, rovněž propojené průběžným úžlabím. 

V projektové dokumentaci pro stavební povolení se uvažovalo s odvodněním pomocí 

psaníčkového spádování střechy. V rámci zhotovení PD pro provedení stavby došlo k 

přehodnocení tohoto návrhu a byla projektována varianta s průběžným bezespádým 

úžlabím.  

V každém podlaží a u vstupů do objektu byla na konstrukci stropu (plechobetonovu 

desku nebo stropní panel) přikotvena parozábrana, kterou tvoří natavený živičný pás tl. 

4mm. 

V 6.NP, na nepochozích střechách schodišťových tubusů a u vstupů do objektu tvoří 

tepelnou izolaci polystyrenové desky EPS 100S tl. 2x100mm. V 5.NP a na středové věži, 

v místě teras, byly kladeny rovněž polystyrenové desky EPS 100S, ale v tl. 2x80mm. 

Spádové klíny byly kladeny v tl. min 20mm. V 6.NP, na nepochozích střechách 

schodišťových tubusů a středové věži byly řešeny z polystyrenu EPS 100S. V 5.NP jsou 

z polystyrenu EPS 150S a opatřeny vrstvou tepelné izolace z desek XPS polystyrenu tl. 

40mm. 

Na spádové klíny byla položena separační textilie 300g/m² a následně kotvena 

hydroizolační fólie z mPVC tl. 1,5mm resp. 1,8 mm v místech ochranné vrstvy praného 

říčního kameniva. Vrstva praného říčního kameniva je provedena v místech přesahu PNP do 

sousedního PÚ. Tato vrstva má za následek jak zamezení šíření požáru tak povyšuje 

skladbu střechy do kategorie BROOF (t3). Umístění vrstvy kameniva nemá negativní vliv na 

odtokové poměry dešťové vody, pouze se jedná o zpomalení odtoku. V místě atik byla 

hydroizolační folie vytažena až po vnější oplechování, v místě teras po nášlapnou vrstvu. 

Kotvení střešní folie bylo provedeno dle ČSN a technologického předpisu výrobce. 

Nášlapnou vrstvu teras tvoří terasová WPC prkna tl. 25mm, která byla kladena na 

křížový rošt. Ten byl uložen na rektifikačních podložkách. 

Jednotlivé povrchy a skladby jsou podrobněji specifikovány ve výkresové dokumentaci. 

 

9) Hydroizolace 

Hydroizolace spodní stavby: 

Hydroizolační souvrství spodní stavby proti zemní vlhkosti bylo řešené s ohledem na 

předpokládané radonové riziko a především s ohledem na vyloučení výskyt spodní vody 

(hydroizolace proti stékající vodě). Hydroizolační souvrství je tvořeno dvěma asfaltovými 

modifikovanými pásy typu S. První hydroizolační vrstvu tvoří asfaltový pás tl. 4 mm. 

s polyesterovou vložkou. První asfaltový pás byl plnoplošně nataven na penetrovanou 

podkladní betonovou desku. Druhý hydroizolační asfaltový pás tl. 4 mm má nosnou vložku 

ze skelné tkaniny a byl plnoplošně nataven na první hydroizolační vrstvu. Vzájemné spoje 
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jednotlivých hydroizolačních pásů byly provedeny s přesahem min. 200mm. Hydroizolace 

byla vytažena na soklové zdivo min. 300mm nad upravený terén. Prostupy základovou 

deskou byly izolovány tekutou asfaltovou izolační hmotou a pomocí elastických asfaltových 

pásů. 

 

Hydroizolace střech: 

Na hydroizolaci střechy byla použita hydroizolační folie typu mPVC tl. 1,5 resp. 1,8mm. 

Tato izolace byla ze spodní strany chráněná netkanou textílií ze syntetických vláken o 

hmotnosti min. 500g/m². 

Hydroizolace byla navržena dle ČSN 73 0600 – Ochrana staveb proti vodě. 

 

10) Tepelné izolace 

TI obvodového zdiva 

Obvodové zdivo bylo zatepleno kontaktním systémem s použitím desek minerální vaty 

s podélnými vlákny tl. 140mm v 1.NP až 4.NP. Nárožní pilíře a ostění oken  byly zatepleny 

izolantem tl. 50mm. Součinitel tepelné vodivosti desek λd = 0,035 W/m*K.  

Ocelová nástavba byla zateplena tepelně izolačními panely s PIR jádrem v celkové tl. 

150mm.  

Soklová část zdiva přístaveb byla zateplena pomocí desek XPS tl. 100mm. Součinitel 

tepelné vodivosti desek λd = 0,037 W/m*K. 

 

TI podlahy 

Podlaha na terénu v bytových jednotkách byla izolována deskami z polystyrenu EPS 

150S tl. 100mm. V komerčním prostoru se sníženou úrovní podlahy byla podlaha izolována 

deskami z polystyrenu EPS 150S v tl. 200mm. Součinitel tepelné vodivosti desek λd = 0,035 

W/m*K. 

  

TI plochých střech 

Zateplení plochých střech, včetně spádových klínů, bylo řešeno z polystyrenových 

desek EPS 100S nebo EPS 150S v tl. 2x80mm a 2x100mm. V místě teras byla na spádové 

klíny z EPS polystyrenu položena izolace z polystyrenových desek XPS tl. 40mm, aby se 

eliminovalo mechanické namáhání od terasového roštu s rektifikačními podložkami. 

Součinitel tepelné vodivosti desek z EPS λd = 0,035 W/m*K. Součinitel tepelné vodivosti 

desek z XPS λd = 0,037 W/m*K. 

 

11) Klempířské prvky 

Klempířské prvky jsou realizovány dle platné normy ČSN 73 3610 – Klempířské práce 

stavební. 

Veškeré potřebné oplechování bylo z ocelového barveného plechu nebo 

titanzinkového plechu. Barvy barveného plechu byly zvoleny v průběhu výstavby. Na ocelové 

nástavbě a u prosklených vstupů do objektu bylo použito oplechování v barvě totožné 
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s obvodovým pláštěm v barvě RAL 9007. Oplechování parapetů na historické části objektu 

bylo provedeno z titanzinkového plechu. 

 

12) Povrchové úpravy - vnitřní 

Stávající cihelné zdivo bylo očištěno od prachu, mastnot, výkvětů a vyspraveno. Na 

očištěné zdivo byl nanesen přesnástřik Baumit Spritz, který slouží jako příprava podkladu, 

zajišťuje dobrou přilnavost omítek a vyrovnává rozdíly v nasákavosti podkladu. Poté byla 

aplikována vápenocementová štuková omítka, která vyrovnává drobné nerovnosti. Finální 

vrstvu tvoří jádrová vápenocementová omítka Baumit Primo 2 tl. 10mm. Nově vyzděné 

konstrukce byly opatřeny jednovrstvou vápenocementovou omítkou Baumit UniWhite tl. 

10mm. Na finální omítky byl aplikován penetrační nátěr a výmalba. 

Dle výkresové dokumentace byly příslušné stěny opatřeny lepeným keramickým 

obkladem. Pro lepení keramického obkladu bylo použité flexibilní lepidlo. Keramický obklad 

byl lepený na penetrovaný podklad. 

Ze spodní strany stropní konstrukce byl na křížovém roštu z ocelových pozinkovaných 

profilů zavěšen sádrokartonový podhled, který byl na příslušných místech dle PBŘ řešen 

jako protipožární. V jednotlivých patrech byl zavěšen v různých výškových úrovních z důvodu 

vedení rozvodů ZTI a vzduchotechniky. Na opláštění byly použity RF desky tl. 12,5mm a 

15mm v závislosti na požadované požární odolnosti konstrukce. V místnostech s mokrým 

provozem (převážně v koupelnách a WC) byly použity impregnované desky RFI.  

V případě sádrokartonových konstrukcí byla na desky nejprve nanesena vrstva 

srovnávacího tmelu z disperzních akrylátových pryskyřic a sádrového plniva. Po zatvrdnutí a 

zabroušení této stěrky byl aplikován penetrační nátěr a následná výmalba. 

 

13) Povrchové úpravy - vnější 

Stávající vnější povrchová úprava fasády byla svým vzhledem téměř v celém rozsahu 

zachována. Po celém objektu byly zachovány a barvově zvýrazněny jednotlivé římsy, nároží 

a cimbuří. Obvodové zdivo bylo zatepleno kontaktní zateplovacím systémem z minerální vlny 

tl. 140mm a opatřeno tenkovrstvou silikonovou omítkou zrnitosti 1,5mm v hnědých a 

krémových odstínech. 

Ocelová nástavba byla opatřena prosklenou fasádou. Vyzděná část v této části objektu 

byla opatřena kontaktním zateplovacím systémem v tl. 150mm a opatřena tenkovrstvou 

silikonovou omítkou zrnitosti 1,5mm v krémové barvě. Zbylá část ocelové nástavby, včetně 

atiky, byla obložena sendvičovými panely s PIR jádrem v celkové tl. 150mm. Barva panelů je  

RAL 9007. 

 

14) Obklady a dlažby 

Obklady a dlažby jsou převážně tvořeny keramickými dlaždicemi. Výška obkladu 

v sociálním zázemí je 2,2m. Výška soklu v ostatních místnostech s keramickou dlažbou je 

50mm. Dlaždice a obkladačky byly lepeny na vyrovnaný penetrovaný podklad flexibilním 

lepidlem. Hydroizolace pod keramickým obkladem a pod dlažbou v  sociálních zázemích 

objektu byla provedena jako tekutá stěrková na dostatečnou vrstvu penetračního nátěru. 
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V místech sprchového koutu a vany bylo nutné vytáhnout tekutou hydroizolační stěrku 

(dvojitý nátěr) do výše minimálně 2000 mm nad podlahu. 

Barevná specifikace byla upřesněna v průběhu výstavby. 

 

15) Výplně otvorů - vnější 

Okna byla v suterénu osazená plastová sklápěcí s tepelně izolačním dvojsklem a 

světle šedou barvou rámu. V 1.NP až 4.NP byla osazená dřevěná okna rovněž s tepelně 

izolačním dvojsklem. Tato okna tvarově respektují původní okenní otvory. Jsou obdélníková 

otvíravá a sklápěcí s vodorovnými i svislými příčlemi anebo zaoblená s půlkruhovým 

sklopným nadsvětlíkem. Barva rámu je v lazuře LW 700/40, barva hemlock. Zasklení v 5.NP 

a 6.NP tvoří předsazená členěná hliníková fasáda s tepelně izolačním trojsklem. V každé 

bytové jednotce byla prosklená stěna členěna na 3 svislé části, kde jsou dvě části pevné a 

jedna část je přizpůsobena otvírání a vstupu na terasu. Barva rámu je RAL 9007. 

Vstupní dveře z ulice Jičínská tvarově a vzhledem respektují původní dveře. Byly 

zvoleny masivní dřevěné, neprosklené, v barvě totožné s ostatními okny (lazura LW 700/40, 

barva hemlock). 

Prosklené vstupy u schodišťových věží byly zvoleny z výplní s hliníkovým rámem a 

tepelně izolačním dvojsklem. Barva rámu je totožná s předsazenou fasádou na ocelové 

nástavbě (RAL 9007). 

Vstupní dveře do komerčních prostor (ordinace) jsou dřevěné, prosklené, zasklené 

tepelně izolačním dvojsklem, s vodorovnými i svislými příčlemi dělící sklo. Barva rámu je 

v lazuře LW 700/40, barva hemlock. 

 

16) Výplně otvorů - vnitřní 

V jednotlivých bytech byly zvoleny výplně dveřních otvorů jednokřídlé z materiálů na 

bázi dřeva. Křídla jsou řešena jako otočná, osazená do obložkových zárubní z materiálů na 

bázi dřeva. Dle výběru investora bylo dveřní křídlo zvoleno plné nebo prosklené. 

Dveře do bytů jsou řešeny jako bezpečnostní s předepsanou požární odolností dle 

PBŘS. Osazeny byly do ocelových zárubní. 

Ve společných domovních prostorách jsou výplně dveřních otvorů jednokřídlé 

z materiálů na bázi dřeva, řešená jako otočná. Osazeny do ocelových nebo obkložkových 

zárubní. V 1.NP, mezi chodbou a vstupní částí, je zabudovaná prosklená dřevěná dělící 

stěna s dvoukřídlými dveřmi. 

Barevná specifikace byla upřesněna v průběhu výstavby. 

 

17) Požárně bezpečnostní řešení 

Objekt byl z hlediska požární bezpečnosti řešen dle současných předpisů (zákonů a 

vyhlášek) a podle platného kodexu norem požární bezpečnosti. Požárně bezpečnostní 

řešení stavby je řešeno a doloženo v části PBŘS, které je součástí této projektové 

dokumentace. Budova byla rozdělena na požární úseky. Únosnost a stabilita konstrukcí při 

zatížení požárem byla doložena certifikací jednotlivých výrobců. Únikové cesty z budovy byly 

podrobně popsány v rámci PBŘS. 
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18) Osvětlení, elektroinstalace, hromosvod 

Osvětlení 

Osvětlení je zajištěno kombinací přirozeného i umělého osvětlení. Počet a umístění 

svítidel vychází z výpočtu celkového umělého osvětlení Epk. Při návrhu umělého osvětlení 

byla dodržena norma ČSN EN 12464-1. 

 

Elektroinstalace 

Podrobný popis viz. samostatná část Elektroinstalace.  

 

Hromosvod 

Objekt je chráněn před bleskem dle ČSN EN 62305 – 1 až 4. Třída ochrany je zvolena 

LPS II. Jímací zařízení tvoří mřížová a atiková soustava provedená drátem AlMgSi ø8mm. 

K jímacímu zařízení bylo připojeno 16 jímačů (4x na hradebních věžích). K jímací soustavě 

byly přizemněny veškeré kovové hmoty. Svody ze střešní části objektu po 4.NP byly 

provedeny jako skryté pomocí HVI long kabelu ø20mm. Svody ke zkušebním svorkám byly 

ze 4.NP provedeny po zateplené fasádě objektu drátem AlMgSi ø8mm. Uzemnění bylo 

provedeno 15ti zemními svody. Svody od země byly odděleny zkušebními svorkami. Přívody 

k zemničům od z.s. byly provedeny drátem FeZn ø10mm a jsou chráněny v nadzemní části 

ochrannou trubkou. Zemniče byly provedeny zemnící páskou FeZn 30x5mm. Uzemnění bylo 

provedeno na 15 místech a je označeno číslicemi 1-15. 

Byla zhotovena revizní zpráva, kde je uvedeno, že hromosvod splňuje požadavky 

norem a je schopen bezpečného provozu. Revizní zpráva zpracovaná Ing. Jiřím Jiránkem 

pod číslem 3/09/17 je součástí dokumentace DSPS. 

Podrobný popis hromosvodu viz. samostatná část Elektroinstalace. 

 

19) Terénní úpravy 

Bylo provedeno jen minimum terénních úprav. Sadové úpravy spočívaly ve výsadbě 

nových stromů před objektem v Jičínské ulici a živých plotů z buxusů převážně dle možností 

zejména podél Jičínské ulice a v okolí navržených parkovacích ploch. 

 

20) Vzduchotechnická zařízení 

Všechny obytné místnosti mají možnost přirozeného provětrání otvíravými okny.  

Koupelny a WC bytových jednotek v jednotlivých podlažích jsou větrány nuceně 

podtlakově radiálními ventilátory pro zabudování do SDK podhledu. Ovládání spouštění 

chodu ventilátorů je se světlem nebo tlačítkem a následným časovým doběhem. 

Do kuchyní byly nad sporáky osazeny odsavače par. Odsavače jsou s tukovým filtrem 

osvětlením a ventilátorem. 

Pro byty v 5.-6.NP objektu bylo uvažováno s instalací klimatizačních jednotek pro 

eliminaci zisků tepla. Větrání místností bytů je řešené přirozeně, otvíravými okny. 

Klimatizační systém je tzv. „Multi-Split“, s možností volby režimů pouze chlazení nebo 

pouze vytápění. Priorita je provoz chlazení. Vnitřní klimatizační jednotky jsou nástěnné, 



 __________________________________________________________________________________ 
  

 TopDesign Projekty, s.r.o. - Vlastibořice 70, 463 44 Sychrov 

 www.top-design.cz, projekty@top-design.cz - 19 - 

venkovní kondenzační jednotka je umístěna v exteriéru – nad střechou. Je osazena vždy 

samostatná chladící jednotka pro každý byt. 

Podrobný popis viz. samostatná část Vzduchotechnika.  

 

21) ZTI a přípojky IS 

Elektro přípojka 

Připojení na zdroj el. energie je řešeno ze stávající kabelové skříně na SV rohu 

objektu. Podzemní přípojka NN je vedena podél fasády až do elektroměrového pilíře 

vsazeného do jižní fasády objektu. 

Podrobný popis je součástí samostatné části D.1.4. Elektroinstalace. 

 

Vodovodní přípojka 

Zásobování stavby pitnou vodou je zajištěno novým samostatným systémem 

vodovodu, napojeným na stávající vodovodní přípojku VP ze stávajícího vedení veřejného 

vodovodu LT 125, které se zde nachází v ulici Jičínská. 

Podrobný popis ZTI a přípojek IS je součástí samostatné části D.1.4. Technika 

prostředí stavby. 

 

Kanalizační přípojka 

Veškeré odpadní splaškové vody z hygienických zařízení  stavby jsou odvedeny 

novým samostatným systémem vnitřní a venkovní kanalizace, napojeným do nové 

samostatné kanalizační přípojky KP do stávající veřejné kanalizace KA 300, která se zde 

nachází v obslužné komunikaci za budovou, a která je zaústěna do stávající stoky BE 

600/900 v  ulici Štefánikově. 

Podrobný popis ZTI a přípojek IS je součástí samostatné části D.1.4. Technika 

prostředí stavby. 

 

Dešťová kanalizace 

Dešťové vody ze střech i odpadní splaškové vody jsou svedeny do jednotné 

kanalizace. Dešťové vody ze zpevněných ploch jsou z části zasakovány na pozemku 

investora, z části svedeny do jednotné kanalizace a z části odvedeny na sousední plochy. 

 

Přípojka VKS a otické sítě 

Připojení na zdroj VKS je ze stávajícího vedení VKS lemující severovýchodní část 

objektu. Přípojka je zakončena v I.PP v technické místnosti. 

 

Přípojka horkovodu 

Zásobování stavby teplem bude horkovodním napáječem ze soustavy 

centralizovaného zásobování teplem (CZT) společnosti Centrotherm přípojkou, která vede ze 

stávajícího vedení za budovou. Přípojka bude ukončena v předávací stanici tepla (PS) 

v 1.PP objektu. 

 

22) Vytápění 
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Zdrojem vytápění bytového domu je výměníková stanice napojená na SCZT 

společnosti Centrotherm. Z předávací stanice je potrubí sekundárního topného systému 

přivedeno k rozdělovači/sběrači se třemi okruhy – společné prostory, východní a západní 

okruh pro bytové jednotky.  

Společné prostory jsou vytápěny otopnými tělesy vybavenými termostatickými 

hlavicemi. Zmíněná otopná tělesa jsou následně napojena na okruh pro společné prostory 

na R/S v 1.PP. Ten je řízen pomocí třícestného ventilu s ekvitermní regulací.  

Západní a východní okruh pro bytové jednotky přivádí topnou vodu do bytových stanic. 

Každá bytová jednotka má vlastní bytovou stanici. Přístup k bytovým stanicím je zajištěn 

z chodby. Součástí bytových stanic je průtokový výměník pro ohřev TUV, oběhové čerpadlo 

topného systému pro byty a třícestný směšovací ventil. Od bytových stanic jsou provedeny 

rozvody topné vody do rozdělovačů podlahového vytápění v daném bytě. Z rozdělovače 

podlahového vytápění jsou zhotoveny jednotlivé smyčky do místností. Regulace jednotlivých 

bytových jednotek je zajištěna pomocí prostorových termostatů a třícestného směšovacího 

ventilu, popřípadě pomocí elektrotermických hlavic na smyčkách podlahového vytápění. 

Vytápění objektu je podrobněji řešeno v samostatné části této PD v části D.1.4. 

Technika prostředí stavby.  

 

23) Použité podklady 

Veškeré Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 

při práci 

Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 

Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb 

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

ČSN 73 0833 Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování 

ČSN 73 8101 Lešení – Společná ustanovení 

ČSN 73 8106 Ochranné a záchytné konstrukce 

ČSN EN 12 811-1 Dočasné stavební konstrukce  

ČSN EN 365 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky 

ČSN EN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – ochrana stromů, porostů a 

vegetačních ploch při stavebních pracích 

ČSN 73 4108 Šatny, umývárny a záchody 

ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky 

ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace 

ČSN 73 3610 Klempířské práce stavební 

ČSN 73 0600 Ochrana staveb proti vodě 

ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a 

vegetačních ploch při stavebních pracích  

ČSN 73 0540-1 Tepelná ochrana budov – Část 1: Terminologie 

ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky 

ČSN 73 0540-3 Tepelná ochrana budov – Část 3: Návrhové hodnoty veličin 
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ČSN 73 0540-4 Tepelná ochrana budov – Část 4: Výpočtové metody 

Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 2: Volba materiálů, konstruování a 

provádění zdiva. 

Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro 

pozemní stavby 

ČSN 73 1901 – Navrhování střech – základní ustanovení  

ČSN 73 6760 – Vnitřní kanalizace. 

ČSN 73 0600 – Ochrana staveb proti vodě. 

ČSN ISO 13 822 – Zásady navrhování konstrukcí – hodnocení existujících konstrukcí 

 

 

Ve Vlastibořicích 11/2017      ……………………….. 

  Kristýna Rudolfová 


