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1.1. AUTORSKÁ PRÁVA
1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ
Projektová dokumentace bytového domu (dále v textu jen BD) je
1.1.
AUTORSKÁ
výsledek činnosti, PRÁVA
který je chráněn autorským právem. Může být použita pouze
jako podklad pro zpracování projektu stavby na pozemcích č. parc. 4008/1,
rodinného
je výsledek
činnosti, který
je
4008/43,Projektová
4008/51,dokumentace
4008/52, 4008/53
a domu
4008/55,
v katastrálním
území
chráněn autorským
právem.kasáren
Může Jiřího
být použita
pouze
jako
podklad
Litoměřice,
v areálu bývalých
z Poděbrad
(dále
v textu
JZP) apro
to
zpracování
projektu stavby na pozemkuuvedeným
č. parc. 2135/16
katastrálním
území
pouze
stavebníkem/objednatelem
v vzáhlaví
projektové
ulice Chatová, při
Radotín,
MČ Praha
16, astanovených
to pouze stavebníkem/objednatelem
dokumentace
dodržení
podmínek
autorským zákonem v
uvedeným v záhlaví projektové dokumentace při dodržení podmínek
stanovených autorským zákonem v platném znění k datu vydání projektové
dokumentace a ustanovení smlouvy o dílo se stavebníkem.
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platném znění k datu vydání projektové dokumentace a ustanovení smlouvy o
dílo se stavebníkem.

4008/55

1.2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

počet bytů: 52, podle kategorie 18 x 1 + KK, 28 x 2 + KK, 6 x 3 + KK

251

Ostatní plocha

maximální počet osob: 156 (křídlo A - 132 osob, křídlo B 24 osob)

PAVE – První energeticky aktivní veřejná
budova
areál bývalých jezdeckých kasáren JZP mezi
ulicemi Českolipská a Karla IV. (čísla parcel
viz níže)

obestavěný prostor BD návrh:

katastrální území:
kraj:

685 429 Litoměřice
Ústecký

1.3. ZPRACOVATELÉ DOKUMENTACE STAVBY

stavebník:

Město Litoměřice
sídlo: Mírové nám. 15/7, 412 01 Litoměřice
IČO: 00263958
DIČ: CZ00263958
Mgr. Ladislav Chlupáč, starosta města Litoměřice

název stavby:
místo stavby:

zastoupené:

ve věcech technických zastoupeno: Ing. Jaroslav Klusák, Ph.D.
projektant:

Ing. arch. Josef Smola
(autorizovaný architekt č. 02 090)
Projektový a inženýrský ateliér
Sládkovičova 1306/11, Praha 4, PSČ 142 00
GSM 602 534 383
e-mail kadet.kadet@volny.cz
IČO: 452 59 470
DIČ: CZ 58 09 05 1413
Josef Smola a Martin Stark

autoři:

stupeň dokumentace:
návrh stavby - studie
datum vydání:
02/2018
pozemky v řešeném území:

zeleň

1.268 m2

zastavěná plocha BD návrh:

PROFESE

17.076 m3 (odborný odhad dle ČSN)

JMÉNO

VEDENÍ
Josef Smola
ZAKÁZKY/KOORDINACE

TEL.

e-mail

602534383

kadet.kadet@volny.cz

ARCH. ŘEŠENÍ

Josef Smola +
Martin Stark

724147845

stark.ma@seznam.cz

STAVEBNÍ ČÁST

Pavel Štěpán +
Josef Smola

777226049

pavel-stepan@volny.cz

STATIKA

Václav Jandáček 602255907

vaclav.jandacek@seznam.c
z

ZTI – KANAL +
VODOVOD

Bohdan Sobotka 777589986

projekce.tzb@centrum.cz

ELEKTRO SILN+ SLAB.

Bohdan Sobotka 777589986

projekce.tzb@centrum.cz

VYTÁPĚNÍ

Martin Jindrák

778044062

martin.jindrak@seznam.cz

VZT

Martin Jindrák

778044062

martin.jindrak@seznam.cz

PBŘ

Alena Bílková

605482759

AlenaBilkova@seznam.cz

Parcela

Výměr
a (m3)

Druh pozemku

Způsob využití

4008/1

23.768

Ostatní plocha

Ostatní
komunikace

ROZPOČET

Pavel Kouble

775688575

pavelkouble@seznam.cz

341

Ostatní plocha

Jiná plocha

Zastavěná plocha
stavbou a nádvoří

Michal Čejka

736767344

pasiv.projekt@gmail.com

-

ENERG.ETICKÁ
OPTIMALIZACE
PENB

Michal Čejka

736767344

pasiv.projekt@gmail.com

SADOVÉ ÚPRAVY

Michal Jansa

732879368

michal@yema.cz

4008/43
4008/51

1.235

4008/52

169

Ostatní plocha

zeleň

4008/53

234

Ostatní plocha

zeleň
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DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

Josef Stanko

724008563

josef.stanko@lucida.cz

INTERIÉR

Helena Miková

604473854

helena@atelier-mh.cz

FVE UCEEB ČVUT

Jan Včelák

FVE PROJEKT

lidem na několik let. To předpokládá i vytvoření společných prostor, které umožní
posílit sociální kohezi v rámci jednoho z aspektu – sociálního, udržitelnosti ve
stavebnictví.
Technickým základem návrhu je snížit potřebu energií budovy na minimum
architektonicko, konstrukčním řešením, na pasivní, nebo ještě lepší standard.

jan.vcelak@cvut.cz

Radim Bařinka

724104385

Objednatel se zhotovitelem dokumentace se dohodli, že výchozím
energetickým standardem pro aktivní budovu bude nulová/pasivní budova dle
ČSN 73 0540 – 2: 2012.

radim.barinka@fillfactory.cz

ZÁSADY NÁVRHU ENERGETICKY PASIVNÍHO DOMU (dále PD):

1.4. PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE
-

koncept studie bytového domu, autor: Josef Smola, Martin Stark
01/2018, odsouhlasené k datu klientem, (je přílohou smlouvy o dílo),
zastavovací plán, úvodní projekt, VPÚ Praha 1979,
část statika + ZTI, prováděcí projekt, VPÚ Praha 1980,
inženýrskogeologický průzkum, VPÚ Praha 1979
projekt pro stavební povolení z 05/2008, Ing. arch. Jiří Jarkovský, IP
IngPro Litoměřice s.r.o,
zaměření polohopisu a výškopisu území, Lukáš Poláček 02/2018
zaměření stávajícího stavu křídla B - kotelna, Lukáš Poláček 02/2018
stavební program, konzultace a upřesňování požadavků stavebníkem,
snímek katastrální mapy
výpisy z katastru nemovitostí,
vlastní fotodokumentace a seznámení s územím a jeho okolím



PD mají oproti standardní výstavbě významně posílenou tepelnou obálku domu
s eliminovanými, nebo silně potlačenými tepelnými mosty.



Hodnoty součinitelů prostupu tepla obvodových konstrukcí nemají překračovat
hodnotu 0,15 W.m-2.K-1, okna mají mít výsledný součinitel prostupu tepla max.
ve výši 0,8 W.m-2.K-1. Obvykle jsou zasklená trojsklem, nebo navržena jako
špaletová. Střešní okna se nedoporučují. Přípustné jsou kvalitně tepelně
izolované světlovody.



Ve stěnách je v závislosti na technologii aplikováno cca 300 – 400 mm,
v střešní konstrukci 500 – 600 mm tepelné izolace.



U takto kvalitně zateplených PD začínají hrát významnou roli vnitřní tepelné
zisky, (např. svíčka 30W, žárovka 100W, člověk 100W, stolní PC 150 W,
sušička, pračka, lednička…) hafík 25W…kočička, křeček…



Roční plošná měrná potřeba tepla na vytápění nepřesahuje, dle standardu
v německy mluvících zemích 15 kWh/(m2.a).



Takto nízkou energetickou potřebu budovy lze krýt bez použití obvyklé aktivní
otopné soustavy pouze systémem nuceného větrání s účinnou rekuperací
tepla, (vyšší než 75%) z odváděného vzduchu a malým zařízením pro dohřev
vzduchu v období velmi nízkých venkovních teplot.



Celková roční měrná potřeba tepla primární energie nemá být vyšší jak 120
kWh/(m2.a). (Primární energie je taková, kterou je třeba uvolnit při energetické
přeměně v místě zdroje). Reflektuje energetickou potřebu stavby na vytápění,
větrání, chlazení, přípravu teplé vody a osvětlení.



PD musí být téměř vzduchotěsný a to po celou dobu životnosti stavby, celková
neprůvzdušnost n50 < 0,6 h-1. Experimentální ověření vzduchotěsnosti dle ČSN
EN 13829 se doporučuje vždy provést ještě před úplným dokončením budovy –
test „B“ (Osazené výplně otvorů, ale ještě obnažené parozábrany a tím i
možnost následné opravy) a další po dokončení stavby v rámci přejímkového
řízení – test „A“.

2. CÍLE ZADÁNÍ
Předmětem zadání je navrhnout pro město Litoměřice „První energeticky
aktivní veřejnou stavbu – PAVE“, jako do jisté míry příkladný pilotní projekt.
Neboť většina českých, moravských a slezských měst mají ve své správě, či
majetku podobný „vybydlený objekt“, jehož stavební podstata si zaslouží další
revitalizaci a prodloužení životnosti… Projekt je součástí dotačního programu
„Ekoinovace“ SFŽP.
Aktivní v tom smyslu, že budova v ročním úhrnu (bilančně) svou výrobou
z OZE nahradí/ušetří více neobnovitelné primární energie, než spotřebuje
provoz budovy (vytápění, teplé vody, větrání a osvětlení).
Jedná se o revitalizaci „objektu 300“ – bývalé (delší dobu opuštěné a
nevyužívané) čtyřpodlažní ubytovny a kotelny v rámci areálu kasáren Jiřího
z Poděbrad (dále JZP) z roku 1980, a její přestavbu a nástavbu na startovací
malometrážní byty pro mladé rodiny z Litoměřic. K tomu náleží i návrh adekvátní
zahradní úpravy okolí, dopravní obslužnosti a úpravy související technické
infrastruktury.
Část areálu v majetku města by se tím měl stát první etapou revitalizace
území kasáren JZP, enklávou, která zajistí pohodlné a příjemné bydlení mladým
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 V pasivním domě je žádoucí používat pouze vysoce úsporné elektrospotřebiče,
třídy A+++, a LED osvětlení, tím lze výrazně snížit spotřebu elektrické energie.
Tato studie a její věcný a předmětný obsah je po odsouhlasení investora
zadáním pro další navazující fázi – tj. projekt pro stavební povolení, respektive
projekt pro spojené územní a stavební řízení.
3. STÁVAJÍCÍ STAV POZEMKŮ A URBANISTICKÉ SOUVISLOSTI NÁVRHU
Území dané k dispozici investorem, městem Litoměřice, se nachází ve
východní části města. Zahrnuje pozemky parc. čísel 4008/1, 4008/43, 4008/51,
4008/52, 4008/53 a 4008/55, v centru areálu bývalých jezdeckých kasáren JZP,
mezi ulicemi Českolipská a Karlova IV.
Plocha pozemků přesahuje požadavky na bezprostřední stavební úpravy a
investiční možnosti okolí budovy revitalizované ubytovny na novou funkci
startovacího bydlení pro mladé v aktivním energetickém standardu. Řešené,
redukované, území je vyznačeno graficky v situaci 1/500.

Ze severu sousedí ubytovna s dvoupodlažní administrativní budovou užívanou
AČR, při ulici Českolipské. Z východu je hranicí pozemků betonový plný plot
oddělující zahrady třípodlažních bytových domů podél ulice Karla IV.
Z jihu je limitem využití skupina vzrostlých (výška 21 m, dle zaměření) listnatých
stromů. Jedná se o jedinou souvislou zeleň v okolí, před objektem štábu. Vyjma
severu, je podél fasád stávající zatravněný pás různé šířky.
Pozemek je rovinatý, průměrný sklon pozemku ve směru delší osy, po
spádnici klesající ve směru sever/jih, činí cca 2,6%. Maximální převýšení
pozemků je ve směru spádnice 2,7 m. Nadmořská výška je v průměru 178,0
m.n.m.
Území je potrkáno hustou sítí obslužných komunikací jednotlivých objektů
s asfaltovým krytem. Dále dosud nezmapovaným rozsahem inženýrských sítí.
Stávající vysoká zeleň je náhodně roztroušena po předmětné ploše.
První investorem určený vjezd do území pro osobní automobily je z východu,
z ulice Karlova IV, druhý ze západu před původní bránu kasáren. Těžká vozidla
HZS a komunálních služeb mají zachovaný stávající příjezd po vozovce podél č.
p 4008/11 od západu. Pro pěší zajišťuje prostupnost možnost příchodu od
severu z ulice Českolipská.
Odstupové vzdálenosti od stávajících bytových domů zůstávají beze
změny. Návrh ponechává výšku křídla A v půdní výšce. Nedochází tak ke
zhoršení parametrů oslunění a denního osvětlení pro stávají bytovou zástavbu.
Údaje o podloží bytového domu
Vzhledem k časovým relacím zpracování studie revitalizace BD, vychází úroveň
informací o podloží stávající stavby z archivní dokumentace - IGP z roku 1979 a
jeho dodatku, který zpracoval VPÚ Praha. Tyto údaje následně převzal statik
projektové dokumentace ke stavebnímu povolení Doc. Ing. Hana
Gattermayerová CSc. v 05/2008 do stavebně konstrukční části, cituji:
„…Dle archívních sond se v zájmovém území vyskytují tyto geologické vrstvy:

Obr. 1 - Ortofotomapa okolí řešeného území, (zdroj: mapy.cz)
Areál kasáren JZP má protáhlý, zhruba trojúhelníkový tvar. Je hustě
zastavěn původně účelovými vojenskými budovami. Jedná se o kvalitní
architekturu, s řemeslnými detaily, se vznikem v létech 1888 – 1895, původně
určenou pro 9. zeměbranecký pluk. Budova ubytovny byla vestavěna v roce
1980 do prakticky jediného volného prostorou, při kratší odvěsně ve směru
sever/jih. Svým rozměrem, převýšením a měřítkem je necitlivá ke svému okolí.
„Odlištěnost“ prostředí završily rozsáhlé vyasfaltované plochy v bezprostředním
okolí.
Ze západu je rozsáhlé vyasfaltované nádvoří se zeleným pásem oddělujícím
sousedící (nevzhlednou) přízemní kovovou halu s nízkou sedlovou střechou.
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0,00- 0,20-štěrk s výplní písčité hlíny
0,20-0,40-tmavohnědá písčitá hlína hnědá-I/3
0,40-0,60-hnědá písčitá hlína pevná-I-3
0,60-2,00-okrově hnědá sprašová hlína tuhá až pevná-I/3
2,00-4,20-dtto
4,20-5,30-šedá jílovitá hlína tuhá-I/3
5,30-5,60-šedá jílovitá hlína s 20% úlomků slínovce vel.1-3 cm pevná
5,60-6,00-dtto s úlomky cca 40%
Sonda byla suchá.
Původní založení se předpokládalo ve hl. 3,00m, kde základovou půdu tvoří
sprašové hlíny s odvozeným normovým namáháním 0,1-0,25 MPa.
Podle dodatku IGP č.99/79 jsou geologické poměry v zájmovém prostoru
jednoduché. Základovou půdu tvoří okrově hnědé sprašové hlíny. Pro hloubku
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založení 1,2 m lze uvažovat odvozené normové namáhání 0,15 Mpa, pro
hloubku založení 2,5 m, pak 0,2 MPa.
Hladina podzemní vody bude trvale pod úrovní základové spáry, pro základy
postačí izolace proti zvýšené zemní vlhkosti….“
Úroveň základové spáry je však extrémně citlivá na zvodnění –
zasakování, a namrznutí + následné rozbřídání při odkrytí základové spáry
v montážním stádiu. To musí respektovat všechny následně navrhovaná
konstrukční řešení, včetně požadavku na těsnost umělého jezírka. Je
nepřípustné bodové zasakování dešťových vod.
Dle archivních měření je pozemek pod vlivem nízkého radonového rizika. (U
budov pro bydlení vybavených řízeným větráním, se navíc jedná o
zanedbatelný problém).
Z urbanistického hlediska bylo cílem:
Reagovat na specifika startovacího bydlení, kdy jeden z rodičů tráví celé dny
s dětmi doma v místě bydliště a jeho bezprostředním okolí.
Skloubit požadavek na ponechání obslužnosti a dopravní prostupnosti uživatelů
jiných objektů kasáren JZP, ale zároveň vymezit a oddělit vlastní okolí
startovacího bydlení, vytvořit kvalitní veřejný prostor s příjemným měřítkem a
mikroklimatem. Dostatek míst ke společnému setkávání a trávení volného času
pospolu.
Posílit roli zelených ploch s kvalitní sadovou úpravou, a obecně ploch
umožňujících plošné vsakování dešťových vod v místě.
Dále návrhem posílit adresnost a identitu místa bydliště. Zkrátka, aby to tam
obyvatelé měli rádi a rádi se tam vraceli…





vytěžit unikátní dálkové pohledy nejenom na blízké okolí města a jeho jádro,
ale i unikátní panorama pohoří severně od Litoměřic, Plešivec, Holý vrch
apod.
zajistit dostatek denního světla každé obytné místnosti,
vybavit všechny hlavní obytné místnosti bytů odpovídající vnější terasou,
zajistit z obytných místností „vizuální konzumaci“ nově navržené zeleně
v okolí (s mírnou nadsázkou) „bydlení v korunách stromů“.

Pozemek se nachází v území, jež je v těsném sousedství hranice CHKO
České středohoří. Je součástí ochranného pásma Litoměřické památkové
rezervace.
4. ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ
Architektonické řešení v případě revitalizací není volnou tvorbou. Autor je
vázán stávajícím objemovým řešením, kde je cílem analyzovat a posílit kvality
původního řešení a negovat nevýhody. V našem případě zejména zjemnit
měřítko stavby, lépe jí integrovat do prostředí. Dále dvoupodlažní nástavbou
křídla B zlepšit proporce domu, při naplnění stavebního programu investora.
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Navrhovaná stavba je z výtvarného hlediska racionální kubickou kompozicí
jednoduché podélné čtyřpodlažní hmoty ve tvaru kvádru s plochou střechou, s
orientací východ/západ. (Optimální orientace pro bydlení).
V kombinaci s příčným třípodlažním křídlem orientovaným sever/jih, rovněž
s plochou střechou. Celá skladba je zároveň s dobrým poměrem plochy
ochlazovaného pláště vůči obestavěnému prostoru – sledovaný parametr A/V.
Výše popsaná kompozice hmot a situování bytového domu na pozemku
v souladu s klasickými principy pasivních domů vytváří konstrukční předpoklad
energeticky úsporného domu optimálně orientovaného ke světovým stranám,
využívajícího ideálně kvality bydlení a zohledňující dálkové výhledy z hlavních
obytných místností, a střechy v 5.NP, které pozemek nabízí.
Fasády obecně, jsou řešeny s obdélníkovými převýšenými otvory,
převážně francouzskými okny, okny s běžnou výškou parapetu, nebo nízkými
pásovými okny podle účelu, funkce a orientace ke světovým stranám.
Při návrhu bytového domu byly důsledně aplikovány klasické zásady energeticky
úsporného stavění (tj. kromě jiného optimalizace ploch okenních otvorů,
zónování dispozice vzhledem ke světovým stranám, kompaktní objem stavby,
redukce otevíravých částí oken… atd.) Dobře je to patrné zejména z výkresové
dokumentace a vizualizací.
Hlavní fasády, východní a západní jsou řešeny odlišně. Východní, kde
není možný odstup, je navržena jednotně ve formě hravé mozaiky oken a
barevných zavěšených balkónů.
Pro západní a jižní fasádu křídla B byl zvolen jiný princip. Jedná se o průčelí
hlavní, které je vizuálně konfrontované i z většího odstupu. Kompozice oken a
samonosných teras vytváří svislé pásy, evokující samostatné bytové sekce,
které rozmělňují měřítko původní budovy. Lepší integraci do území pomáhá
rovněž zvlněný terén v úrovni soklu v návaznosti na sadové úpravy předpolí
domu.
Severní fasáda je řešena účelově s minimem otvorů, (které mají zápornou
energetickou bilanci). Jižní fasáda křídla A je využita celou plochou pro FVE.
Barevné a materiálové řešení je pojato převážně v “klidném,
nenásilném“ provedení, které rychle nezevšední. Převažují „přiznané“ přírodní
barvy materiálů a pastelové barvy. Důraz je kladen na hru základních hmot,
světla a stínů na fasádách, výraznější barvy jsou pouze doplňkový výrazový
prostředek podtrhující celkovou architektonickou kompozici.
Obvodový plášť BD i je navržen v převažujícím základním odstínu bílé
stěrkové omítky s hrubší zrnitostí, s možnými barevnými akcenty.
Plochá střecha domu je navržena ekonomicky se záhozem kačírku, v kombinaci
s vegetačním souvrstvím.
Je vybavena balastními betonovými deskami, nosné hliníkové, eloxované
konstrukce FV kolektorů a záchytného systému.
Kovové prvky na fasádě, nosná konstrukce balkónů, samonosných teras
– válcované profily, sloupky a madla zábradlí budou žárově zinkovány +
opatřeny transparentním matným lakem. Výplně zábradlí svislé ocelové profily,
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nebo jemně perforovaný plech. Některé prvky s barevnou úpravou matné PUR
barvy.
Podlaha balkonů – žárově zinkovaný pórorošt. Klempířské výrobky z titan zinku.
Rámy oken, dveří a jejich výplně, a spojovací prvky, budou plastové,
v matném šedém odstínu. Vnější žaluzie a screeny osluněných fasád budou
stříbrné v barvě kovu. Barevné a materiálové řešení bude detailně upřesněno
v dalším stupni dokumentace ve spolupráci se stavebníkem.
5. ÚPRAVY OKOLÍ BYTOVÉHO DOMU
Dopravní obslužnost, příjezd, parkoviště, chodníky.
Základní myšlenkou konceptu je odstranit v řešeném území za přijatelných
ekonomických podmínek rozsáhlé vyasfaltované plochy a zvýšit tak možnost
plošného vsakování dešťových vod v území.
Hlavní obslužná komunikace bude řešena jako těžká vozovka s mlatovým
povrchem š = 6,0 m. Ohraničena zapuštěným obrubníkem. Je připojena na
stávající komunikační síť vozovek v kasárnách. Sjezd z ulice Karla IV. Navazují
kolmá parkovací stání 2,5/5,0 m sdružená do hnízd (á 3 – 5 stání), s povrchem
zatravňovacích panelů z recyklovaných plastů.
Na základě pokynu investora je snížen obvykle požadovaný stupeň motorizace
1byt/1 stání z 52 na 35 stání. (Město bude odklon od potřeby vlastnit auto řešit
motivačními pobídkami nájemců).
Mezi hnízda stání jsou vloženy zatravněné plochy se stínícími stromy.
Okolo celého domu je trasován chodník, š = 1,2 m, v přední, západní, severní a
jižní části ze skládané betonové dlažby, s obrubníkem v návaznosti na vstupy do
bytového domu. V západní části lemuje parkoviště (bezbariérovost), v části
východní tvoří měkké křivky s vloženými místy s cvičebním nářadím pro
posilování, zde je navržen mlatový povrch. U severovýchodního a jihozápadního
nároží jsou navržena dětská hřiště s pružným systémovým povrchem a
certifikovanými hracími prvky.
Pro konstrukci nových zpevněných ploch se počítá s využitím recyklovaného
štěrkového podkladu a podsypu původních vyasfaltovaných ploch.
Před vstupem do křídla A budou zřízena 2 stání pro osoby se sníženou
pohyblivostí.
Vstupy do obou křídel budou řešeny shodně bezbariérově, rampou s
předpisovým zábradlím (povrch skládaná betonová dlažba) a schody (broušený
beton) uloženými v ozeleněné terénní vlně. Jako nezávislá konstrukce.
Sadové úpravy a zahradní plochy
Práce na sadových úpravách započnou pokácením stávajících stromů
v bezprostřední blízkosti fasád stávající ubytovny. Cca 8 ks.
Koncepci komunikací podporuje návrh sadových úprav. U vstupu do křídla A
jsou navrženy terénní vlny. (Použije se na ně výkopek z jezírka a jímek na
dešťovou vodu). Stávající stromy v areálu jsou doplněny stínící zelení a
stromořadími. Intenzivní zahradní úpravy (převážně suché, „bezúdržbové“
kamenné záhony s travinami) se předpokládají u vstupů do domu a jezírka.
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Betonová zeď na hranici pozemku z východu bude propnutá zelení. Místa
s posilovacími hracími prvky budou odcloněna keři. Rovněž obě dětská hřiště.
Návrh bude řešit rovněž design pohledově exponované zelené střechy křídla A+
B a zádveří křídla A. Vracíme tím pozemku alespoň zčásti zelený potenciál, který
mu zastavěnou plochou stavby odebíráme. Zelená střecha zpomaluje odtok
vody a zlepšuje mikroklima v okolí stavby
Dále je k řešení kontejner se stromkem v nice východní fasády a popínavá zeleň
na střešní pergole křídla A.
Plocha řešeného území mimo zpevněné plochy bude zatravněna. Součástí
konceptu je rovněž zahradní osvětlení a rozmístění laviček.
V rámci sadových úprav budou proříznuty koruny stávajících listnatých stromů
před jižním průčelím a provedena jejich re modelace – zkrácení.
Budou navrženy stromy, keře a nízká zeleň, v regionu obvyklá, nepřípustné jsou
cizí druhy.
Přírodní jezírko
Vodní plocha v blízkosti obytných fasád orientovaných na jih a západ je
„přírodní klimatizační jednotkou“. Snižuje lokálně, v horkých letních měsících,
teplotu vnějšího ovzduší o 3 - 5 °C, dle dispozice.
Přírodní jezírko je samostatným objektem navazující z jižní strany na pobytovou
terasu volnočasových aktivit obyvatel domu a ze strany západní na zelený pás
před fasádou domu. Plocha vodní hladiny a objem se předpokládá do cca 200
m2/m3 vody.
Jezírko je v rámci navrženého vodního hospodářství s dešťovými vodami
v druhém stupni retenční nádrží a přepadem pro dešťové vody z plochých střech
objektu. Případný nedostatek vody a přirozený odpar bude řešen dopouštěním
z vnitřního rozvodu pitné vody.
Dispozičně sestává ze dvou částí – (možné koupací) o hloubce 2.000 mm
v sousedství a podél terasy, a zbylé části se svažitým dnem, s „dílčím
samočistícím“ efektem štěrkového filtru a břehových porostů v mělkých
„lavorovitých“ lavicích – což činí cca 1/3 plochy jezírka, po obvodě meandru a
jako součást zatravněných svahovaných pahorkových úprav s měkkým vlněním
níže po spádnici pozemku.
Konstrukce je tvořena hluboko založenou železobetonovou opěrnou stěnou.
Z jihu a západu k bytovému domu, dále navazuje měkká, přírodní modelace dna
s přírodně trasovanou břehovou čárou, směrem do volného prostranství.
Ve zbylé části je dno tvarováno vrstvou dusaného jílového těsnění
separovaného od původního rostlého terénu po provedení výkopů. Jako
hydroizolace je navrhovaná svařovaná fóliová membrána, vytažená i na
betonové opěrné stěny.
Molo šířky 1.500 mm, nesené dvojicí lepených dřevěných podélníků s podlahou
z dřevěných panelů, je vyneseno dvěma páry středních ocelových sloupů
s monolitickou železobetonovou patkou vetknutou do dna jezírka.
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Možností je výsadba ryb požírajících žoužele. Ozelenění břehových mělčinových
porostů bude součástí návrhu vegetačních a sadových úprav v další části
projektové dokumentace. Případná technologie čeření, včetně nátoku proudící
vody, rovněž akustický efekt, je rovněž součástí dalších stupňů projektové
dokumentace. Primární zdroj pro pohon čerpadel se potom předpokládá FVE.

-

dostatek úložných prostor, + každý byt křídla A má ještě k dispozici komoru
v 1.NP křídla B, (byty v nástavbě křídla B mají komory již jako součást
dispozice)
dostatek denního světla a sluníčka v obytných místnostech
dostatečně prostorné koupelny, častá potřeba „servisu“ pro malé děti
většina koupelen má přirozené osvětlení a úzká francouzská okna
obytné místnosti opticky i fyzicky rozšiřují navazující balkóny či terasy
jako bonus , polo veřejné vnější i vnitřní prostory k setkávání…

Pádu malých dětí do vody a jejich zranění bude bráněno vysokými síťovými
zábranami v rámci návrhu dalšího stupně dokumentace.

-

Oplocení řešeného území se neuvažuje.

Křídlo A:

Dřevěná pobytová terasa v jižním průčelí, v těsné návaznosti na jezírko,
bude z impregnovaných dřevěných profilů kotvených po polích na rošt
z lepených profilů, uložený na krátké betonové pilotky. V části řešená jako
konzola. Obsyp po obvodě 250 mm kačírkem a v ploše pod vykonzolovanou
terasou.

1.NP
Ponechán dispoziční trojtrakt. Přes zádveří vstupujeme do rozsáhlé haly s
hlavním schodištěm. Odsazení 500 mm širokého vodorovného průvlaku
schodiště od fasády umožňuje vytvořit ozeleněný kontejner, či zelenou vegetační
stěnu.
Bezbariérovost je zajištěna přístavbou nového výtahu přístupného z haly. Na
halu navazuje plně prosklená místnost pro kola a kočárky. Pod výstupním
ramenem je prostor pro stojany na kola.
Chodby k bytům jsou v místech vstupů do bytů rozšířeny, zvýrazněno LED
osvětlením a barevností interiéru. Ve dvou místech je chodba přisvětlena ze
západní fasády denním světlem z respirií – sloužících zároveň jako miniherna
dětí –> model: „posezení dvou maminek u kafe“…
Zadní schodiště slouží rovněž jako chráněná úniková cesta. Z jeho zádveří je
únik možný přímo na terasu a terén, nebo jsou přístupné komory náležející
k jednotlivým bytům. Podlaží zahrnuje 11 bytů tří kategorií.

Okapní chodník o šíři 250 mm po obvodě soklu domu je navrhován
„přírodní“ se zásypem kačírku ukládaným na upravený terén na geotextilii.
Povrch okapního chodníku je v rovině upraveného terénu a ohraničen sadovým
ocelovým, poplastovaným obrubníkem. Chrání sokl před ostřikem při dešti a
ETICS před vlivem zatravnění.
6. DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ BD
Dispoziční řešení rovněž principiálně zohledňuje standardní požadavky na
navrhování dispozic pasivních domů. Důraz je kladen na účelné a funkční využití
každého metru čtverečného plochy. Plocha chodeb a komunikací je účelově
minimalizovaná, „mokré“ provozy jsou, pokud záměr dispozice umožňuje, jak
navrženo, účelně sdruženy v úrovni podlaží, či nad sebou.
Základem je dispoziční řešení, které vyhovuje požadavkům klienta, kde
výrazně nízká energetická náročnost je přirozeným důsledkem představ
stavebníka, racionálního návrhu dispozice i konstrukce, (podobně, jako je aspekt
maximální bezpečnosti např. u osobních automobilů, nad kterým se dnes již
nikdo výrazně nezamýšlí, ale považuje ho za samozřejmost).
Stavba principiálně zahrnuje z hlediska dispozičního řešení jeden bytový
dům s dvěma křídly A, a B. Vychází z možností skeletového konstrukčního
systému v modulu 6,0 x 6,0 m, kde stěny sloužící jako zavětrování je nezbytné
respektovat.
Všechny dispozice jsou bezbariérově přístupné, (vyjma terasy v úrovni střechy
křídla A).
Malometrážní startovací byty vycházejí z těchto společných principů, pro
zajištění kvality bydlení mladých rodin:
-

dostatečně velké předsíně, (nutno počítat s manipulací kočárku),
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2.NP – 4.NP
Podlaží dispozičně shodně řešená jako 1.NP. Hlavní podlažní hala u schodiště
může opět sloužit jako herna. 3 x 11 bytů tří kategorií.
5.NP – střecha
Stávající výstup je ponechán, bezprostředně navazuje terasa, krytá ozeleněnou
pergolou, doplněna zeleným extenzivním vegetačním pokryvem. (Společné
rekreační aktivity, hry dětí, grilování apod. Terasa umožňuje atraktivní výhledy
na město i unikátní panorama pohoří lemující ze severu Litoměřice.
Většina plochy střechy je určena pro FVE a umístění dvou nástřešních jednotek
VZT –> edukační charakter technologií OZE pro uživatele terasy i návštěvy.
Křídlo B:
1.NP
Zachována skeletová konstrukce s modulem 6,0 x 6,0 m. V tomto podlaží je
ponechaný prostor pro rekonstruovanou výměníkovou stanici a technickou
místnost přístupnou samostatně z východní fasády. Polovina podlaží je plošně
věnována komorám k bytům v křídle A.
Vstup do křídla umožňuje nově přistavěný modul s vertikálními komunikacemi a
jádrem pro VZT ze severní strany – chráněná úniková cesta. Naplňuje rovněž
funkci zádveří.
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Ze zádveří je v úrovni vstup do haly s toaletami a zázemím pro komunitní
neziskové aktivity (hernu, klubovnu, přednáškovou místnost, cvičení jógy,
apod.…). Tento víceúčelový prostor je plně prosklen v úrovni parteru. Navazuje
na něj rozsáhlá pobytová terasa a vodní plocha jezírka.

Vrchní stavba
Skelet má půdorysný modul 6000/6000 mm, konstrukční výšku v křídle A 3.600
mm, v křídle B je výška proměnná. (Vychází ze základního rozměru 3.600 mm).

2.NP – 3.NP
Obě podlaží jsou nástavbou a mají shodný půdorys se smíšeným stěnovým
systémem. Zahrnují nově navrženou bytovou část. Na podlaží jsou 4 byty, tří
velikostních kategorií, přístupné z haly. Byty ve východním průčelí mají vloženou
terasu.

U křídla A jsou průvlaky krajní typu L 500/500mm a střední typu T 500/500 mm
uloženy vždy rovnoběžně s delší stranou objektu, (v modulech A, B, C). Štíty
jsou ztuženy prefa trámci 200/500 mm.
Křídlo B má obdobnou skladbu stropů, zde však jsou umístěny hlavní průvlaky
kolmo na delší fasádu (ve stejném směru, jako u křídla A).

4.NP – střecha
Střecha je pochozí pouze pro údržbu. V kombinaci pokryvu kačírku pod FVE/FT
a extenzivní zelené vegetační úpravy.

Ve vyznačených místech jsou provedeny ztužující nosné příčné a u štítů (křídlo
A) podélné nosné stěny tl. 250 mm, které jsou zděné a musí být při revitalizaci
zachovány.

Interiéry.
Bylo by účelné, aby investor vybavil v rámci stavby dispozice bytů jednotně
řešeným designem kuchyňských linek (již s vestavěnými spotřebiči, tj. indukční
varná deska, digestoř, trouba, lednice, myčka => zároveň nenásilný dohled nad
splněním podmínek konceptu aktivního domu, účinnost A+++) a v předsíních
vestavěnými skříněmi.
Umístění praček je předpokládáno buď v koupelnách, preferované řešení, nebo
v rámci kuchyňských linek.

Schody hlavní i vedlejší, jsou dvojramenné prefabrikované, šíře 1500 mm
uložené na prefa podesty tl. 250 mm. Svislou nosnou konstrukci tvoří sloupy
skeletu po obvodě s vodorovnými prefa průvlaky 500/500 mm a cihelnými
vyzdívkami, nebo Siporex panely. Výplně otvorů a vyzdívky jsou lemovány
ocelovými profily.
Obvodový plášť
Je tvořen panely ze Siporexu tl 250 mm. Ukládány jsou na ocelové konzoly
v místě průvlaků stropů. Uzávěr zámků styků panelů tvoří těsnění na bázi
pěnového materiálu.

Dispoziční řešení a provozní vazby jednotlivých prostor jsou názorně
patrné z půdorysů podlaží.
7. KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ - STAV
Ve stávající podobě se jedná o budovu sestávající ze dvou křídel, bývalé
čtyřpodlažní ubytovny -> A, a kolmého přízemního křídla kotelny -> B.
Obě křídla mají nosnou konstrukci skeletovou, typu T-MS 66 (severočeská
typová varianta). Opláštění tvoří panely Siporex tl. 250 mm, některé části jsou
dozděny cihlami CDm. Stropy tvoří dutinové panely tl. 250 mm, skladebné šířky
1.200 mm, které jsou v některých částech dobetonovány. Konstrukčně se jedná
o dvoutrakt, dispozičně je křídlo A trojtraktem.
Stávající nášlapy podlah jsou 100 mm. Část A není podsklepena, úroveň
stávající +-O je cca 700 mm nad ÚT, (179,35 m.n.m). Část B zahrnuje ve
východní části jímku na kotle, s úrovní podlahy cca 1.700 mm pod UT.
Spodní stavba
Prefa sloupy skeletu 400/400 mm jsou založeny na monolitických patkách, na
nezámrznou hloubku, z kterých je do potřebné výšky vytažen monolitický krček.
Obvodové a ztužující stěny jsou založeny v části A na prefabrikovaných pasech
200/500 mm, v části B buď na pasech, nebo na základech z prostého betonu.
Pod křídlem A se pohybují rozměry krajních patek 2600/2600/1000 mm,
středních 3200/3200/1000 mm. V křídle kotelny jednotně 1600/1600/800 mm.
Stávající komín je zděný 1.500/4.500 a má vlastní monolitický základ.
V křídle A vedou pod podlahou 1.NP ve směru sever jih dva horkovodní kanály
rozměrů cca 600/600 mm, jsou běžně nepřístupné.
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Zjištěné závady:
Na základě průzkumu stavebně technického stavu objektu zpracovaného v rámci
přípravy projektu pro stavební povolení 05/2008 a vlastní prohlídky objektu
v 02/2018, se statikem lze konstatovat:
Stav stavby je poplatný době vzniku, stavu tehdejší techniky a zanedbané
údržbě.
Část A
 V konstrukci ohraničující vedlejší schodiště/ z vnější stany je přistavěn komín
zrušené kotelny na pevná paliva /jsou trhliny způsobené zřejmě sednutím
odlišně zatížených základů.


Část zavěšeného pláště z prefabrikátů SIPOREX vykazuje vodorovné a svislé
trhliny v místech vzájemného styku. Spárové těsnění z pěnového materiálu je
nefunkční. Místy chybí omítka, do panelů zatéká. Nosné ocelové kotvy panelů
jsou nekontrolovatelné.



Konstrukce zastřešení vnějšího schodiště je odtržena od budovy.



Výplně otvorů jsou poškozené, spárami na západní i východní fasádě do
objektu zatéká.
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Dlažby na chodbách jsou zvlněné, někde ve spádu, někde utržené od podkladu



Instalace jsou v provedení nepoužitelném pro nový účel budovy.



V úrovni 4.NP zatéká střechou v místě vnitřních vpustí.



Část B
Původní krytina z asfaltových pásů je degradovaná.
Dozdívaná nároží obvodového pláště jsou odtržena od části ze SIPOREX
ových panelů.



Instalace jsou v provedení nepoužitelném pro nový účel budovy.



8. BOURACÍ PRÁCE
Soupis prací nezbytných k očištění objektu a možnosti zahájit nové stavební
práce k zajištění navrhovaného řešení:
-

Demontáž všech Siporexových panelů a vyzdívek obvodového pláště fasád i
schodišť, včetně obkladů hliníkovým pláštěm a odstranění všech výplní
otvorů.

-

Odstranění komínu kotelny na úroveň hrubé podlahy 1.NP

-

Zbourání obou přístřešků u stávajících vstupů do křídel budovy.

-

Odstranění všech příček, (vyjma nosných zavětrovacích stěn)

-

Odstranění všech vrstev nášlapů podlah na vrchní líc panelů

-

Odstranění souvrství střechy obou křídel, ověřit kvalitu a zdravotní
nezávadnost spádové vrstvy (škvárobeton?). U nástavby křídla B odstranit.

-

Odstranit desky záklopu horkovodů v podlaze 1.NP

-

Odstrojení všech vnitřních rozvodů (splašková a dešťová kanalizace, rozvody
vody, VZT, silnoproud, slaboproud, hromosvod.

-

Odstrojit všechny zámečnické, klempířské a truhlářské výrobky.

-

Zajistit odstranění 4 ks stožárů veřejného osvětlení

-

V rozsahu nových komunikací a nové výsadby stromů odstranit asfaltový kryt
komunikací

-

Odstranění základových konstrukcí objektu č.p. 4008/43

-

Zajistit kácení stávajících stromů v blízkosti fasády objektu, cca 8 ks

9. NAVRHOVANÉ ÚPRAVY KONSTRUKCÍ
Návrh vychází z možností stávajících konstrukcí, prefabrikovaného skeletu, kde
je zejména obtížné (při revitalizaci) z hlediska funkce bydlení důsledně eliminovat
všechny akustické mosty mezi byty.
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Bytový dům je obecně navržen jako moderní, těžká, (dobře teplo
akumulující stavba), v pasivním energetickém standardu dle zásad PHPP/TNI.
Dům, jehož konstrukce, technologické vybavení bude přátelská k životnímu
prostředí s cílem minimalizovat ekologickou stopou svázaných emisí
skleníkových plynů CO2 a SO2 a to v celém životním cyklu stavby, od těžby
surovin, výrobu stavebních materiálů, jejich dopravu, zabudování až po
případnou recyklaci stavby. Navrhovaná řešení jsou podmíněna ekonomickou
návratností.
BD i ve stávající podobě má příznivý poměr A/V. Nástavba křídla B ho ještě
zlepšuje.
Konstrukční výška je v revitalizované části zachována 3.600 mm, v případě
nástavby, křídla B, navržena 3.200 mm.
Spodní stavba, křídlo A
Nezbytné je vyřešit provedení nových ležatých potrubí splaškové kanalizace a
připojení na přípojku, zároveň se zasypáním dvou podélných horkovodů profilu
600/600 mm. Dále odkopání stavby po celém obvodě a provedení tepelné
izolace 300 XPS až na úroveň vrchního líce základových patek. V nadzemní
části stěrková omítka. Provedené dno výkopu těsnit proti povrchové vodě
dusaným jílovým těsněním. Zpětné zásypy hutnit po vrstvách. Zřídit nezávislé
pilotkové základy teras a betonových pasů pro založení vnějšího schodiště a
výtahu.
Následně na nově zřízenou tenkou železobetonovou desku položit hydroizolaci
proti vlhkosti, i jako parozábranu + provedení nášlapu podlahy s vysoce účinnou
tepelnou izolací.
Spodní stavba křídla B
Nezbytné je vyřešit provedení nových ležatých potrubí splaškové kanalizace a
připojení na přípojku, zároveň se zasypáním prohlubně v části půdorysu –
prostor pro kotle. Dále odkopání stavby po celém obvodě a provedení tepelné
izolace 300 XPS až na úroveň vrchního líce základových patek. V nadzemní
části stěrková omítka. Provedené dno výkopu těsnit proti povrchové vodě
dusaným jílovým těsněním. Zpětné zásypy hutnit po vrstvách. Zřídit nezávislé
pilotkové základy teras a betonových pasů pro založení vnějšího schodiště a
nového modulu s komunikačním jádrem
Následně na nově zřízenou tenkou železobetonovou desku položit hydroizolaci
proti vlhkosti, i jako parozábranu + provedení nášlapu podlahy s vysoce účinnou
tepelnou izolací.
Svislé nosné konstrukce
Svislou nosnou konstrukci tvoří odstrojený stávající skelet. L průvlaky 500/500
mm, po obvodě pláště, budou dobetonovány do pravidelného tvaru na ocelové
trny. Do vnějšího líce sloupů bude provedena subtilní vyzdívka AKU cihlami tl.
140 mm. Objemová hmotnost vyzdívky do 800 Kg/m3. (Řešení konzultované
statikem). Obdobně ve štítech bude vyzdívka provedena na průvlaky 200/500
mm.
Svislé nosné konstrukce křídla B, nástavba 2.NP – 3.NP
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Konstrukce je smíšená stěnová. Navrhovaná jako 200 mm tl. monolitická pro
zajištění prostorové tuhosti. Pokud se prokáže nízká únosnost stávajícího
skeletu v přízemí, bude vyzdívaná/lepená z plynosilikátů.
Svislá nosná konstrukce přistavěného výtahu a nového
komunikačního jádra křídla B
Stěny navrhované jako monolitické železobetonové tl. 200 mm. Nezávislá
konstrukce založená na samostatných pasech na nezámrznou hloubku.
Přikotvená v místě průvlaků/stropů ke stávající budově. U přistavěného výtahu
křídla A vodorovné propojení obou stěn ocelovými profily.
ETICS
Vně budou opatřeny nosné stěny pláště budovy, výtahů a schodišť zateplovacím
systémem ETICS 300 mm na bázi účinného šedého EPS – F ze strany exteriéru
ukončeného stěrkovou omítkou probarvenou ve hmotě v barevnosti odpovídající
architektonickému návrhu.
V soklových partiích bude aplikován méně nasákavý XPS tl. 300 mm, který bude
zatažen až po úroveň stávajících patek. Předpokladem požadované
téměř/relativní vzduchotěsnosti pláště je buď oboustranná omítka, nebo při
jednostranném řešení - nanášení a lepení desek tepelného izolantu v ploše
hřebenovou stěrkou. V místě instalace rolád vnějších žaluzií ke stínění oken, je
nezbytné přerušit tepelný most vysoce účinným izolantem, například panely
PUR, nebo vakuové izolace.
Celková tloušťka obvodového pláště části bytového domu navrženého
v pasivním standardu se předpokládá skladebně cca 500 mm.
Vnitřní nosné stěny a příčky budou řešeny podle potřeby dispozice a
záměru řešení interiéru jako 150/200 mm tl. zděné, oboustranně omítané
případně s instalačními a akustickými předstěnami, nebo lokálně jako systémové
sádrokartonové, (koupelny). Obezdívky bytových jader světlosti 300/700 mm 100 mm plynosilikát.
Stropní konstrukce tvoří v revitalizované části prefabrikované dutinové
stropní panely tl. 250 mm, šířky 1.200 m. Průrazy 300/700 mm pro bytová jádra
jsou navrhovány ve směru uložení panelů. V případě dvou jader pro hlavní
stoupačky VZT / křídlo A, bude obvod ztužen límcem z ocelových válcovaných
profilů. U nástaveb křídla B, tvoří stropy železobetonová monolitická deska tl.
200 mm.
Ploché střechy jsou navrženy jako jednoplášťové konstrukce se
sklonem 2% k vnějším svodům střechy. Nosnou konstrukci tvoří železobetonová
stropní deska (nástavba křídla B), nebo ze stávajících stropních panelů. Na
parozábranu je uložena vrstva nenasákavého nestlačitelného, vysoce účinného
izolantu tl. 400 - 500 mm se spádovými klíny. Vrstva separační a těžká
povlaková hydroizolace, je ukončená ochranným zásypem kačírku, v místech
dle návrhu vegetačním souvrstvím.
Na separační vrstvu budou uloženy balastní zátěže nosné hliníkové konstrukce
FVE a záchytného systému.
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Schody jsou v křídle A ponechávané, s obkladem stupnic viz níže. Vnitřní
zábradlí bude tvořit nerezová síť, po obvodě jednoduché ocelové zábradlí se
svislým členěním. V křídle B, obdobně železobetonový monolit.
Konstrukce balkonů, zejména východní fasáda, je navržena ocelová
šroubovaná. Platformu tvoří rošt z U/I válcovaných profilů výšky 180/160 mm,
který je kotven na praporce do fasády domu v úrovni průvlaků. Podlaha,
nerezový 40 mm pórorošt. Zábradlí tvoří sloupky a madla z pásové oceli 50/10
mm, kotvené na plechy k roštu po obvodě. Výplně, svislé ploché profily/ jemně
perforovaný plech + barevná povrchová úprava. Zavěšení oboustranně z boku
ocelovými rektifikovatelnými, tyčovými táhly Ø32 mm. Půdorysně skladebně 2,0
x 2,0 m.
Konstrukce teras jsou obdobně jako u balkonů, šroubované platformy ve
formě nosného roštu s podlahou z nerez póroroštu. Samonosné. Platformy
vyneseny dvojicemi trubek Ø 120 mm. V místě průvlak“/stropů přikotveno do
fasády s přerušením TM. Založení na samostatný monolitický základ na
nezámrznou hloubku.
Motýlková stříška v posledních podlažích je navržena z ocelových krokviček
kotvených v místě podélníků trny Ø 40 mm do nosných sloupků. Pobití z OSB
desek + plechová krytina.
Zábradlí tvoří sloupky a madla z pásové oceli 50/10 mm, kotvené na plechy k
roštu po obvodě. Výplně, svislé ploché profily. Zástěny z panelů s výplní hrubým
tahokovem. Půdorysně skladebně 6,0 x 2,0 m.
.
Podlahy – skladba je navrhována standardně o skladebné tl. 150 mm,
z toho 70 mm EPS – T, možnost vedení vnitřních instalací + mezibytová
akustika, 60 mm betonová slabě vyztužená deska, zlepšující tepelnou
akumulaci stavby a 20 mm finální nášlap, dle požadavku klienta. Odlišná
(mocnější) úprava bude použita u křídla A v 1.NP, kde je nezbytné výrazně
zateplit podlahu od terénu. Změna výšek oproti stavu (jednotně 100mm) bude
řešena obkladem stupnic schodů betonovými deskami.
Podhledy – ve stanoveném rozsahu budou navrženy sádrokartonové
podhledy s integrovaným vnitřním osvětlením, zejména za účelem zaplentování
nerovností panelových stropů a jako zákryt rozvodů VZT.
Okna a francouzská okna obvodového pláště BD budou plastová,
standard profilu určeného pro pasivní domy, se součinitelem prostupu tepla
Uokna = 0,7 W/(m2·K)
Kování bude celoobvodové, těsné s možností odtěsnění. Okna opatřena
izolačními trojskly s čirým měkkým nízkoemisním pokovením vnitřního skla a s
výplní argonem mezi izolačními skly. Navržena je účelná kombinace pevných a
otvíravých, nebo posuvných křídel dle upřesňující specifikace v dalším stupni
projektové dokumentace. Fixní, neotvíravé díly oken jsou navrženy
v bezrámovém provedení. Okna vůči sluníčku v nechráněné poloze budou
opatřena vnějšími žaluziemi s žaluziovými boxy zabudovanými do fasády s
přerušením tepelného mostu. Zabezpečení před poškozením povětrností bude
řešeno větrovou stanicí. Kotvení do fasády ve formě předsazené montáže
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s celoobvodovým lemem rámů tepelně izolačním profilem. Kotvy kompozitové,
nebo plechové dle výpočtu v další fázi projektové dokumentace.
Zábradlí francouzských oken s otvíravými křídly je řešeno jako ocelové s
výplní se svislým členěním, v rovině vnějšího líce ostění, kotvené systémovými
nerezovými úchyty do fasády
Dveře vstupní do BD, jsou navrženy jako součást oken a výkladců
obvodového pláště. Plastové rámy, plně prosklená výplň s trojsklem, prahová
spojka s přerušeným tepelným mostem. Bezpečnostní kování.
Dveře vnitřní vstupní do bytů plné, s požární odolností, těsné s prahem
opatřené design úpravou s číslem bytu.
Dveře vnitřní v bytech otvíravé dřevěné s výplněmi a kováním dle
specifikace v úrovni projektu stavby. Některé vybaveny prosklenými nadsvětlíky
výšky 300 mm. Zárubně obložkové – integrované rozvody elektro a plocha pro
umístění vypínačů osvětlení místností. Převážně bez prahů, vyjma těsného
vstupu do bytu a dalších klientem specifikovaných prostor, dle standardů
aplikace řízeného větrání s rekuperací tepla pro pasivní domy.
10. TECHNIKA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ
Splašková kanalizace.
Připojovacími potrubími z jednotlivých bytů, budou stoupačkami v jádrech
300/700 mm svedeny splaškové vody na patu objektu, kde budou ležatými
rozvody pod úrovní podlahy 1.NP (křídlo A – nutno řešit kolizi se zrušenými
horkovody) napojeny na stávající splaškovou kanalizaci. Připojovací bod a jeho
parametry určí investor. Předpoklad ze severní a západní strany objektu.
Nad úroveň ploché střechy bude vyvedeno odvětrání stoupaček – nutno
koordinovat s panely FVE.
Na odpadu ze sprchových vaniček bude umístěn rekuperační výměník
s předehřevem přiváděné studené vody.
Dešťová kanalizace a vodní hospodářství.
Pro zpomalení odtoku dešťových vod z plochých střech budovy a ochranu
hydroizolace, je navržen zához kačírkem v kombinaci se zelenými vegetačními
plochami.
Střechy s jednostranným 2% spádem budou odvodněny vnějšími svody po
západní a jižní fasádě, ležatým potrubím svedeny do jímek na dešťovou vodu
v západní straně, poblíž jezírka. Přepad bude v případě přívalových dešťů
sveden do jezírka. Voda z jímek bude využita po přefiltrování k splachování WC
v bytech a rozstřiku v rámci údržby zahrady. Doplňování - pitnou vodou
z vnitřního rozvodu, v případě suchého období.
Vnější odvodnění přilehlých ploch nebude řešeno standardní dešťovou
kanalizací. Koncept mlatových ploch komunikace v kombinaci se zatravňovacími
panely parkoviště a dostatkem ploch zatravněných, umožní plošný vsak v místě.
Navržené chodníky ze zámkové dlažby (mechanicky hutněna skladba, bez
betonu), budou mít prořezy v obrubnících umožňující odtok do zatravněných
ploch.
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Vodovod, teplá voda.
Připojení na veřejný vodovodní řad se předpokládá z východní strany objektu.
Připojovací bod určí investor. Voda bude zavedena do technické místnosti, kde
bude měření. Odtud vodorovný rozvod v podhledu chodeb a jednotlivými
stoupačkami v bytových jádrech a připojovacími potrubími k odběrným místům.
(Na odpadu ze sprchových vaniček bude umístěn rekuperační výměník
s předehřevem přiváděné studené vody).
Teplá voda bude připravována centrálně v kombinaci CZT výměníku – v
technické místnosti (a FVE?), případně s mixem fototermických panelů. (Bude
upřesněno v dalším stupni dokumentace).
Předpokladem je ujasnění podmiňujících časových a technických souvislostí
rekonstrukce stávající výměníkové stanice a celého připojovacího uzlu CZT ze
strany investora.
Z technické místnosti vodorovný rozvod v podhledu chodeb a jednotlivými
stoupačkami v bytových jádrech a připojovacími potrubími k odběrným místům.
V jádrech bude zvážena možnost bytových stanic s lokálním dohřevem. Myčky a
pračky budou vybaveny přívodem teplé vody.
Vzduchotechnika
Bytový dům bude vybaven řízeným větráním s rekuperací tepla. Navržen je
centrální systém s nástřešními jednotkami. Dvě budou obsluhovat křídlo A, jedna
pro křídlo B. Společné prostory v úrovni 1.NP – B budou vybaveny samostatnou
jednotkou. Každé podlaží obsluhuje dvojice VZT stoupaček s výfukem a sáním
ze střechy. Vodorovné rozvody v podhledech chodeb – odtud adresně do bytů.
Vytápění
Navržen je teplovodní systém s běžnými otopnými tělesy. Topná voda bude
připravována centrálně v kombinaci CZT výměníku – v technické místnosti (a
FVE?), případně s mixem fototermických panelů. (Bude upřesněno v dalším
stupni dokumentace).
Z technické místnosti vodorovný rozvod v podhledu chodeb a jednotlivými
stoupačkami v bytových jádrech a připojovacími potrubími k odběrným místům.
V jádrech bude zvážena možnost bytových stanic s lokálním dohřevem.
Silnoproud
Zdrojem elektrické energie je FVE, která saturuje veškerou potřebu bytového
domu i veřejného osvětlení. Napájení z technické místnosti. Otázka přetoků a
nové přípojky elektro je předmětem optimalizace. Samostatné měření společné
spotřeby domu tamtéž.
Z technické místnosti je trasován vodorovný rozvod v podhledu chodeb a
jednotlivými stoupačkami v bytových jádrech k odběrným místům. V jádrech
podružná měření bytů. Všechna svítidla v provedení LED.
Ploché střechy vybaveny hromosvodem. Připojení všech kovových konstrukcí na
fasádě, nutno koordinovat s FVE a záchytným systémem. Svody k uzemnění
trasovány po fasádě.
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zasklením cca 0,7 W/(m2·K), tedy hodnoty příznivější než pro pasivní domy
doporučuje ČSN 73 0540 – 2 : 2012,

Veřejné osvětlení
Nově navržené je veřejné osvětlení 4 stožárovými svítidly hlavní komunikace a
parkoviště. Sloupková zahradní svítidla podél chodníku ze severní, východní a
jižní strany. Na pobytové terase u jezírka bude nepřímé liniové osvětlení. Vše
technologie LED, s potlačením světelného smogu. Osvětlení napájeno z FVE.
FVE/FT, Uložiště
Pro možnost přeměny energie slunce je v této verzi studie ponechána maximální
možná plocha na samotném bytovém domě. K dispozici je celý jižní štít křídla A
a jeho plochá střecha mezi moduly 6 – 14. Na střeše křídla B potom nejméně
zastíněná plocha mezi moduly D – F.
FVE bude přifázována k zajištění celé spotřeby elektrické energie v domě –
domácí spotřebiče, VZT, osvětlení. Ohřev vody je předmětem další optimalizace
a mj. hledání poměru plochy mezi FV/FT kolektory. Rovněž tak možnost přetoků
do sítě – net metering.
Vlastní prostor pro bateriové uložiště se předpokládá o ploše do 3m 2 (zahrnuje
baterie, rozvaděč, měniče), umístění v technické místnosti.

o v konstrukcích jsou navrženy vzduchotěsnící vrstvy, které navzájem navazují;
je předepsáno jejich vzduchotěsné napojení jištěné přítlakem,
o řízené větrání s rekuperací má účinnost zpětného získávání tepla z větracího
vzduchu vyšší než 75 %, má pružnou regulaci intenzity výměny vzduchu
podle proměnných provozních podmínek, umožňuje plné využití pasivních
solárních zisků a tepelných zisků provozních,
o nezávislý, doplňkový otopný systém má pružnou regulaci teplot s možností
individuálního nastavení v každé obytné místnosti,
o příprava teplé vody je navržena s vysokou účinností užití energie a
s minimálními ztrátami v rozvodech,
o energetické spotřebiče jsou navrhovány v energetických třídách A+++.

Stavebně energetický koncept dává předpoklad dosažení velmi nízkých
tepelných ztrát a následně i spotřeby energie na vytápění podle kapitoly 5. 3.
technické normy ČSN 73 0540 – 2: 2012, Tepelná ochrana budov.
12. DOPLNĚNÍ PRŮZKUMŮ, KOLIZNÍ MÍSTA

V rámci návrhu FVE bude řešena i elektro mobilita – napájecí stojánky pro
elektromobily.

Pro navazující plynulé zahájení prací na dokumentaci pro stavební
povolení je nezbytné ze strany investora ozřejmit následující body:

Domovní odpad.
Tříděný odpad bude shromažďován v typových nádobách v rámci nově
navrženého, designovaného přístřešku. Ocelová konstrukce pokrytá zelení.
Umístění, viz situace 1/500.
11. STAVEBNĚ ENERGETICKÝ KONCEPT
Stavebně energetický koncept respektuje zásady a pravidla pro dosažení
úrovně pasivního domu podle kapitoly A. 5 v ČSN 73 0540 – 2 : 2012 Tepelná
ochrana budov – Část 2: Požadavky, a to :
o budova je optimálně orientovaná ke světovým stranám,
o tvarové řešení je kompaktní
(geometrickou charakteristikou),

s poměrně

příznivým

faktorem

-

tvaru

-

o vnitřní provoz je sdružován podle tepelných zón, vytápěcích režimů a
orientace prostorů ke světovým stranám,

-

o vnitřní dispozice je plně provozně maximálně využita, nevytápí se hluché
prostory,
o konstrukční koncepce je řešena se snahou o maximální potlačení až
vyloučení vlivu tepelných mostů v konstrukcích a tepelných vazeb mezi
konstrukcemi,
o navržené masivní tepelné izolace mohou při dodržení předchozí podmínky
zajistit součinitele prostupu tepla obvodových stěn cca 0,11 W/(m2·K), střech
a podlah nad exteriérem cca 0,09 W/(m 2·K), výplní otvorů s trojnásobným
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nutnost územního řízení? Samostatné, spojené?
ověřený stav inženýrských sítí v řešeném území
připojovací místa, stav, poloha, profily, materiál, kapacity pro připojení
výpisy z listu vlastnictví na předmětné pozemky
kopii katastrální mapy k datu
výsledky radonového průzkumu
dendrologický průzkum, k povolení kácení
stav a postup s připojením CZT a řešení repase výměníkové stanice
projekt pro stavební povolení 05/2008 v dwg formátu
zastavovací/regulační podmínky předmětné lokality dle platného územního
plánu,
zajistit sondy do střechy křídla A – zjistit zdravotní nezávadnost
spádové vrstvy,
posoudit prostorovou tuhost vnějšího schodiště (praskliny, podesty jsou
ve spádu…)
posoudit potřebu oddělení geometrickým plánem řešeného území od
ostatních pozemků města, které jsou k dispozici
které aktivity v universální místnosti v jihozápadním průčelí 1.NP křídla
B jsou v souladu s dotačním titulem?
energetická optimalizace
ověření sníženého stupně motorizace/doprava v klidu

13. FOTO SOUČASNÝ STAV STAVBY
Autor všech fotografií: Josef Smola
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Obr. 2 – Pohled na jihozápadní průčelí, křídlo A, v pozadí kotelna.

Obr. 3 – Pohled na jihovýchodní průčelí. Vpravo betonový plot
sousedících zahrad bytových domů.
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Obr. 4 – Pohled směrem k jihu na „vyasfaltovaný“ prostor před západní
fasádou křídla A. Průhled na skupinu vysokých listnatých stromů před
štábním objektem. Skupina bude potřebovat prosvětlit a výškově upravit
modelaci korun, vzhledem k možnosti stínění EVE na jižní fasádě křídla A.
Nízké zimní slunce….

Obr. 5 – Pohled od severozápadu na kotelnu a v pozadí na ubytovnu 300.
Opět je dobře patrný značný rozsah „vyasfaltovaných“ ploch.

26

PRŮVODNÍ ZPRÁVA
návrh: Ing. arch. JOSEF SMOLA & Ing. arch. MARTIN STARK © 2018

14

Obr. 8 – Interiér hlavního schodiště

Obr. 6 – Pohled od severovýchodu na průčelí kotelny a ubytovny. Dobře
patrné jsou praskliny v místě návaznosti výměníkové stanice na hlubší
kotelnu.

Obr.9 – Typický interiér stávajících chodeb ubytovny. Atypické rozšíření
sloupu vpravo o dozdívku opláštění vnitřního dešťového svodu z ploché
střechy.
Josef Smola, 19. února 2018
Obr. 7 – Střecha ubytovny, pohled od jihu na střešní nástavbu, v pozadí
s unikátním panoramatem pohoří.
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PERGOLA STŘEŠNÍ TERASY
SE ZELENÍ

ZELENÁ STŘECHA

VĚTŠÍ VZT JEDNOTKA

POLE FV PANELŮ
S KAČÍRKEM

VĚTŠÍ VZT JEDNOTKA

ZAVĚŠENÉ BALKONY
POLE FV PANELŮ
S KAČÍRKEM

TERASY SE SAMONOSNOU
KONSTRUKCÍ

JIŽNÁ FASÁDA POKRYTA
FV PANELY

DŘEVĚNÁ TERASA
SPOLEČNENSKÝCH PROSTOR

BALKONY SE SAMONOSNOU
KONSTRUKCÍ

PŘÍRODNÍ JEZÍRKO S MOLEM
- VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

VZROSTLÉ STÁVAJÍCÍ STROMY

MLATOVÁ CESTA
UMOŽŇUJÍCÍ PRŮSAK

PARKOVACÍ PLOCHY
ZE ZATRAVŇOVACÍCH TVÁRNIC
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SCHODY A RAMPA PRO INVALIDY
ZAPUŠTĚNÉ V TERÉNNÍM PAHORKU

VIZUALIZACE NADHLEDOVÁ
návrh: Ing. arch. JOSEF SMOLA & Ing. arch. MARTIN STARK © 2018

25

PAVE - První energeticky aktivní veřejná budova
Litoměřice, č.p 4008/1, 4008/43, 4008/51, 4008/52, 4008/53 a 4008/55

VIZUALIZACE OD JIHOZÁPADU
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VIZUALIZACE OD SEVEROVÝCHODU
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