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SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

Zastavěná plocha haly (footprint)

1600 m2

Hrubá poldažní plocha haly (HPP)

5 110 m2

Čistá podlažní plocha haly (ČPP)

4 446 m

Krček			

350 m2

Ovál			

983 m2

Hřiště			

968 m2

Zpevněné plochy			

1383 m2

•
•

	Zaměření stávajícího stavu
Geodetické zaměření pozemku

2

ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ
Stavba bude rozdělená na následující stavební objekty a technická a technologická zařízení:
Stavební objekty:
SO01 – nový objekt sportovní haly na parcele č. 1068/1
SO02 - nový objekt spojovacího krčku na parcele č. 1068/1, 1069/1, 1066/2
SO03 - nové plochy venkovního sportoviště na parcele č. 1068/1, 1068/3, 1066/2, 1066/3, 1064/2
SO04 - nová vodovodní přípojka na parcele č. 1068/1
SO05 - nová kanalizační přípojka na parcele č. 1068/1
SO06 - nová přípojka silnoproudu na parcele č. 1068/1
SO07 - nová přípojka slaboproudu na parcele č. 1068/1
SO08 - nová akumulační nádrž na parcele č. 1068/1
SO09 - nové zpevněné plochy na parcele č. 1068/1, 1066/2, 1068/3, 1083/2, 1083/1, 2365
Stavební objekty - vyvolané investice pro TJ Sokol:

• 	Inženýrsko geologický průzkum
	Mgr. Jeroným Lešner
	Sakurová 186, 250 68, Husinec - Řež
	IČ 60508558, DIČ CZ8008191059
tel. 607 634166
• 	Radonový průzkum
	Mgr. Jan Kučera, Ph.D., RNDr. David Štorek
	K+K průzkum, s.r.o. - Držitel povolení SÚJB (e. č. 580937, č. j. 14617/2010)
• 	Dendrologický průzkum:
	Ing. David Kučera
	Nové Hrady u Litomyšle 1
+420 605 265 055
•

	Nové vedení stoky: Ing. Michael Knotek, projektová kancelář Šiškova 13

•

	PRE distribuce. Ing Vinopal, Obastní technik NN

•

	Kopie katastrální mapy (http://nahlizenidokn.cuzk.cz)

•

	Mapa širších vztahů (http://www.mapy.cz)

•

	Územní plán (http://mpp.praha.eu/app/map/VykresyUP/)

•

	Průzkum na místě

SO10 - nový objekt klubovny Sokola na parcele č. 1064/2, 1068/2
SO11 - nový objekt propojení Sokolovny a krčku na parcele č. 1068/2, 1068/1
SO12 - nové zpevněné plochy parkování před Sokolovnou na parcele č. 1068/2
SO13 - přeložka oplocení a rozšíření chodníku na parcele č. 2364/1, 1068/2
SO14 - přeložka sloupů osvětlení hřiště Sokola na parcele 1068/2
SO15 - přeložka HUP na parcele 1068/2
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	Stavebně technický průzkum
	Studie osvětlení a oslunění

Anotace
Cílem návrhu bylo přidat ke stávajícímu složitému školnímu areálu jednoduchý solitérní objem sportovní haly.
Nová budov je propojena se školou a sokolovnou proskleným krčkem. V místě napojení na budovu lávka
přechází v pásové okno, které obepíná dokola celou stavbu. Zaoblené nároží podtrhuje provázání sportovní
haly a školy a podtrhuje unikátní polohu stavby v nároží. Cihelný plášť odkazuje k původní suchdolské škole,
antuce a solidní instituci na rozhraní starého a nového Suchdola.

Zadání
Dopracování studie vychází z vítězného návrhu architektonické soutěže a z původního zadání. Cílem
dopracování studie bylo zejména prověřit velikost sportovní plochy v hale, upřesnit návaznosti na stavbu
Sokolovny a pozemky Sokola a optimalizovat napojení na školní budovu.
Návrh byl během zpracování průběžně projednáván se zástupci městské části Praha Suchdol, byl představen
na sportovním výboru a byl projednáván se zástupci Sokola. Návrh byl předjednán na stavebním úřadě
Prahy 6, na odboru dopravy a s policií ČR a na odboru územního plánování Hlavního města Prahy.
Na základě práce na dopracování studie bylo částečně upraven návrh. Hlavní změna je v pozici vedení
propojujícího krčku mezi budovou školy, Sokolovnou a novou halou. Byly doplněny klubovny v podzemním
podlaží a doplněny další návaznosti na okolní terén.

Autorská zpráva
Školní areál na okraji starého a nového Suchdola má specifickou polohu nad terénní hranou. Soubor škol,
původní z počátku 20. století a dostavby z devadesátých let vytváří spolu se sokolovnou a tělocvičnou vytváří
hmotově složitou kompozici. Nová hala tuto srostlici doplňuje jednoduchým tvarem. Prázdná rohová parcela
je doplněna jednoduchou budovu, která školní areál uzavírá. Místo v nároží je specifické a unese urbanistický
akcent. Navrhli jsme solitérní oblou zděnou budovu, která místo pomáhá definovat.
Ze zadání vychází, že hala bude provozně spojena se školou interiérovým prostředím. Navrhli jsme tak trochu
pošetile dlouhý krček, který se stal určující pro návrh. Krček propojuje školu, Sokolovnu a halu do jednoho
celku. V místě napojení nové haly a krčku přechází lávka v pásové okno a obepíná dokola celou stavbu.
Školáci lávkou prochází v obou směrech, užívají si výhledu na sportoviště, do krajiny a do prostoru hrací
plochy.
Budova využívá sklonu terénu a je funkčně rozdělena po podlažích. Herní plocha a hlavní vstup se vstupní
halou a zázemím jsou navrženy v úrovni ulice. Pod halou je umístěna dvoupodlažní garáž s vjezdem z ulice
Za Sokolovnou. Dvoupodlažní garáž má dva výstupy, jeden s výtahem do interiéru haly, druhý s přímým
výstupem do venkovního prostředí hřiště. Za garážemi prvního podzemního podlaží jsou navrženy šatny, které
jsou díky sklonu terénu ve stejné úrovní jako plocha venkovního hřiště s oválem. O podlaží výš nad úrovní
haly, na straně budovy přilehlé k ulici, jsou navrženy tři místnosti s klubovnami určené pro družinu, s vlastním
zázemím a obchozí galerie tělocvičny určená pro diváky.
Školáci přichází krčkem. Pokud jsou převlečeni, mohou vstoupit přímo na hrací plochu. Pokud nejsou,
sestupují o podlaží níže do šaten a zpátky čistým schodištěm na hrací plochu. Jdou-li do družiny, vystupují o
podlaží výš, kde jdou po galerii nad hrací plochou do jednotlivých místností.
Vstupní hala s toaletami návštěvníků, schody do garáží a toalety přístupné z venkovní hrací plochy jsou
navrženy pro špinavý provoz. Ostatní prostory budovy, tedy šatny v prvním suterénu, toalety pro sportovce a
místnosti družiny a prostory diváků na galerii jsou uvažovány kompletně čisté. Rozhraní špinavých a čistých
provozů je vždy vymezeno lavičkou.
Hlavní hala má hrací plochu o rozměru 18 x 36 metrů a ochrannou zónu širokou 2 metry po obvodu hřiště.
O podlaží výš nad úrovní hřiště je ochranná zóna od vnější hrany hřiště zmenšena na jeden metr (galerie
je předsazená). Hřiště slouží pro mnoho různých sportů, základní uvažované sporty pro které bude v hale
vytvořeno lajnování jsou florbal, basketbal, volejbal s hřištěm napodél a dvěma tréninkovými napříč, futsal.
Množství lajnování je třeba dobře zvážit s ohledem na srozumitelnost oproti nepřehledné změti čar. Halu je
možní napříč rozdělit na dvě tréninková hřiště. Pro basketbal jsou pod stropem osazeny pohyblivé sklápěcí
koše s automatickým ovládáním. Místa pro diváky jsou na sníženém ochozu po obvodu stavby a střídačky
jsou v úrovni hřiště naproti galerii. Kancelář je přímo napojena oknem na hrací plochu a rozhodčí nebo
správce tak mají přehled.
Prostor vstupu vytváří závětří stavby, i venkovní posezení s lavičkou. Vstupní hala je navržena na šířku
budovy, může fungovat jako prostor pro občerstvení, čekají-li rodiče na své děti ze sportovních kroužků nebo
družiny. Hala je dostatečně kapacitní a může při nárazovém konání společenských akcí sloužit jako foyer sálu.
Druhá hala je obrácena k hrací ploše venkovního hřiště. Zde je prostor pro nárazové konání akcí s možností
zřízení pultu pro výdej nápojů.
Urbanistický akcent v nárožní poloze školního areálu, na rozhraní nového a starého Suchdola, potvrzuje
výběr materiálu. Hra cihly a římsy patří k malebnému architektonickému jazyku původní stavby suchdolské
školy. Nová budova s cihelným obkladem a detailem vystouplého parapetu a římsy pásového okna navazuje
na architekturu historické školy. Barevný kontrast antuky (původně cihly) a zelené trávy patří ke sportu. Nová
budova tento vztah doplňuje.
Silueta haly má jemný detail tvarovaný střešní konstrukcí. Ve fasádě se uplatňuje navýšením atiky po uliční
straně a prohloubení atiky ve středu po delší straně. Vypouklá střecha a její propis při čelní i boční straně
neslouží jen k odvodu vody, ale stává se znakem budovy, jedinečnou siluetou.

Stavební a konstrukční řešení

Technologické řešení

Budova je navržena jako železobetonový skelet založený na monolitické železobetonové vaně. Patro
v podzemí je přechodové, na které je osazena montovaná stěna ze sloupů, vazníků a panelů. Nosná
konstrukce je zateplena z vnější strany a obložena cihelnou přizdívkou. V přízemí jsou navrženy hliníkové
výplně otvorů, v patře rovněž, ale mohou být nahrazena dřevěnými. Okna v podlaží jsou navržena otvíravá,
tak aby bylo zaručeno přirozené větrání prostoru haly a nebylo nutné vybavit halu zařízením odvodu tepla a
kouře. Okna jsou doplněna vnějším stíněním blackout, tak aby bylo možné halu zcela zatemnit. Prostor haly je
doplněna akustickým obložením na stěnách v úrovní hrací plochy a je doplněna akustickým podhledem mezi
nosníky stropu.

Návrh vychází z vyšších pořizovacích nákladů, které by se měly vrátit na nižších nákladech na provoz do
deseti let. Uvažováno bylo několik variant, které jsou popsány v samostatné kapitole. Základní je rozhodnutí
o využití čerpadel vzduch – voda nebo geotermálních vrtů zem-voda. Topným médiem je voda, rozvedená
po budově do koncových radiátorů umístěných pod parapety. Pobytové místnosti jsou větrány uměle
s rekuperací, aby vyhověly normovým požadavkům, ale všechny mají možnost přirozeného větrání včetně
hlavní haly. Budova bude na střeše doplněna fotovoltaickými panely.

Technologie, zejména chladící a vzduchotechnické jednotky jsou umístěny z důvodů akustiky v podzemí,
prostorem je vedena kapacitní šachta pro svislé vedení potrubí. Na střeše jsou navrženy fotovoltaické panely.
Podrobněji k technologiím viz další části studie.
Konstrukční systém kombinuje montovaný železobetonový skelet z prefabrikovaných prvků s monolitickým
prvky zhotovenými na stavbě. Nosné stojky, vazníky a výplně mezi sloupy hlavní konstrukce haly jsou
navrženy prefabrikované. Stropní desky v zázemí haly jsou monolitické.
Propojující lávka je navržena jako lehká ocelové konstrukce založená na betonových pasech, v místě napojení
na halu se jedná o ocelovou příhradovou konstrukci. Stropní deska a podlaha jsou navrženy na ocelovém
plechu. Obvodový pláště je prosklený s otvíravými částmi pro přirozené větrání. Vnitřní teplota pro vytápění
krčku bude uvažována na 18 °C. V letním období uvažujeme přirozené větrání.

Rozsah bouracích a navazujících prací
V krčku haly bude nutné odstranit část okenních výplní, stavebně podchytit krček (bude prověřeno dalšími
průzkumy) a upravit rozvody ústředního topení. U hřiště Sokola se počítá s jeho rozšířením, náklady na
rozšíření hřiště budou na straně Sokola. Sokolovna bude napojena do krčku přes nové zádveří, přímo
do stávají vstupní chodby. Zde bude nutná dílčí úprava vstupních dveří a stavebních návazností, bude
nutné odstranit dveře, částečně upravit základy a sokl budovy. V obou případech se jedná o zásahy, které
nevyžadují náročný stavební zásah do stávajících konstrukcí souvisejících objektů. Předprostor Sokola bude
doplněn o nových 6 parkovací stání, pro obsluhu budou použit stávající vjezd.
Součástí práce na studii bylo vyhotovení katastrální situace s tabulkou výměry pozemků a návrh na jejich
vypořádání.
Pro Sokol je uvažováno s přeložkami osvětlení hřiště

Propočet
Odborný odhad ceny zpracovanýna základě studie je odhatnutý na 241 mil. Kč bez DPH. Cena se skládá z
následujícíh položek:
1. Sportovní hala			
2. Spojovací krček			
3. Venkovní sportoviště			
4. Hrubé terénní úpravy			
5. Zpevněné plochy			
6. Přípojky a areálové sítě		
7. Všeobecné práce			
8. Rezerva				

152 718 tis.
13 870 tis.
17 403 tis.
1 324 tis.
6 021 tis.
3 790 tis.
21 024 tis.
19 849 tis.

Celkem					

236 000 tis.

9. Vyvolané náklady pro Sokol		

5 296 tis.

FUTSAL

TENIS

BASKETBAL

FLORBAL

BADMINTON

VOLEJBAL

HÁZENÁ ( n e r e g u l é r n í )

PŘEKRYV VŠECH
ZNÁČENÍ PLOCH

PŘEHLED HRACÍCH PLOCH

Variantní řešení haly
Zdůvodnění zadání variantních řešení:
Soutěžní podmínky umožňovali návrh dvou velikostí hřiště - 36x18m nebo 40x20m. Od této
velikosti se odvíjí i celková velikost objektu. Původní návrh odevzdaný v soutěži (Varianta 1)
počítal s menším hřištěm umožňujícím provoz většiny sportů, vyjma házené se standardem hřiště pro
mezinárodní házenou. Dispoziční řešení umožňuje procházet mezi přední a zadní hlavou haly (mezi
krčkem a klubovnami) přes galerií nad hřištěm. Šířka hřiště je determinována svislicí 1m od obvodové
čáry hřiště.
Varianty 2 a 3 byly zpracovány s cílem ověřit umístění většího hřiště umožňující nejen hru floorballu,
basketbalu a dalších sportů ale i hru podle pravidel mezinárodní házené. Vzhledem k okolním
návaznostem lze halu zvětšovat v podélném směru, do šířky však nikoliv. V případě většího hřiště pak
musí být redukována galerie. Zvětšení haly proti původnímu návrhu se sebou přirozeně nese i větší
náklady na zakládání, celkový obestavěný objem domu. S růstem nákladů stavebních následně rostou
i nároky na provoz budovy, na větrání, vytápění a chlazení. Zvětšení haly znamená výrazný překryv
sousedního pozemku.

Varianta 1 - původní soutěžní návrh
hřiště 36x18m
sklady na boku

plusy
•
•
•
•

mínusy

nejmenší překryv s hranou pozemku
souseda 6m (2,5m)
nejmenší objem
4 - stranná galerie (regulérní)
šířka průchodu na galerii 2050mm a 950mm

•

neregulérní hřiště na házenou

Variantní řešení krčku
Zdůvodnění zadání variantních řešení:
Soutěžní návrh pracoval se spojovacím krčkem na nožičkách umístěným u atletické dráhy. Napojení
na školu v místě stávající knihovny vyžadovalo její částečnou reorganizaci. Napojení na Sokolovnu
vedlo do 2.NP. Spojovací chodba na stojinách umožňovala požadovaný průjezd požárního vozidla
na hrací plochu.

2.NP

2,05m

Další varianty spojovací chodby byly zpracovány za účelem ověření vhodnějšího napojení na
školu - bez nutnosti reorganizace knihovny a napojení na sokolovnu v TJ Sokol Suchdol-Sedlec
požadovaném místě stávajícího vstupu do šaten v 1.NP.
Varianta krček na stojinách u hřiště je modifikací soutěžního návrhu se zachování napojení
na školu v místě knihovny a napojením na sokolovnu v 1.NP pomocí schodiště, co se se jeví jako
provozně komplikované a nepohodlné. Varianta umožňuje podjezd požárního vozidla.

0,95m

Varianta na stojinách u ulice ověřovala možnost napojení na školu v místě stávajícího krčku
propojující starou a novou budovu školy. V této pozici není možné napojení na sokolovnu v
požadovaném místě. Krček také nevhodně stíní budovu sokolovny od ulice.
1.NP
Varianta na terénu u hřiště umožňuje vhodné napojení na školu v místě stávajícího krčku mezi
starou a novou školou. Současně umožňuje napojení na sokolovnu v požadovaném místě v 1.NP.
Schodiště v rámci krčku umožňuje napojení haly v 2.NP a současně volný průchod a průjezd na hrací
plochu.

2m

Doporučení architekta
Architekt po diskuzích s klientem a zhodnocením aspektů jednotlivých variant velikosti haly doporučuje
stavět objem menší, tedy s hřištěm 36x18m. Tělocvična slouží především základní škole a nejedná se
o tréninkovou halu sportovních oddílů. Rozměr hřiště umožňuje hrát většinu sportů podle podmínek
soutěží. Házenou lze na menším hřišti hrát rekreačně. Prodloužením haly dochází ke zmenšení
rozptylového prostoru okolo hřišť.
Z hlediska urbanistických souvislostí nová budova sportovní haly dotváří školní areál do jedné celistvé
kompozice. Prodlužování haly vedle budovy stávající sokolovny a školy bude měnit měřítko místa a
nová stavba bude působit jako „příliš velká“.

1m

1m
HŘIŠTĚ 36x18m
2m

doběhy

sklady

galerie

Varianta 2

Varianta 3

hřiště 40x20m
sklady na boku

hřiště 40x20m
sklady v čele

plusy
•

mínusy
• + 6 mil.
• + 3m délky
• překryv s hranou pozemku souseda 9m (5,5m)
• 3 - stranná galerie, šířka průchodu 			
na galerii 1050mm

regulérní hřiště na házenou

2.NP

plusy

mínusy

•

regulérní hřiště na házenou

•

4 - stranná galerie (minimální)

•
•
•
•
•

+ 12 mil.
+ 6m délky
překryv s hranou pozemku souseda 12m (8,5m)
šířka průchodu na galerii 1000mm a 550mm
nekomfortní střídačka

2.NP
1m

1,05m

0,55m

1.NP

1.NP
1m

1m

2m

2m

2m

2m

HŘIŠTĚ
40x20m

HŘIŠTĚ 40x20m
1m

1m

doběhy

sklady

galerie

doběhy

sklady

galerie

KRČEK NA STOJINÁCH U HŘIŠTĚ

KRČEK NA STOJINÁCH U ULICE

KRČEK NA TERÉNU U HŘIŠTĚ

•
•
•

•
•
•

modifikace soutěžního návrhu
•
•
•

podchozí výška 3,5m
nutnost reorganizace stávající knihovny
komplikované napojení na sokolovnu

podchozí výška 3m
jednoduché napojení na školu
chybí napojení na sokolovnu

306/2

306/1

podchozí výška 3m
jednoduché napojení na školu
jednoduché napojení na sokolovnu

308

310
305

307/1

309

312
313

311

314

315

1083/2

1068/3
1066/1

1071/4
1066/2
1070/1

1068/1
1067/1

1065
1070/2

1071/7

1066/3

1071/1

1064/2
1068/2
1071/2

1069/1
1064/3
2364/2

1071/6
1098

1099/2

1096/1
1103/2
1102/6

1096/2

1103/3

1099/1
1101/4
1103/4

1103/7
1102/3

1101/1

1103/1
1101/2

1102/4
1103/8
1097

SITUACE

1:600

309

336

312

519

313

311

314

4 /2

307/1

521

522

106

6 /2

1083/2

106

6 /3

106

7/1

106

315

1068/3
1066/1

1066/2
1070/1

1068/1
1067/1
1065

106

8/2

1070/2

1071/1

2294/13
1064/1
1066/3

2294/14

2294/19
2294/23

2294/18
1064/2

1068/2

2

1069/1

2294/12

1064/3
2364/2

2294/16

1071/6
1098
1063/2
1099/2
2294/15

1103/2
1102/6

1096/2

1103/3

1099/1

1063/8
1101/4

KATASTR
1:400

1103/4
1103/7
1063/6
1102/3

9/1

1063/7

106

068
/1

1096/1

1062/1
1103/1

1057/2

PŘEHLED DOTČENÝCH POZEMKŮ
POZEMKY STAVBY (Ve vlastnictví investora)

řeš. území (m2) 9651

Parcelní
číslo
dle KN

Číslo
LV

Způsob
ochrany

Seznam Výměra Druh
BPEJ
BPEJ
pozemku

Způsob
využití

Omezení
Výměra Řešené
vlastnického m2
území
práva

Plochy k odnětí
m2

1068/1

1

není

není

sportoviště
a rekreační
plocha

není

32,4

není

ostatní
plocha

7238

7238

Poznámky

Vlastník

Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 110 00 Praha 1
Svěřená správa nemovitosti ve vlastnictví obce:
Městská část Praha - Suchdol, Suchdolské náměstí 734/3, Suchdol, 165 00 Praha 6

13,3
19,8
CELKEM 65,5 m2

1066/1

1

není

není

není

ostatní
plocha

sportoviště
a rekreační
plocha

není

2278

2278

Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 110 00 Praha 1
Svěřená správa nemovitosti ve vlastnictví obce:
Městská část Praha - Suchdol, Suchdolské náměstí 734/3, Suchdol, 165 00 Praha 6

1066/2

1

není

není

není

ostatní
plocha

sportoviště
a rekreační
plocha

není

7

7

Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 110 00 Praha 1
Svěřená správa nemovitosti ve vlastnictví obce:
Městská část Praha - Suchdol, Suchdolské náměstí 734/3, Suchdol, 165 00 Praha 6

1066/3

1

není

není

není

ostatní
plocha

sportoviště
a rekreační
plocha

není

67

67

Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 110 00 Praha 1
Svěřená správa nemovitosti ve vlastnictví obce:
Městská část Praha - Suchdol, Suchdolské náměstí 734/3, Suchdol, 165 00 Praha 6

1064/2

1

není

není

není

ostatní
plocha

zeleň

není

61

61

CELKEM 37,14 m2

POZEMKY STAVBY (Mimo vlastnictví investora)

řeš. území (m2) 3048

Parcelní
číslo
dle KN

Číslo
LV

Způsob
ochrany
nemovitosti

Seznam Výměra Druh
BPEJ
BPEJ
pozemku

1069/1

1644

není

není

není

zastvěná
plocha a
nádvoří

1068/3

1644

není

není

není

ostatní
plocha

1068/2

1644

není

není

není

ostatní
plocha

Způsob
využití

Omezení
Výměra Řšené
vlastnického m2
území
práva

Plochy k odnětí
m2

HPP, bez skladů
a technologií
a servisních
prostorů

Vlastník

808

808

Tělocvičná jednota Sokol Suchdol - Sedlec, Za Sokolovnou 440/2, Suchdol, 165 00
Praha 6

sportoviště
a rekreační
plocha

není

104

104

CELKEM 104 m2

Tělocvičná jednota Sokol Suchdol - Sedlec, Za Sokolovnou 440/2, Suchdol, 165 00
Praha 6

sportoviště
a rekreační
plocha

není

2136

2136

135,0

Tělocvičná jednota Sokol Suchdol - Sedlec, Za Sokolovnou 440/2, Suchdol, 165 00
Praha 6

32,5
CELKEM 167,5 m2

ukazatel
počtu
stání

HPP
vázané
20%

návštěvnické
80%

celkový
počet
stání

zóna 08
140%

HALA

2600,0

100,0

5,2

20,8

26,0

36,4

HŘIŠTĚ VENKOVNÍ

1950,0

120,0

3,3

13,0

16,3

22,8

42,3

59,2

CELKEM

Poznámky

není

VÝPOČET KAPACITY PARKOVÁNÍ DLE PSP
Výpočet parkovacího
stání

Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 110 00 Praha 1
Svěřená správa nemovitosti ve vlastnictví obce:
Městská část Praha - Suchdol, Suchdolské náměstí 734/3, Suchdol, 165 00 Praha 6

NÁZEV

HRUBÁ PODLAŽNÍ PLOCHA JEDNOTKA

2PP

1 600

m²

1PP

1 430

m²

1NP

1 400

m²

2NP

680

m²

5 110

m²

385

m²

ovál

983

m²

hřiště

968

m²

ostatní

769

m²

1 383

m²

HALA CELKEM
KRČEK
HŘIŠTĚ

ZPEVNĚNÉ PLOCHY

KOORDINAČNÍ SITUACE

B

A

A

B

PŮDORYS I . NP

1: 200

B

A

A

B

PŮDORYS II . NP

1: 200

B

A

A

B

PŮDORYS I . PP

1: 200

B

A

A

B

PŮDORYS II . PP

1: 200

ŘEZ PODÉLNÝ , A - A

1: 200

ŘEZ PŘÍČNÝ , B - B

1: 200

POHLED CELKOVÝ

1: 200

ŘEZ CELKOVÝ

1: 200

ŘEZ HŘIŠTĚM TJ SOKOLA

1: 200

POHLED VÝCHODNÍ

1: 200

POHLED ZÁPADNÍ

1: 200

POHLED SEVERNÍ

1: 200

POHLED JIŽNÍ

1: 200

STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ STAVBY
Ing. arch., Ing. František Denk, Ph.D. ČKAIT 0014141
Základová spára plánované budovy sportovní haly je s ohledem na sklonitost terénu v místě stavby
situována v hloubce 4,50m až 5,50m pod úrovní stávajícího terénu. Podlaha přízemí je na úrovni ±0,00 =
273,15 m.n.m., podlaha nejnižšího suterénu pak na úrovni -6,00 = 267,15 m.n.m. V základové spáře, resp.
pod základovou deskou objektu, budou zastiženy převážně fluviální písčité štěrky geotypu GT5, které jsou
klasifikovány dle ČSN P 73 1005 „Inženýrskogeologický průzkum“ třídou G3 G-F. Dle již neplatné ČSN
73 1001 „Základová půda pod plošnými základy“ odpovídá tabulková výpočtová únosnost Rdt = 450 kPa
pro základ šířky 1 metru a Rdt = 500 kPa pro základ šířky 6 metrů. Jedná se o vysoce kvalitní základovou
půdu, která může poskytovat vhodné prostředí pro plošné založení sportovní haly. Určitou komplikací je,
že právě v úrovni kolem navrhované základové spáry se podle výsledku vrtu J1 objevují čočkovité vložky
fluviálního jílovitého až slabě jílovitého písku geotypu GT3 třídy S5 SC/S3 S-F s nižší tabulkovou výpočtovou
únosností Rdt = 200 kPa a nižšími deformačními parametry. V severní části projektované stavby jsou zase
v úrovni kolem základové spáry zjištěny bazální úrovně polohy jílovito-písčitého štěrku GT4, vyskytující se
pod úrovní podlahy 2.PP, pravděpodobně však dojde k jejich odtěžení při provádění výkopu pro podlahovou
konstrukci. Pokud bude uvažováno s plošným založením objektu a stavebně konstrukční návrh bude počítat
se základovou půdou kvality GT5, bude nutné provádět celoplošné přebírky základové spáry s tím, že lokálně
může být nařízeno přehloubení základové spáry (platilo by o případ zastižení plošně významnějších vložek
jílovitějších písků) a zpětné položení a zhutnění písčitoštěrkových „plomb“. V případě, že výše uvedené
zeminy nevyhoví svými geotechnickými parametry jako základová půda plošné varianty založení, například
v lokalitách pod obvodovými stěnami, bude nutno objekt založit zcela nebo částečně hlubinným způsobem.
Vetknutí betonových pilot by vzhledem k plánovanému zatížení bylo možné provést do prostředí geotechnicky
kvalitnějších slabě zvětralých prachovitých břidlic třídy R3 geotypu GT8 s tabulkovou výpočtovou únosností
Rdt = 600 kPa. V tomto případě by délka pilot vrtaných z úrovně projektovaného dna stavební jámy, včetně
1,5 metru vetknutí paty do skalního podkladu dosahovala cca 8,5 až 14,0 m. V severní části půdorysu objektu
sportovní haly nebyly horniny GT8 provedeným vrtem J2 zastiženy až do finální hloubky 16,3 m s ohledem
na větší mocnost „fosilně“ zcela zvětralých prachovitých břidlic GT6, ale nepředpokládáme je již hluboko pod
touto úrovní (při srovnání s vrtem J1, kde střední zvětralinová zóna byla v mocnosti jen několika decimetrů).
S ohledem na výskyt „fosilně“ zvětralých hornin v zájmovém území doporučujeme, aby byl při pilotážích
prováděn geologický dozor a uskutečnily se přebírky pilot. Nicméně je velmi pravděpodobné, že vzhledem
k celkové příznivé geologické stavbě území by mohly být místní piloty uvažované i jako jen plovoucí bez
nutnosti dosažení paty na úroveň hornin pevnostní třídy R3 a přenášející zatížení na plášť pilot v prostředích
GT5 a GT6.
Základová spára krytého přístupového koridoru se předpokládá umístit v nezámrzné hloubce cca 1,0 – 1,2m
pod stávajícím terénem. V této úrovni se budou převážně vyskytovat jílovité písky geotypu GT3 třídy S5 SC
s tabulkovou výpočtovou únosností Rdt = 200 kPa. Ve východní části objektu bude základová půda tvořena
jílovito-písčitými štěrky geotypu GT4 třídy G5 GC s tabulkovou výpočtovou únosností Rdt = 300 kPa pro základ
o šířce 1 m. Základové půdy jsou vhodné pro plošné založení staticky nenáročného objektu na pasech.
Jílovité písky GT3 jsou mírně namrzavé až namrzavé, objemově nestálé a rozbřídavé. Z tohoto důvodu je
nutné dbát na jejich maximální ochranu proti jejich převlhčení při provádění zemních pracích (vlivem zatopení
během dešťů). V tomto případě by došlo ke snížení stupně konzistence a tím i k zhoršení geotechnických
vlastností základové půdy. Před betonáží základů doporučujeme ponechat cca 20 cm mocnou ochrannou
krycí vrstvu zeminy, která bude sejmuta až bezprostředně před zabetonováním. Tím se zamezí negativnímu
ovlivnění materiálu v základové spáře. Obecně je v tomto geologickém prostředí výhodnější provádět terénní
práce za příznivých klimatických podmínek a základovou spáru ihned zakrýt podkladním betonem.
V místě projektovaných objektů nebyla nově provedenými vrty do hloubky 13,0 až 16,3 m pod terénem
naražena podzemní voda. Hladinu podzemní vody lze aktuálně předpokládat v hloubce cca 17,0 až 18,0 m
pod povrchem terénu.

Podle navrhované úrovně podlahy sportovní haly, budou prováděné zemní práce zasahovat do hloubek až
cca 6 metrů pod současný povrch terénu. Náročnost provádění zemních prací v jednotlivých geotypech je
určena příslušnými třídami rozpojitelnosti dle ČSN 73 6133 „Návrh a provádění zemního tělesa pozemních
komunikací“, ve zpracovaném Inženýrskogeologickém průzkumu. Těžené hmoty budou tvořeny převážně
zeminami I. třídy rozpojitelnosti (navážkami GT1, sprašovými hlínami GT2, jílovitými až slabě jílovitými písky
GT3, jílovito-písčitými štěrky GT4 a v bazální části výkopu i písčitými štěrky GT5. Zeminy uvedených geotypů
je možné rozpojovat běžnými typy rypadel. Zpevněné asfaltové a betonové plochy situované v severní části
půdorysu objektu je nutné rozbít pomocí impaktoru. K zemním pracím jsou dále definovány i případné práce
pilotovací, neboť stavební objekt může být zakládán i hlubinně. U přirozeně uložených geologických prostředí,
a zemin i hornin, je obtížnost provádění pilot (vrtatelnost pilot) taxativně uvedena dle ČSN P 73 1005.
Vrtatelnost dotčených prostředí se pohybuje převážně ve třídách I. až II. Pouze v případě slabě zvětralých
břidlic jsou obtížněji vrtatelné – spadaly by limitně až do třídy IV. Obecně nejsou očekávány žádné větší
problémy při použití současné standardní pilotovací techniky. Vývrty budou situovány nad hladinou podzemní
vody a podle zkušenosti s průzkumnými vrty budou stěny vývrtů stabilní bez nutnosti pracovního propažování.
Vzhledem k prostorovým možnostem lokality (blízkost vozovky ulice Za sokolovnou na jihu a západě a objekt
sokolovny na východě) a zahloubení objektu až do cca 6 metrů bude patrně nezbytné v jižní, východní
a západní části objektu volit variantu vertikálního pažení tak, aby byla zajištěna stabilita stěn výkopu a
bezpečnost práce osob ve stavební jámě. Předpokládat lze nejspíše kotvenou záporovou stěnu. Prostředí
pro vetknutí pažin do hloubky 4 – 5 metrů pode dnem tvoří převážně písčité štěrky GT5, vetknutí pažin až do
horninového masívu je již limitováno velkým hloubkovým odstupem jeho povrchu pode dnem jámy.

Základy, spodní stavba
Na základě předběžného posouzení je pravděpodobné, že sportovní hala s ohledem na vysokou kvalitu
základové půdy bude moci být založena plošně na základové desce. Je však určitá pravděpodobnost, že
vlivem zvýšeného zatížení obvodových stěn, do kterých je uložena střešní konstrukce haly, bude nutné
provést pod podélnými obvodovými stěnami řadu vrtaných pilot. Tato varianta kombinace plošného a
hlubinného založení bude prověřena podrobným statickým výpočtem na prostorovém modelu a jeho interakci
s pružným poloprostorem zemního prostředí.
Základová deska je v tomto stupni PD navržena z monolitického železobetonu v tloušťce 400mm. Deska bude
provedena na vrstvu podkladního betonu, bezpečnost proti posunutí vlivem působení zemního tlaku bude
zajištěna smykovými zarážkami, jejichž funkci mohou převzít například spodní dojezdy výtahových šachet
nebo jiné výstupky na spodním povrchu základové desky, např. zesílení pod pilíři. Do základové desky budou
vetknuty podzemní obvodové i vnitřní stěny suterénu a vnitřní železobetonové pilíře.
Pokud statický výpočet bude vyžadovat doplnění plošných základů pilotami, budou navrženy vrtané piloty
průměru 600mm, které budou lokálně prostřednictvím rozšířených hlavic prostě podporovat základovou desku.
Předpokládá se, že nebude vyžadováno opření pilot o skalní masiv, naopak bude žádoucí z důvodu zajištění
rovnoměrného sedání celé základové konstrukce provést piloty jako plovoucí, s patou umístěnou v prostředí
zemin geotypu GT5 až GT6, tj. zemin G3 G-F až R6/F4 CS. Předpokládaná délka pilot je v této fázi 4,00 –
5,00m.
Obvodové stěny spodní stavby budou mít tloušťku 300mm, vnitřní nosné stěny jsou navrženy tloušťky min.
250mm. Vnitřní pilíře suterénu jsou navrženy rozměru 250/500mm.
Stropní konstrukce spodní stavby jsou z monolitického železobetonu, hladké, základní tloušťky 260mm.
Stropy jsou vetknuté do obvodových a vnitřních nosných stěn, dále jsou podporovány v pravidelném rastru
pilíři vnitřního skeletu. Stropní desky jsou ztuženy plochými průvlaky a zesilujícími hlavicemi v místech pilířů.
Hlavice jsou navrženy s.h. 150mm pod spodním povrchem stropní konstrukce, plochý průvlak bude navržen
liniově v přechodu pilířů vrchní haly na stěnu rozdílné tloušťky, výška průvlaku se předpokládá s.h. 340mm
pod spodním povrchem stropní desky, šířka průvlaku je navržena 600mm.
Součástí spodní stavby je exteriérová konstrukce rampy vjezdu do podzemních garáží, která sestává ze
základové desky a opěrných stěn. Konstrukce rampy je kompletně oddilatovaná od hlavní budovy. Základová
deska i stěny jsou monoliticky propojeny, jsou z monolitického železobetonu, tloušťka konstrukcí je 300mm.

Zemní práce, provádění a zajištění stavební jámy

Vrchní stavba – svislé nosné konstrukce

Zemní práce budou vzhledem k rozsahu stavby a jejímu výškovému osazení do současného terénu velkého
objemu s tím, že převážná část těžených hmot bude odvezena a část může být využita pro zpětné zásypy.

Svislé nosné konstrukce vrchní stavby jsou navrženy s ohledem na funkční a dispoziční uspořádání
jednotlivých podlaží. Vzhledem k tomu, že většina podlažní plochy budovy tvoří volná sportovní plocha, je

svislá nosná konstrukce tvořena pouze obvodovými pilíři rozmístěnými v pravidelném rastru travé 5,80m.
Pilíře mohou být ztuženy u paty diafragmaty tvořenými stěnami vestaveb haly. Pilíře jsou navrženy průřezu
400/600mm, ve vrcholu bude vytvořena hlavice pro uložení hlavních nosných prvků střechy a ozuby pro
uložení podélných ztužidel. Ve zbylé části mezaninů s provozním zázemím jsou svislé nosné konstrukce
tvořeny převážně železobetonovými monolitickými stěnami, které spočívají na vnitřním skeletu spodní stavby.
Stěny jsou navrženy základní tloušťky 250mm, v některých případech tvoří stěnové nosníky spolupůsobící se
stropními deskami.

Vrchní stavba – vodorovné nosné konstrukce
Vodorovné konstrukce vrchní stavby sestávají zpravidla ze stropních konstrukcí mezaninů a ze střechy.
Mezaniny jsou tvořeny monolitickými hladkými železobetonovými stropními deskami tloušťky 240mm, které
jsou vetknuté do obvodových a vnitřních nosných stěn. V prostoru vstupní haly je deska podepřena ocelovými
sloupky a na volném okraji je ztužena půdorysně zakřiveným inverzním průvlakem vetknutým do vnitřních
nosných stěn. Střešní konstrukce nad mezaninem je rovněž v této fázi navržena ze železobetonové hladké
monolitické desky, tloušťka se předpokládá 200mm. Střešní deska je vetknutá do vnitřních nosných stěn a
po obvodě je podepřena vysokým železobetonovým půdorysně zakřiveným žebrem, které je vetknuté do
vnitřních nosných stěn, se stropní deskou je ztužující žebro monoliticky spojeno. Nosná konstrukce střechy
nad velkorozponovým halovým prostorem je tvořena příčnými železobetonovými, případně předpjatými,
prefabrikovanými vazníky uloženými na nosné obvodové pilíře. Rastr vazníků koresponduje se základním
uspořádání svislé nosné konstrukce, tj. 5,80m. Vazníky jsou navrženy celkové výšky 1800mm, tvaru příčného
řezu „T“ s tloušťkou hlavní stojiny 160 – 200mm a celkového rozměru horní pásnice 400/200mm. Mezi
vazníky budou v podélném směru kladena vysoká železobetonová ztužidla, která vytvoří nadpraží pásového
okna, atiku a pomůže zabezpečit stabilitu hlavních vazníků střechy. Na vazníky budou uloženy nosné prvky
střešního pláště.

Schodiště a výtahová šachta
Schodišťová ramena jsou v tomto stupni projektu navržena prefabrikovaná desková s integrovanými stupni,
uložená na monolitické nosné konstrukce prostřednictvím ozubů.
Stěny výtahové šachty jsou monolitické, dilatované od ostatních nosných konstrukcí objektu s ohledem na
omezení přenosu hluku a vibrací od provozu výtahu. Stěny jsou navrženy ze železobetonu tloušťky 200mm.

Svislé obvodové konstrukce
Požadavky na obvodové stěny vyplývají zejména z potřeby kotvení předsazeného obvodového pláště
z lícového zdiva. Obvodové stěny musí splňovat požadavky na mechanickou odolnost s ohledem na
předpokládaný typ kotevního systému lícového zdiva. Předpokládá se, že nosné stěny obvodového pláště
budou provedeny z monolitického železobetonu, z prefabrikovaných železobetonových stěnových dílců nebo
kombinací keramického zdiva vyšší pevnosti se železobetonovými pozedními pásy.

Střešní plášť
Nosná konstrukce střešního pláště je navržena z trapézového plechu s výškou vlny 150 – 200mm (dle
finálního přitížení fotovoltaikou), uložení bude na horní pásnice hlavních vazníků. Předpokládá se,
že trapézové plechy budou spojité přes 2 travé.

Prostorová tuhost konstrukčního systému
Konstrukční systém řešeného objektu je kombinovaný, stěnový s pilíři a vnitřním skeletem. Nosné stěny jsou
orientovány v obou směrech. Pilíře jsou vždy vetknuté do podkladní nosné konstrukce. Stropní konstrukce
tvoří tuhé tabule. Ve střešním plášti bude v dalším stupni projektu řešen systém zavětrovacích polí. Na
základě těchto skutečností lze konstatovat, že prostorová stabilita objektu je zajištěna dostatečně vlastním
návrhem konstrukčního systému.

Zatížení působící na stavební konstrukce
Stavební konstrukce objektu jsou vystaveny účinkům působení vlastní tíhy, stálých, užitných a nahodilých
složek zatížení. Vlastní tíhu stavebních konstrukcí tvoří zpravidla železobeton (2500kg/m3), stálé složky
zatížení tvoří vyzdívky obvodových a vnitřních stěn, předsazený obvodový plášť, podlahy, podhledy, příčky,
zábradlí, obvodový plášť, stabilní zařízení instalované na střeše, technologické trasy včetně dalšího vybavení
zavěšeného pod střechou haly a další pevné stavební součásti budovy. Užitné a nahodilé složky zatížení jsou
následující:
Užitné zatížení kanceláří, kluboven a provozních ploch				
3,00 kN/m2
Užitné zatížení schodišť a domovních chodeb					
3,00 kN/m2
Užitné zatížení sportovních ploch						
5,00 kN/m2
Užitné zatížení tribuny a balkonů hlediště					
5,00 kN/m2
Užitné zatížení parkovacích ploch						
2,50 kN/m2
Užitné zatížení parkovacích ploch						
2,50 kN/m2
Nahodilé zatížení plochých střech						
0,75 kN/m2
Nahodilé zatížení sněhem, základní intenzita pro I. sněhovou oblast		
0,70 kN/m2
Nahodilé zatížení větrem, základní rychlost					
25,0 m/s
Základní materiály nosných konstrukcí
Piloty								Beton C 25/30, ocel B 500 B
Monolitické konstrukce						Beton C 35/45, ocel B 500 B
Prefabrikované vazníky						Beton C 50/60, ocel B 500 B
Ocelové konstrukce						Konstrukční ocel S 235, S 355

Závěr
Stavebně konstrukční řešení plánovaného objektu je zpracováno s ohledem na stupeň zpracovávané
projektové dokumentace, tj. stupeň DUR, rozsah části je v souladu s požadavky vyhlášky č. 499/2006 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů, v platném znění, o rozsahu a obsahu dokumentace pro umístění stavby.

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

Řešení evakuace osob

Jan Drahoš (Z -OZO: 51/2005, ČKAIT 0009528)

V objektu se nachází tři schodiště. V severní části objektu se jedná o CHÚC A uměle větranou, která propojuje
všechna podlaží a ústí na volné prostranství. V jižní části objektu se nachází dvě CHÚC A, které jsou
propojeny. Přirozeně větraná CHÚC A propojuje 1.NP a 3.NP, uměle větraná CHÚC A propojuje 1.PP a 1.NP.

Objekt je navržen jako samostatně stojící, ze strany ulice Za Sokolovnou s dvěma podzemními patry a
dvěmanadzemními. Ze strany školního hřiště pak s jedním podzemním patrem a třemi nadzemními. Jedná se
o jednoúčelovou halu se sportovním využitím. Jakékoliv jiné využití hal je projektem vyloučeno. Herní plocha
a hlavní vstup se vstupní halou a zázemím jsou navrženy v úrovni ulice. Pod halou je umístěna dvoupodlažní
garáž s vjezdem z ulice Za Sokolovnou. Za garážemi prvního podzemního podlaží jsou navrženy šatny.
O podlaží výš, na straně budovy přilehlé k ulici, jsou navrženy tři klubovny se zázemím a obchozí galerie
tělocvičny určená pro diváky.

Navržení zdrojů požární vody

Požární úseky:

Samočinné odvětrávací zařízení

PÚ haly bude vybaven vzhledem k většímu počtu osob E ≥ 150 systémem SOZ. V dalším stupni PD bude
nutnost vybavení systému SOZ řešena podrobněji.

Pro odvod tepla a kouře je navrženo přirozené odvětrání pomocí střešních klapek.Počet a velikost ZOKT
je navržena tak, aby byla v případě požáru zajištěna bezkouřová vrstva min 2,5 m nad nejvýše položeným
pochozím místem. Musí být zajištěny přívody čerstvého vzduchu, aby instalace měla maximální účinnost
Budova bude dále vybavena nouzovým osvětlením, zvukovou signalizací s nuceným odposlechema a to
v hale, klubovně, šatnách a na únikových cestách.

Hala: Jedná se o jednoúčelový PÚ haly sloužící pro tělesnou výchovu a sport. Projektovým řešením je
vyloučeno jiné využití (např. koncerty apod.). Plocha hlediště vyhrazená pro pobyt osob je cca 80 m2
(průběžné lavice), což je 160 osob dle ČSN 73 0818 – tento počet osob nedosahuje velikosti SP dle ČSN
73 0831 (E ≤ 400 osob). Na hrací ploše se může max. vyskytovat 195 osob (vzhledem k tomu, že se jedná
o jednoúčelovou sportovní halu, je počet osob na hrací ploše dán projektovanou kapacitou šaten, která je
150 osob a tento počet osob je zvýšen o 30% dle tab. 1 pol. 5. ČSN 730818. Celkem se tak v hale může
vyskytovat 355 osob, což i tak nesplňuje velikost SP pro veřejně využívané sportovní plochy dle tab. A.1 pol.
4.4. (E ≤ 500 osob). pv ≤ 30 kg.m-2; a ≤ 1,0, c3 = 1; II.SPB; max. velikost PÚ 62,5 x 40 - vyhovuje
Hromadné garáže v 1.PP bude rozdělena na dva požární úseky s max. počtem 20 stání → nevzniká
požadavek na SHZ, v 1.NP bude prostor hromadné garáže tvořit částečně otevřený PÚ, bude zajištěn
parametr odvětrání otvory, počet 21 parkovacích míst. V souladu s ČSN 73 0804 čl. I. 1.3.4 4) nebude
v prostoru garáží instalováno EPS (v žádném PÚ není překročena mezní hodnota 0,2 . 135 = 27). Dále budou
v budově samostatné požární úseky jednotlivých skladů. Vjezd automobilů na LPG nebo CNG nebude do
garáží povolen.

Odstupové vzdálenosti
Odstupové vzdálenosti jsou hodnoceny pomocí výpočtu dle hustoty tepelného toku pro jednotlivé požárně
otevřené plochy. Ve všech fasádách je hodnocena největší požárně otevřená plocha. Jednotlivé kce jsou
hodnoceny jako požárně uzavřené. Odstupové vzdálenosti jsou hodnoceny pouze od požárně otevřených
ploch oken a dveří a jsou zakresleny v situaci.
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0,80

východní

1,50

35,00

52,50

100,00

30,00

87,57
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severní

2,60

17,00

44,20

100,00

30,00

87,57
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1,40

východní
(vstup)

2,60

6,00

15,60

100,00

30,00

87,57

4,10

1,35

Požárně nebezpečný prostor přesahuje hranici stavebního pozemku investora akce, a to u severozápadní a
západní fasády do veřejné komunikace, což vyhovuje ČSN 73 0802. Požárně nebezpečný prostor nezasahuje
do požárně otevřených ploch sousedních objektů. Objekt sám neleží v požárně nebezpečném prostoru
sousedních objektů.

V požadované vzdálenosti a dimenzi jsou stávající hydrantové zařízení, a to v příjezdové zpevněné
komunikaci u hodnoceného objektu v ulici Za Sokolovnou ve vzdálenosti cca 30 m.

Stabilní hasicí zařízení
V souladu s ČSN 73 0802 čl. 6.6.10 není nutno SHZ instalovat.

Přístupové komunikace, nástupní plochy, zásahové cesty
Příjezdové komunikace až k objektu, respektive do 20 m od vstupu do CHÚC A v jižní části objektu vede
nová příjezdová komunikace vyhovující ustanovení ČSN 73 0802 čl. 12.2. Jedná se o komunikaci šíře 5 m,
délky cca 40 m v tomto případě není nutno zřizovat obratiště. Nástupní plochy, vnitřní zásahové cesty a vnější
zásahové cesty není nutno zřizovat vzhledem k požární výšce objektu.

VZDUCHOTECHNIKA

a jednat pro teplovzdušné vytápění haly. Ventilátory budou vybaveny frekvenčním měničem pro možné snížení
množství přívodního a odváděného vzduchu. Systém bude vybaven automatickou regulací.

Ing. Jiří Kejmar, ČKAIT 09234

Zařízení č.2 - Větrání vstupní haly

Vstupní údaje
Architektonická studie
ČSN 12 7010 „Navrhování vzduchotechnických a klimatizačních zařízení“
ČSN 73 0802 – Požární ochrana staveb – nevýrobní objekty
ČSN 73 0872 – Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením
ČSN 73 4301 „ Obytné budovy“
Směrnice STP-OS4/č.l/2005 – Optimální přípustné mikroklimatické podmínky pro obytné prostředí
Nařízení vlády 148/2006 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
Nařízení vlády 361/2007 kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

Popis lokality
Objekt se bude proveden na pozemku v katastru obce Suchdol.
Vnější výpočtové údaje
Jako výpočtové hodnoty lze uvažovat následující údaje vycházející ze základních meteorologických údajů:
-nadmořská výška		
-normální tlak vzduchu		

272 m n/m (±0,00=1.np)
96 kPa

Teplota a hydrometrie vzduchu
PARAMETRY

ZIMA

LÉTO

Teplota suchého teploměru

- 15 C

+ 32o C

Entalpie vzduchu

12,6 kJ.kg-1

58 kJ.kg-1

o

Poznámka:
Letní hodnoty odpovídají maximálním výpočtovým parametrům pro oblast v letním období 21.7. v 16:00 hodin
letního času.
Hodnoty teplot v zimním období pro výpočet ohřívačů jsou o 3 0C nižší oproti vytápění, neboť v tomto případě
nelze uvažovat s akumulací tepla a chladu do obvodových stěn a tudíž nelze počítat s průměrnou teplotou za
určité období, čehož je využíváno pro výpočet vytápění.
Požadavky na větrání
Vzduchotechnická zařízení jsou navržena pro sportovní halu, klubovny, šatny, vstupní hala, kancelář a
technické a pomocné prostory. Potrubí bude dimenzováno tak, aby tlaková ztráta v potrubí nepřesahovala
1Pa/m v rovném úseku. Na potrubích budou osazeny ruční regulační klapky pro zaregulování celkových
množství vzduchu z ventilátorů a zaregulování množství vzduchu do jednotlivých odboček.

Zařízení č.1 - Větrání sportovní haly
Větrání sportovní haly bude nucené pomocí VZT zařízení.
Vzduchotechnická jednotka pro přívod a odvod vzduchu do prostoru haly je umístěna ve strojovně VZT v
2.PP. Jednotka nasává čerstvý vzduch nad úrovní terénu. Vzduch je v jednotce upravován filtrací, ohřevem
a chlazením. Poté je pomocí vzduchotechnického potrubí s výustěmi distribuován do vnitřních prostor.
Odvod vzduchu z haly je přes odsávací potrubí pod stropem haly. Odváděný vzduch je potrubím přiveden
k vzduchotechnické jednotce a je vyfukován nad střechu.
Jednotka může pracovat v různých režimech – se 100% čerstvého vzduchu nebo s částečnou cirkulací
vzduchu ( v zimním období ). Množství čerstvého vzduchu nesmí poklesnout pod 20% z celkového množství
vzduchu. Vzduchový výkon VZT jednotky .......10500 m3/hJednotka bude sloužit jednak pro větrání prostoru

Prostory vstupní haly budou větrány rovnotlakým systémem s nuceným přívodem i odvodem vzduchu. Přívod
vzduchu bude vyústěmi pod stropem haly, odvod vzduchu pak přes sociální zařízení. Množství přiváděného
vzduchu odpovídá 35m3/h na osobu. Systém bude tvořen přívodně-odvodní vzduchotechnickou jednotkou.
Jednotka bude situována ve strojovně VZT v 2.PP. Jednotka bude zajišťovat přívod čerstvého vzduchu,
rekuperaci vzduchu, chlazení a ohřev vzduchu a filtraci. Na ventilátorech jednotek budou frekvenční měniče
pro plynulou regulaci průtoku vzduchu. Na sací a výtlačné straně ventilátorů budou osazeny tlumiče hluku.
Tlumiče hluku budou navrženy v souladu s požadavky hygienických předpisů. Na potrubí budou jednotky
napojeny přes pružné manžety. Sání vzduchu bude dle možností buď z fasády objektu, anebo ze střechy
objektu. Výfuk vzduchu bude nad střechu objektu. Zařízení bude v prostoru zajišťovat i dotápění a dochlazení
prostoru.
Vzduchový výkon VZT jednotky .......1100 m3/h
Ve vstupní hale je uvažováno s proměnnou regulací průtoku vzduchu v závislosti na obsazenosti
prostoru.

Zařízení č.3 - Větrání kluboven
Po větrání kluboven v 2.NP je navržena samostatná vzduchotechnická jednotka umístěná ve strojovně
VZT v 2.PP. Jednotka nasává vzduch nad střechou a po úpravě filtrací, ohřevem a chlazením ho přivádí
potrubním rozvodem s vyústěmi do vnitřních prostor. Odváděný vzduch je vyfukován nad střechu. Zařízení
bude vybaveno automatickou regulací. Přívodní vzduch bude do kluboven distribuován přes přívodní potrubí
s vyústěmi umístěnými na potrubí pod stropem.
Odváděný vzduch bude odváděn potrubím zpět do vzduchotechnické jednotky a vyfukován nad střechu
objektu. Sání a výfuk vzduchu bude vybudováno tak, aby bylo zabráněno opětovnému nasávání vyfukovaného
vzduchu. Jednotka je dimenzována na celoroční provoz se 100% čerstvého vzduchu.
Spouštění chodu jednotky je automatické dle nastaveného programu.
Vzduchový výkon jednotky.......2600 m3/h

Zařízení č.4 - Větrání šaten 1pp
Po větrání šaten v 1.PP je navržena samostatná vzduchotechnická jednotka umístěná ve strojovně VZT
v 2.PP. Jednotka nasává vzduch nad střechou nebo z fasády a po úpravě filtrací a ohřevem ho přivádí
potrubním rozvodem s vyústěmi do vnitřních prostor. Odváděný Odváděný vzduch bude odváděn potrubím
zpět do vzduchotechnické jednotky a vyfukován nad střechu objektu. Sání a výfuk vzduchu bude vybudováno
tak, aby bylo zabráněno opětovnému nasávání vyfukovaného vzduchu. Jednotka je dimenzována na celoroční
provoz se 100% čerstvého vzduchu.
Vzduchový výkon jednotky.......1600 m3/h

Zařízení č. 5 – Větrání podzemního parkoviště 1pp
Prostor garáží bude nuceně podtlakově odvětrán pomocí odtahových ventilátorů umístěných přímo v
prostorách garáží. Situování odvodního potrubí v garážovém prostoru zajistí, že dojde k dobrému provětrání
celého prostoru garáže. Přisávání vzduchu bude potrubím vyvedeným do venkovního prostoru a přes
vjezdové rampy. Sání každého ventilátoru bude osazeno tlumiči hluku. Výkon ventilátorů bude ovládán
několikastupňově podle provozu garáží. Výtlak vzduchu bude vyveden nad střechu objektu.
S ohledem na bezpečnost volíme množství větracího vzduchu 300 m3/h na jedno stání.
V prostorech stání se instaluje automatické měřicí, monitorovací a signalizační zařízení koncentrace CO
zahrnující minimálně 1 odběrové čidlo v prostoru garáže na 400 m2.
V prostorách garáží, kam nebude povolen vjezd automobilů na LPG nebo CNG bude zajištěno havarijní
odvětrání, které zajistí minimální výměnu vzduchu 6x/hod.

Zařízení č. 6 – Větrání podzemního parkoviště 2pp
Prostor garáží bude nuceně podtlakově odvětrán pomocí odtahových ventilátorů umístěných přímo v
prostorách garáží. Situování odvodního potrubí v garážovém prostoru zajistí, že dojde k dobrému provětrání
celého prostoru garáže. Přisávání vzduchu bude potrubím vyvedeným do venkovního prostoru a přes
vjezdové rampy. Sání každého ventilátoru bude osazeno tlumiči hluku. Výkon ventilátorů bude ovládán
několikastupňově podle provozu garáží.

Zařízení č. 7 – Odvětrání vedlejších a technických prostor
Větrání ostatních pomocných a technických prostor bude převážně nucené, navržené podle požadavků na
jednotlivé místnosti.
Větrání plynové kotelny bude navrženo jako přetlakové se zajištěním dostatečného přívodu spalovacího
vzduchu. Bude odpovídat minimální výměně vzduchu v prostoru plynové kotelny a odvodu tepelné zátěže
v letním období v případě přípravy TUV. ále bude doplněno o havarijní větrání kotelny.
Větrání ostatních pomocných a technických prostor bude převážně nucené, navržené podle požadavků na
jednotlivé místnosti.

Větrání chráněných únikových cest:
Chráněné únikové cesty typu A budou větrány nuceným přívodem vzduchu, s odvodem vzduchu přetlakovou
klapkou. Výměna vzduchu 10x/h. Dodávka elektrické energie bude zajištěna ze zálohované sítě po dobu
požadovanou projektantem PO.

Ochrana životního prostředí
Volba a provoz jednotlivých zařízení budou navrženy s ohledem na co nejmenší vliv na čistotu životního
prostředí. Výfuky vzduchu budou situovány tak, aby neobtěžovaly okolí pachem a nečistotami.			
														
					

VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ
Ing. Martin Plecitý
Budova má 2 podzemní a 2 nadzemní podlaží. V podzemních podlažích jsou parkovací stání, šatny, sociální
zařízení a technické místnosti, v nadzemních patrech sportovní hala, vstupní hala, wc a klubovny. Zdrojem
tepla a chladu bude tepelné čerpadlo země – voda nebo vzduch – voda, které zajistí vytápění a chlazení
budovy.

1.
1.1.

Tepelná bilance
Výchozí údaje

Lokalita

Praha – Suchdol

Nadmořská výška

273

m

Nejnižší venkovní výpočtová teplota vzduchu e

-13

°C

Průměrná vnitřní teplota vzduchu v budově is

20

°C

Maximální venkovní teplota v topném období em

13

°C

Střední teplota venkovního vzduchu v otopném období es

4,3

°C

Počet dní v topném období d

225

Stupeň těsnosti obvodového pláště budovy n50

2,5

hod-1

0,02

W/m2/K

Vstupní teplota studené vody v zimě SV1

10

°C

15

°C

Výstupní teplota teplé vody TV

50

°C

Zvýšení součinitele prostupu tepla tepelnými mosty DUem

Vstupní teplota studené vody v létě SV2

1.2.

Předpokládané součinitele prostupu tepla stavebních konstrukcí

Podlaha nad nevytápěným suterénem

0,2

W/m2/K

Podlaha nad venkovním prostorem

0,1

W/m2/K

Střecha plochá

0,1

W/m2/K

Obvodové venkovní stěny

0,12

W/m2/K

Obvodové stěny přilehlé k zemině

0,15

W/m2/K

Okna, prosklené dveře

0,7

W/m2/K

1.3.

Tepelné ztráty

Tepelné ztráty objektu byly vypočítány obálkovou metodou dle ČSN EN 12831 (při respektování ČSN 73
0540). Větrání předpokládáme nucené, vzduchotechnickými jednotkami s rekuperací a s teplovodním
ohřevem a studenovodním ochlazováním.

Tepelné ztráty budovy

vytápění

1.4.

ztráta prostupem Qvp
kW

ztráta infiltrací Qvv kW

50

21

celková tepelná ztráta
Qv kW
71

Tepelná zátěž

Okna předpokládáme z isolačních dvojskel, s rámy s přerušenými tepelnými mosty. Celkovou propustnost
solárního záření prosklením uvažujeme gtot = 64%. Vnitřní tepelné zisky počítáme od osob a osvětlení. Ve
sportovní hala uvažujeme maximální stav obsazenosti, kdy bude přítomno 100 diváků.

Tepelná zátěž budovy – citelný výkon
zátěž osluněním QOSL
kW

2.
zátěž vnitřními zisky
QVZ kW

tepelná zátěž
59
29
Celkový chladící výkon počítáme QCH = 100 kW.

1.5.

celková tepelná zátěž
QC kW
88

Řešení zdroje tepla a chladu

Návrh zdroje tepla a chladu je proveden tak, aby jeho topný i chladící výkon byly v relaci k potřebnému
tepelnéhu a chladícímu výkonu budovy, a nebylo nutno osazovat například doplňkový zdroj pro chlazení.
Předpokládáme následující možnosti řešení zdroje tepla a chladu, které jsou v tomto případě technicky reálné:
Tepelné čerpadla země-voda
s elektrickou bivalencí
s bivalencí s plynovou kotelnou školy

Potřeba tepla pro ohřev teplé vody

Maximální výkon pro ohřev teplé vody stanovíme tak, aby pokryl maximální odběrovou špičku. Přitom
vycházíme z následujících předpokladů:
V budově je celkem 18 sprch a 27 umyvadel. Podle ČSN 06 0320 je ohřev TV pro sprchu prováděn výkonem

Tepelné čerpadla vzduch-voda
s elektrickou bivalencí
s bivalencí s plynovou kotelnou školy

qs = 12 kW a trvá ts = 400 s, pro umyvadlo qu = 7,3 kW a trvá tu = 260 s.
Za maximální odběrovou špičku považujeme stav, kdy 80 cvičících osob využije najednou sprchy. To
znamená, že všechny sprchy budou v provozu po dobu t = 30 min = 1800 s. Takže pro ohřev TV bude
potřeba toto teplo:
QTV = qs ns t = 12 18 4 1800 = 388800 kJ
Uvažujme, že 1 perioda cvičení trvá 2 hodiny – 1,5 hod probíhá vlastní cvičení a 0,5 hod sprchování. Potom
se potřebná teplá voda musí vyrobit za 1,5 hod (= 5400 s). K tomu je potřeba tento výkon:
FTV = QTV / t = 388800 / 5400 = 72 kW
Při sprchování vyrobí zdroj tepla za 30 min (= 1800 s) tímto výkonem teplo:
QZT = FTV t = 72 1800 = 129600 kJ
Zbytek tepla musí být připraven v zásobníku. Jedná se o teplo:
QZÁS = QTV – QZT = 388800 – 129600 = 259200 kJ
Z toho se stanoví minimální potřebná velikost zásobníku:
V = QZÁS / c / (TV – SV) = 259200 / 4,186 / (50 – 10) = 1548 l
kde znamená:
c

kJ/kg/K

měrná tepelná kapacita vody

TV

°C

výstupní teplota teplé vody

°C

teplota studené vody

SV

2.1.

Tepelné čerpadlo země-voda

V tomto případě bude osazeno tepelné čerpadlo země – voda s hlubinnými vrty. Pro jímání tepla a chladu
slouží vertikální zemní vrty. Každý vrt je vystrojen geotermální sondou, která sestává z polyetylenových
trubek. Primární okruh bude naplněn směsí vody a nemrznoucí kapaliny. Uvažujeme instalaci nízkoteplotního
tepelného čerpadla, které je schopno pracovat s max. výstupní teplotou topné vody 55°C, a zpátečka by
neměla být teplejší než 45°C. Tepelné čerpadlo produkuje topnou vodu s max. teplotním spádem max = 55/45C,
která je využívána pro vytápění, ohřev vzduchu v ohřívácích VZT a ohřev teplé vody. TČ také zajišťuje
chlazení budovy. Chlazení může pracovat v režimu pasívním – chladící voda je přímo ochlazována primární
nemrznoucí kapalinou z vrtů, bez práce kompresoru tepelného čerpadla. Tento režim je provozně velmi levný,
a využije se hlavně na začátku chladící sezóny (na jaře). Když už kapalina z vrtů nebude mít požadovanou
(nízkou) teplotu, a pasivní chlazení nestačí, spouští tepelné čerpadlo, a režim přechází do aktivního chlazení.
Jsou navržena dvě tepelná čerpadla s celkovým jmenovitým výkonem QTČ = 128 kW (pro e/w1 = 0/35C), s
topným faktorem COP = 4,6. Elektrický příkon je PEL = 28 kW. Chladící výkon je QCH = 100 kW (pro e/w1 =
0/35C), což vyžaduje cca 2000 m hlubinných vrtů (např. 20 x 100 m).
TČ má přibližně konstantní topný výkon bez ohledu na venkovní teplotu. Nastačí-li tento výkon pro pokrytí
aktuální potřeby tepla, přidá se bivalentní zdroj. Jeho výkon bude QB = 55 kW. Může jím být buď elektrokotel,
který vyžaduje další elektrický příkon. Druhá možnost je přivést topnou vodu z plynové kotelny sousední školy.
Je třeba prověřit, zda je tam k disposici potřebný výkon, a zda je to technicky možné. Vedení topné vody z
kotelny školy do strojovny ve sportovní hale by bylo provedeno v zemi, ocelovým předisolovaným potrubím.
Tepelná čerpadla budou umístěna ve strojovně vytápění a chlazení na pružných pryžových podložkách. Topná
voda ze sekundární strany TČ je vedena do akumulační nádoby tepla nebo do zásobníkového ohříváku teplé
vody. Tyto dvě cesty se přepínají přepínacími ventily, s preferencí ohřevu TV. Z akumulační nádoby jde topná
voda vedena do rozdělovače a sběrače, ze kterých vycházejí jednotlivé větve vytápění. V režimu chlazení je
chladící voda akumulovaná v akumulační nádobě chladu, odkud se rozvádí k jednotlivým distribučním prvkům.
Pro tepelné čerpadlo se musí zřídit samostatné odběrné místo elektřiny s příslušným jištěním a měřením.
Dále je nutno osadit pojistné a expansní zařízení, zařízení pro doplňování nemrznoucí kapaliny do primárního
systému TČ, a vody do sekundárního systému vytápění a chlazení, úpravnu vody, a regulační řídící systém.

Výhody a nevýhody řešení:
1.6.

Celková bilance maximálních výkonů

Celková bilance max. výkonů tepla a chladu
vytápění QT

chlazení QCH

jednotky VZT

40

51

ohřev teplé vody

72

-

celkem

183

151

vytápění (chlazení) budovy

71

100

•
•
•
•
•
•

Nižší provozní náklady – vyšší SCOP, levné pasívní chlazení v části letní sezóny.
Vyšší investiční náklady – zejména kvůli zemním vrtům. Oproti TČ vzduch–voda asi o 20%.
Nižší potřebný výkon bivalentního zdroje.
Nižší instalovaný elektrický příkon – a tím i nižší platby za instalovaný jistič.
O něco nižší chladící výkon – oproti TČ vzduch–voda asi o 20%.
Nižší hluk emitovaný do venkovního prostředí.

2.2.

SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

Tepelné čerpadlo vzduch-voda

Instalované tepelné čerpadlo vzduch–voda bude zdrojem tepla pro vytápění budovy, ohřev vzduchu v
ohřívácích VZT a ohřev teplé vody. Zároveň bude i zdrojem chladu (chladící vody), když bude pracovat v
reversním chodu. Uvažujeme instalaci nízkoteplotního tepelného čerpadla, které je schopno pracovat s max.
výstupní teplotou topné vody 55°C, a zpátečka by neměla být teplejší než 45°C. Max. teplotní spád topné
vody v systému je w = 55/45C. Je navrženo tepelné čerpadlo – konkrétně kaskáda dvou TČ, v provedení s
odděleným výparníkem a kondenzátorem. Celkový jmenovitý topný výkon je QTČ = 130 kW (pro e/w1 = 2/35C),
s topným faktorem COP = 3,6. Elektrický příkon je PEL = 36 kW. Chladící výkon předpokládíme QCH = 126 kW
(pro e/w1 = 35/10C).
Bivalentní bod TČ je při venkovní teplotě cca e = -2C. Nad touto teplotou kryje potřebný topný výkon pro
vytápění, ohříváky VZT a ohřev TV budovy samotné TČ, pod ní dohřívá topnou vodu bivalentní zdroj.
Bivalentní zdroj samozřejmě zapíná i při vyšších venkovních teplotách než -2C, když probíhá odmrazování
výparníku TČ. Varianty bivalentního zdroje jsou analogické s předchozí variantou. Jeho výkon je v tomto
případě QB = 123 kW.
Venkovní části TČ budou umístěny na vhodném místě vně budovy, a části vnitřní ve strojovně vytápění a
chlazení. Mezi nimi bude vedeno potrubí s chladivem. Venkovní části TČ budou situovány takovým způsobem,
aby k nim byl zaručen požadovaný průtok vzduchu, a aby generovaný hluk nerušil okolí. Ve strojovně bude
osazena akumulační nádoba topné vody, která vyrovnává nesoučasnosti mezi výrobou a spotřebou tepla.
Teplota topné vody v akumulační nádobě tepla bude odpovídat ekvitermní křivce pro vytápění. Z akumulační
nádoby je topná voda vedena do rozdělovače a sběrače. Pro ohřev teplé vody bude osazen nepřímotopený
zásobníkový ohřívák. Tepelné čerpadlo pracuje buď v režimu vytápění nebo v režimu ohřevu TV. Tyto režimy
se přepínají přepínacími ventily. V režimu chlazení je chladící voda akumulovaná v akumulační nádobě
chladu, odkud se rozvádí k jednotlivým distribučním prvkům. Pro tepelné čerpadlo se musí zřídit samostatné
odběrné místo elektřiny s příslušným jištěním a měřením. Dále je nutno osadit pojistné a expansní zařízení,
zařízení pro doplňování vody do sekundárního systému vytápění a chlazení, úpravnu vody, a regulační řídící
systém.

Výhody a nevýhody řešení:
Vyšší provozní náklady – nižší SCOP, strojové chlazení po celou sezónu.
Nižší investiční náklady – oproti TČ země–voda asi o 20%.
Vyšší potřebný výkon bivalentního zdroje.
Vyšší instalovaný elektrický příkon – a tím i vyšší platby za instalovaný jistič.
O něco vyšší chladící výkon – oproti TČ země–voda asi o 20%.
Vyšší hluk emitovaný do venkovního prostředí – ventilátory venkovních částí tepelného čerpadla.

•
•
•
•
•
•

2.3.

Porovnání potřebných elektrických příkonů jednotlivých variant

Zde jsou uvedeny potřebné elektrické příkony pro zdroj tepla a chladu v jednotlivých případech:
Potřebné elektrické příkony jednotlivých variant

Základní údaje
Rozvodná soustava:			
Ochrana před úrazem el. proudem:
Doplňková ochrana: 			
Instalovaný výkon: 			
					
					
					

3+PE+N, stř. 50 Hz, 400 V (TN-C-S)-objekt
automatickým odpojením od zdroje
pospojováním, proudovými chrániči
57,- kW – objekt
159,- kW – tep. čerpadlo
132,- kW – dobíjení automobilů
448,- kW – objekt celkem

Výpočtové zatížení: 			
					
					
					
Soudobý odběr:				

20,- kW – objekt
159,- kW – tep. čerpadlo
132,- kW – dobíjení automobilů
411,- kW – objekt celkem
96,- kW - objekt

Soudobost mezi odběry:			
					
					
					

96,- kW – objekt
159,- kW – tep. čerpadlo
132,- kW – dobíjení automobilů
387,- kW – objekt celkem

Stupeň dodávky:			

1, 3

Rozbor příkonů
Druh odběru
Osvětlení sportovní haly				
Osvětlení (mimo sportovní haly)			
Zásuvková instalace				
VZT						
ZTI						
Slaboproud					
MaR						
Venkovní osvětlení				
Výtah						
Ostatní						
Celkem						

Pi (kW)
Pp (kW)
10,-					
10,27,-					
20,50,-					
25,30,-					
30,5,-					
4,4,-					
4,3,-					
3,2,-					
2,6,-					
6,20,-					
6,157,-					
120,-

bival. zdroj QB
[kW]

celkem
[kW]

TČ země–voda + elektrokotel

tepelné čerp.
QTČ [kW]

28

55

83

Soudobost mezi odběry : 120,- kW x 0,8 = 96,- kW

TČ země–voda + kotelna školy

28

0

28

TČ vzduch–voda + elektrokotel

36

123

159

Tep. čerpadlo (ÚT/CHL)				

159,-					

159,-

TČ vzduch–voda + kotelna školy

36

0

36

Dobíjení automobilů				

132,-.					

132,-

3.

QC

O. Chládek – ATEL – projekční atelier elektro

Systém vytápění a chlazení budovy

Topná a chladící voda jsou rozvedeny ze strojovny vytápění a chlazení po objektu a napojují jednotlivé
distribuční elementy vytápění a chlazení. Ve sportovní hale kryje část potřebného topného i chladícího výkonu
vzduchotechnika.. Prostory budovy budou vytápěny otopnými tělesy. Pro distribuci chladu jsou navrženy
jednotky FCU. V každé místnosti bude zajištěna regulace vytápění / chlazení podle vnitřní teploty v prostoru.

Napojení objektu
Nová hala bude napojena na stávající maloodběr školy TS 4039.

Hlavní rozvody
V objektu bude osazen hlavní rozvaděč, z kterého budou napojeny jednotlivé podružné rozvaděče rozmístěné
v objektu dle potřeby provozu objektu.V 1PP bude osazen rozvaděč pro napájení dobíjení automobilů.

Světelná instalace
V objektu se provede běžná světelná instalace. Ve vlastní hale se předpokládá osvětlení na úrovni
rekreačního využití .Ovládání osvětlení bude místní pomocí vypínačů, tlačítkových ovladač, resp. pohybových
čidel (WC, sprchy, šatny).
Intenzita osvětlení:
Chodby, schodiště, garáž				
100 lx
Sociální zařízení					
100 lx
Gastro							
200/500 lx
Kanceláře, zasedací místnosti				
500 lx
Hrací plocha						
500 lx

Venkovní osvětlení
Jedná se o osvětlení přístupových komunikací. Osvětlení bude ovládáno pomocí soumrakového čidla.

Zásuvková instalace
V objektu se provede běžná zásuvková instalace se samostatně jištěnými zásuvkami pro zařízení s vyšším
příkonem.

Motorová instalace

V prostoru garážového stání se předpokládá 6 dobíjecích stanic pro elektromobily (samostatné
měření).V objektu bude proveden vývod pro výtah.
V objektu budou připojena jednotlivá zařízení VZT dle požadavku zpracovatele dokumentace VZT.V objektu
budou připojeno tepelné čerpadlo s elektrokotlem (samostatné měření).V objektu bude provedeno orientační
nouzové osvětlení (svítidla s invertory) na společných prostorách (chodby, schodiště, garážové stání,
hrací plocha).V objektu bude osazeno tlačítko „CENTRAL STOP + TOTAL STOP“, které odpojí veškerou
elektroinstalaci objektu.

Detekce CO
Detekce CO se týká 1PP, 2PP v kterých jsou parkovací stání.V jednotlivých výše zmíněných podlažích budou instalována čidla, která budou hlídat hladinu CO v jednotlivých podlažích.Při vyšší
koncentraci CO v daných prostorech budou čidla iniciovat spuštění zařízení VZT na provětrání garážových stání.

Ochrana před úrazem el. proudem
Základní ochrana před úrazem elektrickým proudem se provede samočinným odpojením od zdroje.
Jako doplňková ochrana se ve vyznačených místnostech provede ochranné pospojování.
Pospojování se provede vodičem CY 6 se zeleno-žlutým značením.
Vybrané vývody budou opatřeny proudovými chrániči.

Hlavní pospojování
Rozvaděče budou pomocí vodičů CY 16 připojeny na hlavní uzemňovací bod, který bude připojen na
uzemnění objektu.

Prostředí
Ve sprchách bude prostředí AA 5 (teplota +5 až + 40 °C), AD 4 (stříkající voda při sprchování).
V ostatních místnostech bude prostředí AA 5, AD 1 (možnost výskytu vody je zanedbatelná).
Prostředí odpovídá ČSN 33 2000 – 3, ČSN 33 2000 – 5 – 51.

Hromosvod
Objekt bude zařazen do třídy LPL III. Prostřednictvím svodů jímací soustavu připojit k uzemnění. Hromosvod
jako komplet bude odpovídat souboru ČSN EN 62305 včetně materiálu a provedení.

Fotovoltaika
V případě volby tepelných čerpadel jako zdroje tepla a chladu, návrh počítá s instalací fotovoltaické elektrárny
o velikosti 45 KWp, která pokryje zhruba 15% celkové spotřeby energie. Uvažovaný výkon FVE vychází z
požadavku dotace na pasivní domy. Systém bude navržen bez přetoku do distribuční sítě. Lze navrhnout
záložní zdroje, do kterých bude energie ukládána, ale postrádá ekonomický smysl. Přesný počet panelů bude
upřesněn v dalším stupni dokumentace.

Prahy“.
Veškerá montáž kanalizace bude provedena v souladu s ČSN 75 6760 - Vnitřní kanalizace a montážními
předpisy výrobců použitých materiálů, pozornost je třeba věnovat kotvení potrubí. Zařízení musí montovat
příslušně vyškolené firmy a po namontování předají investorovi potřebné atesty, protokoly o revizi a provozní
řád včetně zaškolení údržby.

ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE
Ing. Zdeněk Sadílek

1.5. BILANCE SPLAŠKOVÝCH vod

1.1. VNITŘNÍ KANALIZACE
Vnitřní rozvod kanalizace je v souladu s platnou ČSN 75 6760 navržen jako oddílný. Dešťové i splaškové vody
odváděny gravitačně.

1.2. VNITŘNÍ KANALIZACE DEŠŤOVÁ
Dešťové odpadní vody ze střechy vlastní haly odváděny systémem podtlakového odvodnění, odpadní
vody odváděny vnitřními odpady ukončenými v úrovni střechy střešními vtoky s krycím košem a elektricky
vyhřívaným hrdlem. Potrubí od vtoků svedeno do hlavního sběrného potrubí, svislé potrubí vedeno zázemím
haly, přechod na gravitační část v úrovni podlahy 1.PP. Před napojením na gravitační část bude potrubí
opatřeno čistící tvarovkou, tvarovka je součástí dodávky podtlakového systému. Systém opatřen tepelnou
izolací zabraňující rosení
Při montáži potrubí podtlakového systému odvodnění nutno dodržovat veškeré předpisy výrobce potrubí.
Veškerá montáž kanalizace bude provedena v souladu s ČSN 75 6760 - Vnitřní kanalizace, montážními
předpisy výrobců použitých materiálů a standardy města Sušice.

1.3. BILANCE DEŠŤOVÝCH VOD
Plocha střechy objektu			F	
Plocha střechy spojovací krček		F	
Zpevněné plochy			F	
Venkovní sportoviště			F	

= 1 447,00 m2
= 329,00 m2
= 980,00 m2
= 2 805,00 m2

Odtok dešťových vod			
Roční odtok dešťových vod		

=
92,94 l/s
= 2 036,00 m3/rok

Qd
Qrok

Ψ = 1,00
Ψ = 1,00
Ψ = 0,70
Ψ = 0,70

1.4. VNITŘNÍ KANALIZACE SPLAŠKOVÁ
Splaškové odpadní vody odvedeny běžným způsobem pomocí svislých odpadů a ležatých kanalizačních
svodů. Odpadní potrubí budou vyvedena nad střechu a ukončena ventilačními hlavicemi. Ležaté rozvody
zavěšeny pod stropem 1.PP, resp. 2.PP, čistící tvarovky dle ČSN.
Odpadní vody ze sprch budou odváděny samostatným systémem do nádrže umístěné ve 2.PP, kde bude
provedeno odebrání tepla. Následně jsou odpadní vody vypouštěny do systému splaškové kanalizace.
Zařízení umístěné ve 2.PP objektu odvodněny přečerpáváním, zařízení umístěnou v prostoru technického
zázemí, čerpání splašků vyvedeno cca 1.00m nad úroveň podlahy 1.NP, kde je propojeno s gravitační částí
rozvodů. Odvětrání čerpací stanice vyvedeno nad střechu objektu.
Svislé odpadní, připojovací potrubí provedeno z hrdlového potrubí HT, rozvody vedené v zemi z potrubí KG.
Použité zařizovací předměty navrženy běžných velikostí, provedení standard, závěsné provedení
kompletováno s předstěnovým instalačním systémem. Jednotlivé typy zařizovacích předmětů budou v dalším
stupni PD odsouhlaseny investorem.
Dle předpokládaného charakteru využití navrhovaného objektu budou do veřejné kanalizační sítě vypouštěny
běžné odpadní vody s parametry znečištění vyhovující „Kanalizačnímu řádu veřejné kanalizace hl. města

Průměrný denní odtok splaškových vod			
Maximální denní odtok splaškových vod			
Maximální hodinový odtok splaškových vod		
Maximální odtok splaškových vod			
Roční odtok splaškových vod				

Qspl
Qmax
Qh
Qh
Qrok

=
=
=
=
=

41 075 l/den
73 935 l/den
1,97 l/s
2,16 l/s
8 215,00 m3/rok

1.6. VNITŘNÍ VODOVOD
Potrubí je do objektu zavedeno z vodoměrné šachty, po vstupu do objektu je potrubí rozbočeno na požární
rozvod a rozvod pitné vody, rozvod požární vody osazen oddělovačem typu BA, rozvod pitné vody jemným
filtrem se zpětným proplachem. Ležaté rozvody vedeny pod stropem 2.PP, přívody pro jednotlivá odběrná
místa osazena uzavíracími armaturami. Ohřev TV navržen centrální v prostoru technické místnosti, cirkulace
TV navržena s nuceným oběhem zabezpečená oběhovými čerpadly. Jednotlivé prostory určené k pronájmu a
vstup SV do technické místnosti podružně měřeny.
Voda z akumulační nádrže dešťové vody před objektem využívána k závlaze zelených ploch v prostoru
venkovního hřiště. Nádrž osazena čerpadlem s tlakovým spínačem, pro případ nedostatku dešťové vody v
akumulační nádrži je nádrž napojena na vnitřní rozvod vody z objektu.
Vnitřní požární zabezpečení zajišťují nástěnné hydranty typu D s tvarově stálou hadicí Ø25mm, délka hadice
30m, průtočné množství Q = min. 0,30l/s.
Vodovodní rozvody v objektu navrženy z plastového potrubí svařovaného polyfúzně, typ plastu 4, materiál
PP-RCT, S4. Kompenzace délkových změn dle předpisu výrobce, tepelná izolace dle ČSN. Požární rozvod z
nehořlavého materiálu.
Použité výtokové baterie navrženy běžných velikostí, provedení standard, sprchové armatury v hromadných
sprchách navrženy v antivandalovém provedení na tepelně upravovanou vodu, směšováni je zajištěno
termoskopickými ventily.
Při montáži vodovodních rozvodů je nutné dodržet zejména ČSN 75 5409, ČSN EN 806-1, ČSN EN 1717,
ČSN 730873, ČSN 060320, ČSN 060830 a montážní podmínky firmy dodávající plastové potrubí.

1.7. BILANCE POTŘEBY VODY
Všední den
Žáci sportující				
Žáci - družiny				
Sportovní kroužky			
Sport - veřejnost			

300 osob		
75 osob		
30 osob		
160 osoby

Průměrná denní potřeba: 		
Max. denní potřeba:			
Max. hodinová potřeba:			
Roční potřeba : 				
Potřeba požární vody: 			

Qp
Qm
Qh
Qr
Qr

=
=
=
=
=

80 l/os.,den		
25 l/os.,den		
80 l/os.,den		
80 l/os.,den		

41 075 l / den
73 935 l / den
1 97 l/s
8 2015 m3/rok
0,60 l/s

24 000 l/den
1 875 l/den
2 400 l/den
12 800 l/den

Víkendy
Sport - hala				
Sport - hřiště 				
Diváci hala				

80 osob		
80 osob		
100 osob

Průměrná denní potřeba: 		
Max. denní potřeba:			
Max. hodinová potřeba:			
Roční potřeba: 				

Qp
Qm
Qh
Qr

=
=
=
=

80 l/os.,den		
80 l/os.,den		
7 l/os.,den		

6 400 l/den
6 400 l/den
700 l/den

13 500 l / den
24 300 l / den
0,65 l/s
2 368,00 m3/rok

2. PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
Objekt bude odvodněn splaškovou kanalizační přípojkou KT 200, napojení do koncové šachty navrhovaného
kanalizačního řadu DN300 vedeného v ulici V Ořeší, napojení s převýšením 50mm. Od napojení přípojka
vedena na pozemek, kde je ukončena přípojkovou šachtou Ø1000mm, délka přípojky cca 13.00m.
Přípojka navržena z odpadních trub kameninových hrdlových KT 200 s integrovanými spoji, trouby budou
kladeny do betonového sedla. Zbývající část výkopu bude zasypána hutněným výkopkem.
Dle předpokládaného charakteru využití navrhovaného objektu budou do veřejné kanalizační sítě vypouštěny
běžné odpadní vody s parametry znečištění vyhovující „Kanalizačnímu řádu veřejné kanalizace hl. města
Prahy“.
Veškerá montáž kanalizace bude provedena v souladu s ČSN 75 6101 - Stokové sítě a kanalizační přípojky,
montážními předpisy výrobců použitých materiálů a standardy hl. města Prahy.

3. PŘÍPOJKA VODOVODU
Objekt bude připojen novou vodovodní přípojkou PE d90 napojenou na vodovodní řad TH 100 vedený v
ulici V Ořeší. Napojení na vodovodní řad provedeno vysazením odbočky, přípojka osazena uzávěrem se
zemní soupravou vyvedenou do poklopu. Potrubí zavedeno na pozemek, kde je umístěna vodoměrná šachta
Ø1800mm, přípojka ukončena vodoměrnou sestavou s fakturačním vodoměrem. Délka přípojky cca 11.00m.
Potrubí navrženo z tlakových trub d90 PEHD 100 SDR11, potrubí kladeno do pískového lože minimální tl. 150
mm, obsypáno pískem do výšky 300 mm nad horní povrch potrubí. Zbývající část výkopu bude zasypána
výkopkem, stávající povrchy narušené stavbou uvedeny do původního stavu. Potrubí bude při pokládce
opatřeno signalizačním vodičem.
Veškerá montáž vodovodu bude provedena v souladu s platnými ČSN, montážními předpisy výrobců
použitých materiálů a „Standardy pro místní vodovodní síť“.

4. PŘÍPOJKA PLYNOVODU
Objekt připojen novou STL přípojkou PE d32 na STL plynovodní řad PE d110 vedený v ulici Za Sokolovnou,
Napojení na řad provedeno pomocí přípojkového T-kusu 110/32, spoje přípojky provedeny pomocí
elektrotvarovek. Přípojka vyvedena do kiosku HUP umístěného na hranici pozemku, ukončení přípojky
kulovým uzávěrem - HUP.
Přípojka provedena z trubek PE d32 SDR 11 dle ČSN 64 3041 pro pracovní přetlak do 0,4 MPa, potrubí
uloženo na pískové lože tl. 100mm a obsypáno pískem do výše 200mm nad povrchem trubky. Ve vzdálenosti
300 až 400mm nad povrchem potrubí se na zasypaný plynovod uloží výstražná folie žluté barvy.

