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A
A.
A1.
A1.a)

ÚVODNÍ ÚDAJE

Identifikační údaje
Identifikační údaje stavby
Název stavby :

ZÁLOŢNÍ PRACOVIŠTĚ
NÁRODNÍHO DIGITÁLNÍHO ARCHIVU

Druh stavby:

Stavební úpravy, přestavba

Místo stavby:
kraj:
katastrální území:
č.poz.:
objekt:
Poznámka:

stávající objekt krytu není zanesen v katastrálních mapách

Stupeň dokumentace :

A1.b)

Objemová studie (DUR), zadávací dokumentace

Identifikační údaje zadavatele
Zadavatel :
sídlem:
zastoupený:
IČO:
DIČ:

XII-09

Jihočeský
Hluboká nad Vltavou 639605
940/2 , 4
stávající kryt KIII, I.č. 10156

ČESKÁ REPUBLIKA – Národní archiv
Archivní 4, 149 01 Praha
PhDr. Evou Drašarovou, CSc., ředitelkou NA
70979821
CZ70979821
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A1.c)

Identifikační údaje zpracovatele
Zpracovatel projektu:
sídlem:
zastoupený:
IČO:
DIČ:

Zodpovědný projektant:

mail:

A1.d)

Area G.K. spol. s r.o.
Reprezentant sdruţení Area G.K. & PIROUT
U Elektry 650, 198 00 Praha 9
Milanem Novým, jednatelem společnosti
25094459
CZ25094459
Ing. David Pirout
Autorizovaný inţenýr pro pozemní stavby,
vedený ČKAIT pod číslem 00009463
d.pirout@volny.cz

Základní charakteristika stavby

Předmětem objemové studie je řešení přestavby stávajícího protiatomového
krytu na záloţní pracoviště digitálního archivu. Stávající objekt, který není zanesen
v katastrálních mapách, se nachází v areálu Ministerstva vnitra – Logistická základna
HZS Olomouc - v Hluboké nad Vltavou.
Jednopodlaţní kryt má čtvercový pŧdorysný tvar 36,4 x 36,4 m s modulem
nosných sloupŧ 6 x 6 m. Stávající vnitřní členění bude v plném rozsahu odstraněno a
nahrazeno novým viz. návrh. Přestavbou se mění zpŧsob vyuţití stávajícího objektu,
ale jsou v plném rozsahu zachovány vnější pŧdorysné parametry.
V rámci dokumentace jsou navrţeny stavebně technologická řešeni v rozsahu
zadávací dokumentace pro potřebu upřesnění investičních nákladŧ a následné
konkrétní řešení v dalším stupni projektové dokumentace.
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B
B.
B1.
B1.a)

PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Charakteristika území a stavebního pozemku
Poloha v obci

Návrh řeší přestavbu podzemního objektu KIII, který se nachází v areálu
Logistické základny HZS Olomouc. Objekt je v majetku České republiky a právem
hospodaření disponuje Národní archiv.
Přestavba se bude týkat pouze stávajícího krytu „objekt K III“ (včetně přilehlé
stávající kotelny) v rámci oploceného skladového areálu HZS ČR, který je situován
na okraji zastavěné části města. Areál se nachází ve východní části města, mezi
komunikacemi Ponešická a Praţská . Objekt K III je umístěn v severovýchodní části
pozemku, mezi skladovými objekty st.657 a st.659 vedle stávající trafostanice st.658
a je usazen do svaţitého terénu (objekt je kromě vstupní části celý pod terénem).
Vnější vazby na stávající infrastrukturu mimo areál se nemění.

B1.b)

Údaje o vydané územně plánovací dokumentaci

Město Hluboká nad Vltavou má schválenu územně plánovací dokumentaci –
Územní plán sídelního útvaru Hluboká nad Vltavou z r.1994 s následnou změnou
r.2002

B1.c)

Údaje o souladu záměru s územně plánovací dokumentací

Dotčené území stávajícího areálu je vymezeno jako – Území pracovních
aktivit. Návrh změny uţívání je v souladu s funkčním vyuţitím dotčené zóny
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B1.d)

Údaje o splnění poţadavků dotčených orgánů

Údaje o splnění poţadavkŧ dotčených orgánŧ budou součástí samostatných
příloh s jednotlivými vyjádřeními.

B1.e)

Moţnosti napojení
infrastrukturu

stavby

na

veřejnou

dopraví

a

technickou

Napojení na dopravní infrastrukturu je v rámci celého „uzavřeného“ areálu
řešeno stávajícím vjezdem. Areál je prŧjezdný po jednosměrné zklidněné komunikaci
(D1). U kaţdého objektu je vymezeno vţdy několik stání pro osobní automobil.
Napojení stavby na veřejnou technickou infrastrukturu je řešeno stávajícími
přípojkami. Kapacity pro napojení jsou dostačující.
V rámci přestavby budou provedeny nové přípojky na inţenýrské sítě
stávajícího areálu. Voda – nová přípojka na areálový vodovod PE 110. Kanalizace –
splašková – nová přípojka na areálový kanalizační řad KT 200, který je sveden do
stávající čističky. Kanalizace – dešťová – stávající napojení na dešťovou kanalizaci
KT 300 v rámci areálu s vyústěním do vodoteče. Elektro – nový přívod z trafostanice
umístěné v areálu. Plyn – stávající přípojka na areálový NTL se stávajícím HUP na
DN 80.

B1.f)

Geologická , geomorfologická a hydrogeologická charakteristika

Jde o přestavbu stávajícího objektu na mírně svaţitém jihozápadním svahu
bez jakýchkoli terénních úprav. Geologické poměry pozemku nejsou pro potřeby
stavebních úprav charakterizovány. Hladina podzemních vod neohroţuje vnitřní
prostředí, ani úroveň základové spáry. Nicméně v rámci zpracování dalšího stupně
PD doporučuji zajistit hydrogeologický prŧzkum. Pozemek se nenachází
v poddolovaném území.

B1.g)

Poloha vůči záplavovému území

Dotčené území spadá do oblasti povodí Horní Vltavy. Pozemek není
v záplavovém území (kóta stavební uzávěry vodního díla Hněvkovice – 374,6 m.n.m.
Balt – P.V.) .
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B1.h)

Druhy a parcelní čísla dotčených pozemku

Stávající objekt protiatomového krytu „objekt K III“ není zanesen do katastrální
mapy. Objekt je označen I.č. 10156 a je umístěn mezi objekty st.657 a st.659 vedle
stávající trafostanice st.658.
Dle katastrální mapy je objekt umístěn na pozemcích:
940/2
ostatní plocha – manipulační plocha
MVČR
940/5
orná pŧda
zem.pŧdní fond
Sousední pozemky
940/5
orná pŧda
zem.pŧdní fond
940/6
ostatní plocha – manipulační plocha
MVČR
940/7
ostatní plocha – manipulační plocha
soukromý vlast.
940/9
ostatní plocha – jiná plocha
MOČR
940/10
ostatní plocha – manipulační plocha
soukromý vlast.
948/1
ostatní plocha – jiná plocha
soukromý vlast.
948/2
trvalý travní porost
Hluboká nad V.
948/4
lesní pozemek
soukromý vlast.
948/5
ostatní plocha – jiná plocha
MVČR

B1.i)

Přístup na stavební pozemek po dobu výstavby

Přístup na pozemek po dobu výstavby bude zajištěn v rámci stávajícího areálu
po obsluţné komunikaci – stávající zpevněné plochy. Areál má stávající napojení na
veřejnou komunikaci Ponešická.
Dopravní náročnost přepravy vstupních i odváţených materiálŧ bude
odpovídat poţadavkŧm na zabezpečení stavby v území. Součástí dalšího
stupně dokumentace bude plán organizace výstavby s ohledem na dopravní
zabezpečení stavby, okolních objektŧ a veřejné dopravy. Vybraný zhotovitel
stavby zpracuje podrobný POV pro realizaci stavby pro příslušné fáze
výstavby se zohledněním všech dopadŧ na okolí a řešící minimalizaci
nepříznivých dopadŧ na dotčené komunikace i okolí stavby. Dopravní napojeni
stavby a opatřeni po dobu stavby bude nutno projednat a řešit s příslušnými
organy města.
B1.j)

Zajištění vody a energii po dobu výstavby

Po dobu výstavby bude vyuţito stávajících napojení na inţenýrské sítě v rámci
areálu, jehoţ kapacity jsou dostačující pro pokrytí potřeb přestavby.
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B2.

Základní
užívání

B2.a)

charakteristika

stavby

a

jejího

Účel uţívání stavby

Stávající protiatomový kryt „objekt K III“ bude nově slouţit jako záloţní
pracoviště Národního digitálního archivu pro dlouhodobé uchovávání dokumentŧ
(data). Jedná se o datové centrum vyuţívající především odolnosti stávající stavby
proti ţivelným pohromám.

B2.b)

Trvalá nebo dočasná stavba

Jde o pŧvodní protiatomový kryt - stávající stavbu trvalou. Počítá se
s provozně technologickou ţivotností min. 50 let.

B2.c)

Novostavba nebo změna dokončené stavby

Návrh řeší přestavbu stávajícího protiatomového krytu „objektu K III“ z roku
1970, jedná se tedy o změnu dokončené stavby.

B2.d)

Etapizace výstavby

Realizace stavby by měla probíhat v plynule navazujících etapách, po ose bourací práce, hrubé stavební práce, hrubé technologické řešení, dokončovací
stavební a technologické práce.

B3.
B3.a)

Orientační údaje stavby
Základní údaje o kapacitě stavby

- Zastavěná plocha objektu – beze změn
„Objekt K III“ – podzemní část (datové centrum vč. Technologie)
„Objekt K III“ - nadzemní část (vstup, provozní zázemí)
- Obestavěný prostor – beze změn
XII-09
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1324,96 m2
127,65 m2
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Záložní pracoviště Národního digitálního archivu
„Objekt K III“ – podzemní část (datové centrum vč. Technologie)
4504,86 m3
„Objekt K III“ - nadzemní část (vstup, provozní zázemí)
472,30m3
- Rozměr budovy
„Objekt K III“ – podzemní část (datové centrum vč. Technologie)
36,4 x 36,4 m
„Objekt K III“ - nadzemní část (vstup, provozní zázemí)
7,55 x 14,5 m
- Počet podlaţí - jedno podzemní podlaţí (vstupní část a kotelna je nad terénem
díky svaţitému terénu).
- Předpokládaný počet pracovníkŧ
5 osob
(přítomnost při údrţbě, opravě – nepředpokládá se stálá přítomnost, ostraha
bude zajištěna v rámci areálu)
- Přehled hrubých podlaţních ploch pro jednotlivé prostory je na výkr. č 8.

B3.b)

Celková bilance nároků všech energií, tepla a teplé uţitkové vody

Celková potřeba nároku na el. energie je 320 kW.
Napěťová soustava: 3PEN stř. 50Hz, 400V / TN - C
Instalovaný příkon stávajících objektŧ: 320 kW
Soudobý příkon stávajících objektŧ:
250 kW
Nároky všech druhŧ energii budou pokryty ze stávajících zdrojŧ s novými
přípojkami v rámci areálu HZS.

B3.c)

Celková spotřeba vody (z toho voda pro technologii)

Bilance potřeby vody - pracovníkŧ 5 á 60 l/os/den …… Q =
Qmax denní = Qdenní x Kd = 0,3 x 1,35 x 0,7 = 0,28 m3/den
Qmax hod = Qmax denní x Kh/24= 0,28 x 2,1/24 = 0,03 l/s
Q roční = 0,28 x 365 = 102,2 m3/rok

300 l/den

Roční potřeba vody Q roční = 102,2 m3/rok (spotřeba technologické vody je
zahrnuta)
B3.d)

Odborný odhad mnoţství splaškových a dešťových vod
Bilance odpadních vod -
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Bilance dešťových vod …zachován stávající stav - řešeno stávajícím
odvodněním dešťových vod v rámci areálu
B3.e)

Poţadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení veřejné
komunikační sítě

Pro potřebu telefonního a datového provozu centra bude třeba
přívodní metalicky telefonní kabelový přívod o kapacitě x párŧ (dle
poţadavkŧ zadavatele) a HDPE trubka pro připojení na opticky rozvod.
Kabelová přípojka bude provedena ze síťového rozvaděče areálu. Bliţší
podmínky napojeni budou projednány s poskytovatelem. Bude řešeno v rámci
poţadavkŧ technologického návrhu připojení k datovým sítím.

B3.f)

Poţadavky na kapacity elektronického komunikačního zařízení veřejné
komunikační sítě

Bude řešeno v rámci poţadavkŧ technologického návrhu připojení k datovým
sítím. V rámci studie je určeno vhodné místo připojení do objektu – jiţní roh kotelny

B3.g)

Předpokládané zahájení výstavby
Předpokládané zahájení výstavby : 1/2011

B3.h)

Předpokládaná lhůta výstavby
Předpokládaná lhŧta výstavby : cca 8 měsícŧ.

XII-09

- 12 -

objemová studie – (DUR)

Záložní pracoviště Národního digitálního archivu

C
C.
C1.
C1.a)

Souhrnná technická zpráva

Popis stavby
Zdůvodnění výběru stavebního objektu

Jedná se přestavbu stávajícího objektu protiatomového krytu „objekt KIII“
v areálu MVČR HZS v Hluboké nad Vltavou na záloţní pracoviště NDA. V souladu
s Technologickým projektem byl vybrán Národním archívem stávající objekt jako
vhodný k přestavbě zejména pro:
svoji polohu k „hlavnímu“ pracovišti NDA
umístění v uzavřeném stávajícím areálu
svoji odolnost proti ţivelným pohromám
své „stáří“ a dobrému stavebně technickému stavu.
C1.b)

Zhodnocení staveniště

Přestavovaný „objekt K III“ byl donedávna plně provozuschopný. Nachází se
v uzavřeném areálu a je propojen na další dva sousední kryty podzemními
chodbami. V rámci areálu jsou dostupné veškeré inţenýrské sítě, které mají
dostatečnou kapacitu. (nově bude samostatně řešeno pouze datové připojení
optickým kabelem). Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu je taktéţ
stávající.

C1.c)
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Jedná se o přestavbu stávajícího „objektu K III“ tvořeného „nadzemní“ vstupní
části a podzemního krytu. Toto členění je pŧdorysně a objemově beze změn.
Vlastní objekt krytu má čtvercový pŧdorys 36,4 x36,4 m a má jedno
podzemní podlaţí se světlou výškou 2,75 m. Navazující vstupní část s bývalou
kotelnou má obdélníkový pŧdorys 7,55 x 14 m a díky svaţitému terénu
vystupuje k venkovnímu prostředí. Tato část je zastřešena stávající pultovou
střechou. Stávající podlaţí je osazeno oproti venkovním zpevněným plochám u
vstupu o cca – 650 mm. Tento rozdíl se změnou úrovně nové podlahy (zvednutí o
300mm) změní na rozdíl - 350 mm a bude překonáván upravenou vstupní rampou
a u samostatného bočního vstupu párem schodŧ. Navrţená světlá výška bude
2,45m.
Napojení areálu na komunikaci je stávajícím vjezdem kolem vrátnice beze
změn. Příjezd k hlavnímu vchodu objektu bude po stávajících zpevněných plochách
obsluţné komunikace v rámci areál. Vozovka o min šíři 3,50 m je vedena v
současných směrových a výškových poměrech. Vozovka má stávající asfaltová
(resp. betonový) povrch. Zpevněné plochy přímo u vstupu budou v dalším stupni PD
upraveny pro zarovnání nynějších výškových rozdílŧ pro lepší manipulační pohyby
vozidel. Konstrukce v místě pojezdu vozidel bude mít vrchní vrstvu ze zámkové
betonové dlaţby tl.80mm, v místech, kde se předpokládá pouze pohyb pěších ze
zámkové betonové dlaţby tl.60mm. Zbytek plochy pozemkŧ je zatravněn. Na ploše u
vstupu bude vymezeno jedno stání pro osobní automobil.
Nově bude řešen pouze jihozápadní pohled nadzemní části. Po výškových
úpravách přilehlých ploch (včetně odvodnění) bude vytvořen sokl s odolným
povrchovým řešením (mim 300mm nad okolní plochy). Vystouplá část vchodu je
stávající betonová stěna, která bude se zbývajícím venkovním obvodovým zdivem
zateplena (tl iz. min 150 mm) kontaktním zateplovacím systémem s fasádní omítkou
se zrnem 3mm, omítka bude probarvená ve hmotě a to v barvě ţlutookrového odstínu.
Pultová střecha bude nově oplechována TiZn včetně nového řešení všech
klempířských prvkŧ a nového (FeZn) zábradlí. Zbytek objektu je zasypán zeminou a
stávající terénní úpravy se zachovávají v plném rozsahu.

C1.d)

Zásady technického řešení (zejména řešení dispozičního, stavebního,
technologického a provozního)

Stávající dispozice bude v rámci bouracích prací odstraněna pro potřeby
nového dispozičního uspořádání záloţního datového centra. Pro účely záloţního
pracoviště bude vyuţito cca 2/3 celkové ploch. Zbývající nevyuţitá část (473 m2) je
rezervou s návazností vstupu na nové komunikační řešení.
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Nové dispoziční řešení záloţního pracoviště NDA vychází z podkladŧ
technologického projektu a bylo ve fázi návrhu projednáváno s pracovníky NA.
Návrh změn ruší podzemní propojení na sousední kryty (zavaření stávajících
dveří a následné přebetonování) a vyuţívá oba stávající vstupy do objektu. Hlavní
provozní vstup je bezbariérový a přes vyrovnávací rampu v chodbě se dostaneme na
novou úroveň podlahy, která je v převáţné části řešena jako provětrávaná. Druhý
vstup navazuje přes pár schodŧ do téţe chodby. Z tohoto hlavního prostoru je přes
jakousi předsíň samostatný vstup do technického zázemí, tvořeného místností pro
motorgenerátor (koresponduje s pŧvodním umístěním generátorŧ krytu a vhodně
vyuţívá řešení odvětrání a odvodu výfukových spalin), místnost elektrorozvodny a
místnost vzduchotechnické jednotky. Tento provozní celek je tak oddělen od
ostatních prostor. Ve zbývající části pŧvodní kotelny je sociální bezbariérové
zázemí tvořené samostatným WC a sprchou, z navazující chodby sklad, denní
místnost zaměstnancŧ s kuchyňkou, místnost operátorŧ a prostor plynové kotelny
s novým přívodem vzduchu, která vyuţije přesunutý pŧvodní nerezový komín.
V prostoru chodby je nový vstup do krytu vybouraný skrze nosnou obvodovou stěnu.
Navazující chodba je komunikačním uzlem vstupu do „nevyuţitého prostoru“ a dále
do samotného podzemního datového centra. Toto je obslouţené z centrální chodby
se vstupy do všech místností. Místnost UPS, 4x servrovna , 2 x diskovna, páskovna
a sklad médii. Všechny místnosti datového centra jsou samostatnými poţárními
úseky.
Konstrukce podzemní části „objektu K III“ má čtvercový pŧdorys o rozměrech
36,4 x 36,4m a nadzemní část „objektu K III“ (vstupní část a pŧvodní kotelna) má
obdelníkový pŧdorys cca 7 x 14,5 m, která je zakryta jednoplášťovou pultovou
střechou, si zachovávají v plném rozsahu své pŧdorysné řešení. Stávající členěná
podlaha bude dorovnána a přebetonována na sjednocenou úroveň. Nad touto
podlahou bude nová provětrávaná podlahová kce o + 300 mm . Nově tak bude
podlaha na úrovni ±0,000=384,50 m n.m. (Balt –P.V.)
Kromě nového vstupního otvoru probouraného skrz nosnou obvodovou stěnu
( coţ bude konkrétně řešeno v dalším stupni PD ) se do stávajících nosných
konstrukcí nezasahuje.
Vzduchotechnika
Vzduchotechnická zařízení budou navrţena v souladu s poţadavky na větrání a
lze pouţít hodnot stanovující hygienické limity chemických, fyzikálních a
biologických ukazatelŧ pro vnitřní prostředí provozních místností, které nejsou
vzhledem k automatickému provozu pobytové. Hodnoty hlukové od zařízení
vzduchotechniky do vnitřních i venkovních prostor musí respektovat Nařízení
vlády a příslušné hygienické limity.
Vnitřní prostory datového centra jsou odvětrány vzduchotechnickým zařízením.
Bude provedeno jako rovnotlaké s výměnou vzduchu prostoru cca 1 x za
hodinu (tzn 4500m3/hod) Přívod i odvod vzduchu bude zajišťovat
XII-09
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vzduchotechnická jednotka, která bude vybavena
filtrací
přívodního vzduchu,
odvodním a přívodním ventilátorem, ohřevem vzduchu v ohřívači vyuţívající
plynový kotel a filtrací odváděného vzduchu před rotačním regeneračním
výměníkem pro zpětné získávání energie z odpadního vzduchu. Umístění této
jednotky se uvaţuje v místnosti klimatizace. Rozvod vzduchu bude proveden
potrubím pod stropní kcí. Potrubí pro nasávání venkovního vzduchu bude vybaveno
tlumiči hluku, pro zajištění poţadavkŧ výše hluku do vnitřního a venkovního prostoru.
Obdobně bude utlumena hlučnost od chodu větrání emitovaná do potrubí vedoucích
do místností. Pro hlučnost vně budovy 40 dB a uvnitř budovy 45 dB.
Poţární větrání chráněné únikové cesty bude provedeno dle poţadavkŧ
norem PO.
Chlazení
Chlazení vnitřních prostor datového centra bude zajišťovat systém Uniflear ,
s venkovním suchým chladičem na zatravněné „střeše“ s uzavřeným okruhem
ekologicky nezávadného chladícího média, vyuţívající samostatných jednotek
v místnostech a provětrávané podlahy. Tento systém bude řešit i svod kondenzátu
do kanalizace. Zbytkové teplo je moţno vyuţít pro vytápění sousedních stávajících
objektŧ propojením na odvětrávací potrubí. Tuto variantu je moţno řešit v dalším
stupni PD.
Místností pro pracovníky jsou odvětrány přirozeně okny ( ale mohou být v rámci
konkrétního řešení v dalším stupni PD zahrnuty do VZT), Sociální zázemí (WC,
sprcha) je odvětráno skrz obvodovou stěnu s osazením radiálních ventilátorŧ a
digestoř v kuchyňce má v sobě vlastní ventilátor a filtraci odváděného vzduchu s
vlastním potrubím, které bude vyvedeno skrze obvodovou stěnu a ukončeny
mříţkou. Přívod vzduchu do kotelny bude řešen samostatným potrubím.
Vytápění - ÚT
Vytápění vstupní části s prostory pro zaměstnance bude řešeno systémem UT
napojenými na plynový kondenzační kotel o výkonu 80kW. Kotel bude zajišťovat
dodávku tepla pro otopná tělesa v objektu, dále pro ohřívací díl vzduchotechniky a
ohřev teplé vody. Odvod spalin od kondenzačního kotle bude zajištěn
kouřovodem o přiměřené světlosti. Přívod spalovacího a větracího vzduchu bude
zajištěn přirozeně, větracím potrubím z venkovního prostoru přes obvodovou stěnu
objektu. Je moţné i provedení Turbo se svislým odkouření skrze střešní kci.
Příprava teplé vody bude zajištěna jedním zásobníkem umístěným v kotelně.
Komunikace
Příjezd k objektu je stávající po nově upravené zpevněné ploše u objektu. Další
části komunikací v rámci areálu jsou beze změn. Vozovka o min šíři 3,50 m je
vedena v současných směrových a výškových poměrech. Rozsah zpevněných a
ozeleněných ploch se nemění.
Odvodnění na ozeleněných plochách je stávající vsakováním do terénu
doplněným o odvodňovací ţlábky. Nově upravená zpevněná manipulační plocha u
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objektu vstupu bude odvodněna vyspárováním ke stávajícím kanálŧm areálové
dešťové kanalizace .

C1.e)

Zdůvodnění navrţeného řešení stavby z hlediska dodrţení příslušných
obecných poţadavků na výstavbu

Stavba je navrţena v souladu se všemi platnými příslušnými obecnými
poţadavky na výstavbu.

C1.f)

U změn stávajících staveb údaje o jejich současném stavu, závěry
stavebně technického průzkumu, příp. stavebně historického a
výsledky statického posouzení nosných konstrukcí
Pro potřeby zpracované studie bylo provedeno předběţné statické posouzení.

Účel stavby:
Jde o přestavbu stávajícího protiatomového krytu „objekt KIII“, v areálu MVČR
HZS v katastru Hluboké nad Vltavou, na záloţní pracoviště NDA.
Úkolem posouzeni je moţnost stavebních úprav z hlediska změny
uţívání objektu, hlediska únosnosti, odizolování objektu proti zemni vlhkosti a
stavu obvodového pláště.
Popis stávajícího objektu:
Stávající „objekt KIII“ protiatomového krytu byl dokončen v roce 1970. Jde o
jednopodlaţní stavbu zasypanou pod terénem. Nosná konstrukce podzemního
objektu krytu je čtvercového pŧdorysu o rozměrech 36,4 x 36,4m. Jde o masivní
konstrukci s nosnými obvodovými stěnami (ŢB tl.400mm) a vnitřními nosnými sloupy
(ŢB prŧm.600mm) v modulové osové vzdálenosti 6x6 m, zaloţené na základové
desce (s několika úrovněmi zaloţení, ŢB tl. 350mm) a zaklopené stopní
bezprŧvlakovou deskou (ŢB tl.450mm).
Vstupní venkovní část má ŢB stěnu tl.200 mm. Bývalá kotelna má nosné
obvodové zdivo tl.400 mm a je zakryta jednoplášťovou pultovou střechou , tvořenou
vaznicemi z ocelových I.č.24 nosníku mezi které jsou na horních přírubách uloţeny
ŢB prefabrikáty které jsou následně přebetonovány (tl. celé kce cca 12 cm).
Prohlídka a zhodnocení objektu:
Prohlídka objektu byla provedena v listopadu 2009 a věnovala se
především nosným konstrukcím budovy s ohledem na vzniklé a viditelné
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poruchy nosného zdiva a pilířŧ. Hodnocení bylo v rámci předběţného
statického posouzení jen vizuální bez provedených sond. Další kontrola
proběhla
v rámci
prohlídky
poskytnuté
realizační
projektové
dokumentace.
Ve vnitřních prostorách krytu nebyly nalezeny na nosných
konstrukcích ţádné trhliny detekující jakékoli statické poruchy. Dále
bylo konstatováno, ţe nedochází k pronikáni vody nebo jakékoli vlhkosti.
U vstupní části nejsou pozorovány poruchy v rámci napojení na
podzemní kryt. Obvodové zdivo vykazuje nepatrné povrchové trhliny na
vnější straně nezákladového zdiva zpŧsobené vlivem povětrnosti.
Stávající obklad soklu je z větší části uvolněn, coţ mŧţe souviset
s nedokonalým řešením zakončení hydroizolace u povrchu.
Stávající zděný komín je taktéţ bez viditelných poruch.
Nutná opatření pro stavbu:
V rámci dalšího stupně projektové dokumentace vypracovat statický
posudek s provedením kontrolních pozorování, měření a sond do
nosných konstrikcí.
Navrhnou v dalším stupni PD detailní řešení zakončení hydroizolace
vstupní části u terénu.
Navrhnou v dalším stupni PD statické řešení nově vybouraného
prostupu v nosné stěně.
V rámci provádění zateplení provést otlučení uvolněné omítky a
dorovnání novou cementovou omítkou.
Závěr:
Stávající objekt je ve velmi dobrém stavebně technickém stavu i s ohledem na
svou ještě nedávnou provozuschopnost. Celá konstrukce byla dimenzována na
potřeby svého vyuţití a pro navrhovanou změnu uţívání pro záloţní pracoviště NDA
(datové centrum) je vhodná a plně dostačující.

C2.
C2.a)

Stanovení podmínek pro přípravu výstavby
Údaje o provedených a navrhovaných průzkumech, známé geologické a
hydrogeologické podmínky stavebního pozemku

Jde o přestavbu stávajícího objektu, který je v dobrém stavu. Vzhledem
k plánované změně uţívání, se kterou souvisí pouze dispoziční úpravy, které nemají
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vliv na stávající poměry v okolí, nejsou, kromě radonového indexu, prŧzkumy nutné.
Radonový index pozemku bude doloţen v rámci dalšího stupně PD .
Hladina podzemní vody je detekována vrtem uvnitř krytu, kde byla naměřena
při prohlídce úroveň podzemní vody cca - 9m. Vrt bude v rámci přestavby vodotěsně
(montáţně ) zakryt a doveden k napojení čerpadla v prostoru nové kotelny.
C2.b)

Údaje o ochranných pásmech a hranicích chráněných územích
dotčených výstavbou se zvláštním zřetelem na stavby, které jsou
kulturními památkami nebo nejsou kulturními památkami, ale jsou
v památkových rezervacích nebo památkových zónách a s uvedením
způsobu jejich ochrany

Jde o přestavbu stávajícího objektu bez zásahu do vnějšího prostředí.
Všechny dotčené pozemky se nachází mimo jakákoli chráněná území a ochranné
zóny. V souvislosti s pozemkem, na kterém se objet nachází, je evidováno stávající
ochranné pásmo VN od stávající trafostanice, které není dotčeno.
C2.c)

Uvedení poţadavků na asanace, bourací práce a kácení porostů

V rámci demolice budou odstraněny kompletně všechny vnitřní nenosné
konstrukce (dělící příčky) a veškeré zbylé vybavení. Bude demolován stávající zděný
komín výšky cca 13 m a dále se počítá s demolicí stávajících betonových
zpevněných ploch u vstupu.
Vliv na Ţivotní prostředí a odpadové hospodářství:
Technologie technologických prvkŧ, budou demontovány a ekologicky
zlikvidovány. Inertní stavební suť bude nabídnuta k recyklaci, vytěţené suroviny
budou odvezeny na patřičné skládky. Likvidace komunálních odpadŧ bude řešena
v rámci celého areálu HZS, kde je tato likvidace smluvně zajištěna. V rámci PD a
uţívání objektu bude naplněn zákon ČNR č. 244/1992 Sb. O posuzování vlivŧ na
ţivotní prostředí, zákon č. 125/1997 Sb. O odpadech a vyhláška č. 388 ze dne
11.12.1997.
Vybraný přehled stavebních a demoličních odpadŧ tř. 17 (dle příl.č.1 vyhlášky
MŢP 381/2001 Sb, ve znění vyhl. č. 503/2004 Sb.)
Kat.číslo
17 01 01
17 01 02
17 01 07
17 02 01
17 02 02
17 03 01
XII-09

název třídy odpadu
mnoţství (t)
beton
300 t
cihly
350 t
směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických
výrobkŧ neuvedených pod číslem 17 01 06
25 t
dřevo
2,0 t
sklo
0,3 t
asfaltové směsi obsahující dehet
2,0 t
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17 04 04
zinek
17 04 05
ţelezo a ocel
17 04 11
kabely neuvedené pod číslem 17 04 10
17 05 04
zemina a kamení neobsaţené pod číslem 17 05 03
17 06 04
izolační materiály bez obsahu azbestu
celkové mnoţství odpadu

2,0 t
8,0 t
0,5 t
10,0 t
0,5 t
700,3 t

Nakládání se stavebním odpadem – tento bude ukládán do velkoobjemových
kontejnerŧ a bude tříděn dle příslušných katalogových čísel. Stavební odpad bude
přednostně nabídnut k recyklaci a pro vyuţití, jako další stavební materiál (v objektu
bude potřeba zásypy a následným přebetopnováním dorovnat výšku stávající
podlahy). Materiálem je moţno zasypat stávající (dále nevyuţívané) jímky uvnitř
objektu. Zemina z výkopových prací bude zatříděna k případnému vyuţití, případně
odvezena na povolenou skládku.
BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ
Veškeré stavební a instalační práce budou prováděny odbornými firmami
s oprávněním k této činnosti. Veškeré stavební práce se budou provádět v souladu
se zákony a předpisy :
Zákon č. 262 / 2006 Sb. Zákoník práce,
zákon č. 309/2006 Sb. ze dne 23. května 2006, kterým se upravují další
poţadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování sluţeb mimo
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci)....
nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bliţších poţadavcích na bezpečnost a
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky
nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bliţších minimálních poţadavcích na bezpečnost a
ochranu zdraví při práci na staveništích
nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bliţší poţadavky na
bezpečný provoz a pouţívání strojŧ a technických zařízení,
nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bliţší podmínky
poskytování osobních ochranných pracovních prostředkŧ,
nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších poţadavcích na pracoviště a
pracovní prostředí,
vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní poţadavky k zajištění
bezpečnosti a technických zařízení,
stavební zákon 183/2006
PŘED ZAPOČETÍM BOURACÍCH , ZEMNÍCH A STAVEBNÍCH PRACÍ BUDE
INVESTOREM ZAJIŠTĚNO ODBORNÉ ODPOJENÍ STAVBY OD VŠECH
XII-09
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INŢENÝRSKÝCH SÍTÍ A BUDOU VYTYČENY VEŠKERÉ PODZEMNÍ ROZVODY
SÍTÍ NA STAVENIŠTI.
POSTUP PRACÍ – Bourací práce
Před zahájením bouracích prací musí dodavatel provést prŧzkum stavu
objektŧ a jeho okolí, zjistit inţenýrské sítě a stav dotčených sousedních objektŧ. O
provedeném prŧzkumu bude vyhotoven zápis.
Na základě tohoto prŧzkumu dodavatel stavebních prací zajistí před
zahájením bouracích prací vypracování technologického postupu těchto prací tak,
aby v prŧběhu prací nedošlo k nekontrolovatelnému porušení stability objektu nebo
jeho části.
Při změně podmínek v prŧběhu bouracích prací se musí technologický postup
upravit tak, aby byla vţdy zajištěna bezpečnost v práci. Bourání bude provedeno
postupným rozebíráním za pouţití malé a střední mechanizace. Při bouracích
pracích budou dodrţeny poţadavky na bezpečnost práce. ( vyhl. 324/1990 Sb. O
bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích. ) Bourání objektŧ
vyšších neţ přízemních, strhávání nebo bourání svislých konstrukcí od výšky 3 m,
bourání při kterém dochází ke změně konstrukční bezpečnosti objektu, strojní
bourání, bourání speciálními metodami a bourací práce nad sebou mohou provádět
jen kvalifikovaní pracovníci pod stálým dozorem odpovědného pracovníka. Stálá
přítomnost odpovědného pracovníka je rovněţ nutná při současném bourání dvěma
nebo více četami.
Přípravné práce
Před zahájením bouracích prací se musí vymezit ohroţený prostor podle technologie
prováděných prací, zajistit ho proti vstupu nepovolaných osob. Ochranné pásmo
vymezující ohrazením ohroţený prostor musí mít šířku od okraje pracoviště nebo
pracovní podlahy nejméně 1,5 m ( práce ve výšce od 3 m do 10 m včetně ).
V místech svislé dopravy materiálu kladkami se rozšiřuje ochranné pásmo o 1 m na
všechny strany od pŧdorysu dopravovaného břemene. Za bezpečné zajištění
ohroţených prostorŧ se povaţuje vyloučení provozu, pouţití ochranné konstrukce
v úrovni práce ve výšce nebo pouţití záchytné konstrukce, ohrazení dvoutyčovým
zábradlím minimální výšky 1,1 m s tyčemi upevněnými na nosných sloupcích
s dostatečnou stabilitou nebo střeţení prostoru určeným odpovědným pracovníkem
po celou dobu ohroţení. Zajištěny musí být i vstupy do objektŧ i ochrana veřejného
zájmu ohroţeného těmito pracemi. Případné dutiny nebo podzemní objekty se musí
před započetím bouracích prací zasypat nebo zajistit jiným zpŧsobem. Při bourání se
musí zajistit ohroţený prostor, ve kterém se práce provádějí. V zastavěném území se
musí vymezit plným oplocením do výšky 1,8 m, pokud tomu nebrání technologie
bourání. Není-li moţno prostor oplotit, musí se zajistit jiným vhodným zpŧsobem.
Bourat se musí tak, aby nedošlo k ohroţení vedlejších objektŧ. Vybouraný materiál
musí být skladován tak, aby neomezoval další prŧběh bouracích prací. Skleněné a
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jiné nebezpečné ostrohranné předměty musí být při ručním bourání odstraňovány,
aby nebyly zdrojem úrazu. Bourání nesmí být přerušeno, dokud není zajištěna
stabilita bourací konstrukce nebo její části. Tento poţadavek platí i v případě nutného
přerušení bourání z dŧvodu náhlého zhoršení povětrnostních podmínek. Vstupy,
výstupy a vjezdy do okolí bouraných objektŧ musí být zajištěny od zahájení prací aţ
do jejich ukončení a viditelně označeny. Zahájení bouracích prací se mŧţe uskutečnit
jen na základě písemného příkazu odpovědného pracovníka dodavatele stavebních
prací a po vybavení pracoviště dle technologického postupu.
Bourání svislých konstrukcí
Ruční bourání nosných konstrukcí je nutno provádět zásadně vertikálně směrem
shora dolŧ. Bourání konstrukčních prvkŧ mŧţe být při ručním bourání zahájeno aţ
tehdy, kdyţ konstrukce nejsou zatíţeny.
Při bourání pomocí strojŧ s zdi strhávají vţdy v jednom směru. U nepodsklepených
objektŧ se mŧţe bourání provádět zevnitř objektu, jsou-li odstraněny vodorovné
prvky nad místem stroje. Je zakázáno strhávat zdi rozhoupáváním. Před bouráním
příček pod vodorovnými konstrukcemi je nutno ověřit, zda nemají nosnou funkci.
Únosnost vodorovných konstrukcí, na které se bude strhávat materiál, se v případě
potřeby zvyšuje podpěrami. Ruční strhávání stěn a pilířŧ pomocí pák nebo zvedákŧ
je zakázáno. U konstrukcí, u kterých není zajištěna jejich stabilita, je zakázáno
pouţívat jednoduchých ţebříkŧ k uvazování lan a hákŧ ke strhávané části
konstrukce.
Bourání podlah, stropů a jednotlivých vodorovných prvků
Ruční bourání stropŧ je povoleno pouze po zbourání zdí uloţených na těchto
stropech, po odkrytí nosných prvkŧ a po odstranění bouraného materiálu ze stropŧ.
Stropní části se musí před uvázáním na zvedací zařízení uvolnit od ostatních
konstrukcí.
V případě, ţe při ručním bourání hrozí prolomení nebo se prolomí podlahy, musí se
bourací práce přerušit a podlahy se musí spolehlivě podepřít nebo úplně odstranit.
Bourací práce nad sebou jsou zakázány, pokud nejsou stanoveny podmínky
zabezpečení pracovníkŧ v technologickém postupu.
C2.d)

Poţadavky na zábory zemědělského půdního fondu a pozemků
určených k plnění funkce lesa, s uvedením rozlohy a rozlišením, zda se
jedná o zábory dočasné nebo trvalé
Jde o návrh přestavby stávajícího objektu bez změn záborŧ zemědělského pŧdního

fondu.
C2.e)
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Uvedení územně technických podmínek dotčeného území a podmínek
koordinace výstavby, zejména z hledisek příjezdů na stavební pozemek
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V rámci areálu jsou dostupné veškeré inţenýrské sítě, které mají dostatečnou
kapacitu. (nově bude samostatně řešeno pouze datové připojení optickým kabelem)
.Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu je taktéţ stávající.
Vodovodní přípojka
Vodovodní přípojka bude zásobovat pitnou vodou navrţený objekt. Bude
napojena ze stávajícího areálového vodovodního řadu LTH 100, který vede ve
stávající komunikaci na pozemku č. kat. 490/2.
Napojení přípojky bude provedeno ze stávajícího vodovodního řadu boční navrtávkou
navrtávacím pasem HAWLE 100/5/4“, se závitovým výstupem 5/4“. Napojení bude
provedeno zemním kulovým uzávěrem, nebo šoupátkem DN 5/4“. Uliční uzávěr
bude osazen do
komunikace. Bude ovládán zemní soupravou ukončenou na
terénu-vozovce šoupátkovým litinovým poklopem.
Napojení bude provedeno
podle ON 755411 a ĆSN 755401.
Potrubí přípojky je navrţeno z trouby HDPE těţké řady dimenze 40 x 5,5 (DN
32). Je vedeno v zemi kolmo k řadu přes pozemek č. kat. 490/2 ke stávajícímu
objektu, v hloubce min. 1,5 m. Potrubí přípojky bude uloţeno do pískového loţe tl.
min. 10 cm a obsypáno pískem o tloušťce vrstvy min. 30 cm. Bude překryto
výstraţnou fólií. Zához bude proveden vytěţenou zeminou a po vrstvách
zhutněn. Povrch komunikace a ostatních ploch bude uveden do pŧvodního
stavu. Spád potrubí bude, vzhledem k výškovému uspořádání terénu směrem k
vodoměrové sestavě.
Potrubí PE přípojky bude v celé délce provedeno z jednoho kusu materiálu, bez
spojŧ. Připojení na konci koncovkami DN 32.
Přípojka bude zavedena do vodoměrové šachty a ukončena kompletní
vodoměrovou sestavou s fakturačním vodoměrem Qn=2,5 m3/hod. Vzhledem
ke spádu přípojky k vodoměrové sestavě bude sestava doplněna vypouštěcím
ventilem. Sloţení vodoměrové sestavy viz typový výkres.
Vodoměrová šachta bude provedena kruhová DN 1,2 m, nebo obdélníková 1,5
x 1 m a hl. 1,8 m, v provedení plastovém, nebo betonová.
Bude překryta
poklopem s prŧlezem 0,6x0,6 m. Provedení je navrţeno nepřejezdné. Umístění
vodoměrové šachty viz - viz Situace, mimo komunikaci.
Na uzávěr vodoměrové sestavy bude napojeno potrubí domovního vodovodupřívodní potrubí do domu z trouby HDPE 40 x 5,5. Při provádění výkopových prací je
nutno respektovat ČSN 73 6005
tak, aby nedošlo k narušení ţádných
podpovrchových inţenýrských sítí a dodrţet minimální odstupové vzdálenosti od
těchto sítí. Při stavbě musí být respektováno vyjádření správcŧ dotčených sítí a jejich
stanovené podmínky pro provedení stavby.
Přípojka plynu
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Stávající přípojka na areálový rozvod plynu plynovod D80 po povrchu sousedního
objektu. Přípojka vede kolmo na řad nadzemním vedením a bude ukončena v nové
skříňce HUPu na hraně objektu hlavním uzávěrem a podruţným měřením - kulový
kohout DN25 se záslepkou DN25. Hlavní uzávěr plynu bude umístěn tak, aby byl
přístupný označen dle platných předpisŧ.
Po dokončení prací bude provedena tlaková zkouška, která se provádí vzduchem
nebo inertním plynem dle ČSN EN 12327 zkušebním přetlakem 560 aţ 630 kPa v
délce dle ČSN EN 12327.
Projektová dokumentace bude vypracována v souladu s ČSN EN 12007-1, ČSN
EN 12007-2, ČSN EN 12327, TP G 702 01, ČSN 73 6005.
Likvidace odpadních vod
Svodné odpadní potrubí splaškové kanalizace bude napojeno na areálovou
kanalizační síť do stávající ČOV. Na potrubí bude osazena neprŧlezná RŠ DN 400
umoţňující čištění . Stávající čistírna je s kapacitou 20 ekvivalentních obyvatel a
denním prŧtokem odpadních vod 3 m3/den. Coţ je v rámci změny uţívání
dostatečná kapacita. Biologické čistění je zaloţeno na velmi nízkém zatíţení
aktivovaného kalu, coţ vede ke sníţení celkové produkce přebytečného kalu.
Usazený kal je nutno podle potřeby a podle doporučení provozních předpisŧ odsát a
likvidovat podle platných předpisŧ (jako fekálie).
Při dodrţení projektovaného zatíţení čistírny, výrobce garantuje parametry odpadní
vody: poţadované podle nař. vlády č. 82/99 Sb. Přečištěná voda z ČOV je napojena
na plastovou akumulační jímku o objemu cca 4 m3. Parametry vyčištěné vody na
odtoku umoţňují její vyuţití jako zdroj poţární vody, zálivkovou vodu pro
zavlaţování zahrad a lze je vypouštět, se souhlasem vodohospodářského orgánu
do recipientu. Smíchaná voda je jako přepad napojena do přilehlého potoka.
El.energie
Objekt bude napájen elektrickou energií z veřejné distribuční sítě přes stávající
sousední trafostanici s výkonem 250kW/15min nehořlavým kabelem.
Elektroměry budou umístěny do sdruţených elektroměrových rozvaděčŧ
umístěných místnosti elektrorozvodny. Náhradním zdrojem bude vlastní
motoragregát s automatickým startem a se 100% zálohou ( druhý agregát). Zařízení
uţivatele a některá zařízení zabezpečovací technologie budou zásobována z UPS
(100% záloha).
Kabelová vedení v celém prostoru objektu budou nehořlavými kabely dle
IEC331. Kabeláţ bude uloţena na povrchu ve ţlabech, případně elektroinstalačních
lištách a trubkách. Uzemnění řešeno jako nezávislé – samostatné uzemnění této
části, s propojením na uzemnění celého objektu. Bude řešeno jako uzemňovací síť
s co nejniţším odporem. Vývody budou minimálně ve dvou místech a propojit
s přípojnicí PEN v rozvodně objektu. Osvětlení zářivkovými svítidly, intenzita 400lx,
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strojovny 250lx. S ohledem na bezproblémový provoz a spolupráci UPS
s dieselagregáty se doporučuje, aby dodávku UPS a DA zajišťoval jeden dodavatel.
Motoragregát a PHM
Na základě energetické bilance jsou navrhována 2 dieselsoustroji (100%) rezerva o
následujících parametrech: Výkon 250/275 kVA. Poţaduje se soustrojí
s automatickým startem, vzduchovým autochladičem, rozvaděč bude umístěn
v rozvodně NN. Neuvaţuje se provozní naftová nádrţ v rámu soustrojí. Obě soustrojí
budou odebírat naftu přímo z ukládacích nádrţí navrhovaných v prostoru rušené
propojovací podzemní chodby ke krytu „K1“. Sání pracovního vzduchu přímo
z místnosti s vlastním přívodním potrubím , odvod spalin veden z kaţdého motoru
ocelovým tepelně izolovaným potrubím vyuţívající pŧvodní trasu odkouření agregátŧ
krytu. Základní podmínkou je, aby šířka soustrojí nepřevýšila cca 1150 mm, výška
2000 mm s ohledem na dopravní cesty (omezující rozměry dveří).
Součástí bude i naftové hospodářství zajišťující provoz motoragregátŧ na dva
dny (48h), tj. úloţiště s dvouplášťovými nádrţemi umoţňujícími přímý odběr nafty
dieselagregáty. Doplňování nafty do ukládacích nádrţí stáčecím potrubím z venkovní
šachty u vstupu v rámci areálu. Poţadovaná zásoba nafty 4000l. Celkový vnější
rozměr ukládacích nádrţ s ohledem parametrŧ chodby nesmí převýšit
1000x1800x2250 mm (š.v.l). Odvětrání ukládacích nádrţí potrubím do venkovního
prostředí .
Slaboproud
EPS - Elektrická požární signalizace
Systém EPS je dŧleţitou součástí poţární ochrany. Systémem musí být chráněny
všechny prostory chráněného pracoviště, ústředna musí být umístěna v chráněném
pracovišti. Předpokládá se přenos signálŧ EPS do řídícího systému, který bude
ovládat vzduchotechnická zařízení včetně poţárních klapek.
Řídící systém
Pro kontrolu a řízení chodu celého úkrytu je navrhován řídící systém, který bude
provádět tyto funkce:
-prostřednictvím akčních členŧ přímo zasahovat do technologických procesŧ
-komunikovat
s nadřazenými
systémy
prostřednictvím
standardních
komunikačních protokolŧ
-komunikovat s rŧznými autonomními systémy jiných výrobcŧ, které budou
dodány s technologií.
Z hlediska software se předpokládá dodávka komfortního uţivatelského
systému, který odpovídá současnému trendu a který umoţňuje snadnou obsluhu a
snadné doplňování systému o další programové moduly uţivatele po jeho zaškolení.
Technické vybavení řídící jednotky bude obsahovat počítačovou pracovní
stanici s barevným velkoplošným monitorem. Centrální řídící jednotka bude doplněna
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2 tiskárnami (provozních stavŧ a havarijních stavŧ). Pro zvýšení spolehlivosti bude
centrální řídící jednotka zdvojena.
Programové vybavení bude umoţňovat zobrazování stavŧ zařízení a jejich
poruchy na grafických technologických schématech, umoţní obsluze vybrané
zařízení ovládat a tisknout automaticky nebo na vyţádání provozní stavy
sledovaných zařízení.
Budou řízena, ovládána nebo monitorována zařízení:
-vzduchotechniky
-strojního chlazení
-dieselagregátŧ
-naftového hospodářství
-energetiky
-vodního hospodářství
-havárií, poţáru
-stavu zabezpečení chráněného pracoviště
Periferní zařízení
Jako periferní zařízení jsou pouţity snímače (teploty, tlaku, hladiny atd.) a to jak
spojité tak s dvouhodnotovým výstupem a akční členy (regulační ventily
s elektropohonem, elektropohony pro ovládání vzduchotechnických klapek, atd.).
Vstupní i výstupní signály budou standardní úrovně (0-10V, 0-20mA, 4-20mA, Pt100,
Ni1000 atd.).
Napájení
Z dŧvodu zajištění spolehlivosti bude celý systém napájen zajištěným napětím 24V
ss a 230 V 50Hz.
Instalace
Na základě poţadavkŧ poţární bezpečnosti a příslušných norem budou pro řídící
systém objektu pouţity kabely bezhalogenní se zvýšenou odolností proti poţáru a to
jak pro kabeláţ čidel, tak pro propojení s řízenými rozvaděči.
EZS
Pro bezpečnostní systém objektu bude vyuţit sběrnicový systém zabezpečovací
ústředny včetně zdroje 1,3A, vestavěného digitálního komunikátoru a modulu pro
komunikaci přes RS-232 s počítačem, 16 zón na základní desce (max.520), 7-255
PGM výstupŧ, 32 podsystémŧ, 999 uţivatelŧ, paměť 1000 událostí. Tato skříň bude
umístěna v 1.NP v místnosti operátorŧ. Systém EZS bude připojen na grafickou
nadstavbu objektu.
Hledisko stupně rizikovosti chráněného objektu: 2
Hledisko stupně zabezpečení chráněného objektu: 2
Vlastní zabezpečení bude tvořeno v místech s běţným prostředím digitálními PIR
detektory, pŧlkulová čočka, pohled pod sebe, dosah vějíře 15m, s moţností výměnné
čočky dlouhý dosah 18m. V místech s předpokladem rušení signálu okolními vlivy
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(serverovna, místnosti s tepelnými jednotkami…) budou instalovány duální detektory
(infračervená část), dosah vějíře 12m.
V prostoru místnosti operátorŧ bude osazen 2x tísňový hlásič s pamětí
poplachu s aktivací výklopnou pákou. Na okna a dveře budou připevněny čtyř
drátové plastové polarizované magnetické kontakty se sabotáţní smyčkou. Akustická
a optická signalizace bude na klávesnicích systému, vnitřních a vnějších sirénách.
Systém je navrţen tak, ţe v rozsahu dle poţadavku objednatele bude zajišťovat
následující zabezpečení:
a) prostorová ochrana - pohybové detektory
b) částečná plášťová ochrana - magnetické spínače
Systém EZS bude provozován v těchto reţimech:
1) reţim DEN 2) reţim NOC 3) nepřetrţité střeţení
ELEKTRONICKÁ KONTROLA VSTUPU
U vstupních dveří do chodeb a jednotlivých místností budou umístěny čtečky pro
povolení vstupu. Pro ovládání závor rezidenčními kartami bude čtečka ve sloupku
dodávky závor společně s interkomunikací. Majitel povolené karty provede
přiblíţením karty ke čtečce a dojde k aktivaci elektrického zámku (elektroniky) ve
vchodových dveřích, závory. Po prŧchodu se dveře (závora) automaticky zavřou
(samozavírač). Čtečky jsou propojeny na počítač v místnosti operátorŧ a zároveň
prostřednictvím LAN bude moţná obsluha i ze vzdáleného místa (dohledové
centrum NA). Zařízení bude napájena ze sítě 230 V/50Hz ze samostatně jištěného
vývodu v rozvaděči jističem 6 A. Řízení vstupu bude umoţňovat kombinace viz
poţadavky zadavatele.
CCTV
Pro systém CCTV bude vybrán kamerový systém zajišťují pokrytí širokého spektra
poţadavkŧ jednotlivých uţivatelŧ vzhledem k náročnosti a rozlišnosti jejich
variant. Monitor a záznamové zařízení bude umístěno v místnosti operátorŧ. Pomocí
sítě Lan bude moţné zobrazení na vybraných uţivatelských PC stanicích.
Jednotlivé kamery budou rozmístěny na chodbách objektu a na fasádě objektu
sledování parkoviště. Připojení technologie na napájení 230V bude předmětem
dodávky silnoproudu.
SHZ Argonite
ARGONITE patří mezi plynná hasiva, které po aplikaci sníţí koncentraci kyslíku
v chráněném prostoru pod hranici, kdy probíhá proces hoření. Je to hasící prostředek
neškodný k ţivotnímu prostředí, protoţe jeho sloţky jsou přirozenými prvky
atmosféry. Beze změny jsou ze vzduchu získávány a po aplikaci se do atmosféry
zase vracejí. Plyn ARGONITE se sloţením 50 % Argon a 50 % Dusík, je
uskladňován ve vysokotlakých ocelových lahvích pod tlakem 300 bar, coţ umoţňuje
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redukci počtu láhví aţ o cca 30 % a láhve s hasivem mohou být umístěny ve velké
vzdálenosti od místa prováděného hašení. Hasivo Argonite se skladuje jako stlačený,
nikoliv však zkapalněný plyn. ARGONITE hasí čistě a beze zbytku. Nepoškozuje
citlivé materiály, není vodivý, nezpŧsobuje orosení zařízení a technologií a
nezpŧsobuje tvoření ledu. Hasí bez nebezpečí vzniku koroze, protoţe při rozkladu se
nevytváří produkty, které by mohly mít agresivní účinky. Při výtoku Argonitu se
nedosahuje rosný bod, proto se nevytváří v chráněném prostoru ţádná mlha.
Zŧstává tak zachován výhled na únikové cesty – dŧleţitý psychologický aspekt, který
sniţuje paniku. Výsledkem aplikace ARGONITU je potlačení O 2 na hodnotu niţší neţ
15 % - oheň uhasíná.
Systém SHZ Argonite tzn. baterie láhví s hasivem budou instalovány ve
strojovnách SHZ (v prostoru klimatizace) a potrubní rozvody zakončené tryskami
budou instalovány v hasebních úsecích (HÚ). Řídící ústředny budou umístěny ve
strojovnách SHZ.
Technické řešení
Stabilní hasicí zařízení lze rozdělit na část strojní a elektro. Strojní část obsahuje
technologické zařízení zahrnující zásobu hasicího plynného média a systém jeho
dopravy do chráněných prostorŧ. Část elektro řeší detekci poţáru, ovládání a
monitoring systému. Systém SHZ je sloţen z tzv. „Stanice SHZ”, v níţ jsou
soustředěny rozhodující díly a zařízení jeho strojní části a ústředny SHZ, detektorŧ,
ovládacích a signalizačních prvkŧ. SHZ stanice tvoří 9 hasících láhví s hasivem a 1
odpalovací láhev pro 1 HÚ. Počítají se tři HÚ. Po aktivaci uniká plyn z láhví do
potrubí, který na konci potrubního systému opouští tryskami umístěnými v HÚ.
Proces od aktivace systému po vyprázdnění obsahu hasiva, nesmí trvat déle neţ 60
s, coţ bude doloţeno hydraulickým výpočtem.
Detekce požáru
Elektrická část systému SHZ zajišťuje pomocí detektorŧ včasnou detekci vznikajícího
poţáru. Detektory jsou v jednotlivých HÚ rozmístěny a rozděleny do dvou skupin tak,
aby bylo zajištěno vyloučení falešného poplachu. V případě detekce vznikajícího
poţáru jen jedním detektorem je systémem SHZ vyhlášen tzv. „Předpoplach“. Pokud
je aktivován poţárem i detektor druhé skupiny pak je systém SHZ uveden do stavu
„Poplach“.
Průběh požárního poplachu a signalizace
Při detekci poţárŧ jen jedním detektorem je vyhlášen tzv. „Předpoplach“ a spustí se
akustická signalizace. Pokud je aktivován poţárem i detektor druhé skupiny pak je
systém SHZ uveden do stavu „Poplach“ a spustí se i druhá akustická a optická
signalizace. Začíná doba varování trvající dle poţadavkŧ provozovatele nebo
investora (obvykle 60s). Systém ARGONITE je spuštěn a nejpozději do 60s
vyprázdněn. Po uplynutí této doby zŧstává v činnosti jenom optická signalizace. Po
uhašení se plyn nechá pŧsobit po dobu min. 20 minut.
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Na základě paragrafu 17 ČNR č.133/1985 sb. „ O poţární ochraně ve znění
pozdějších předpisŧ „ musí být oznámeno územně příslušnému hasičskému
záchrannému sboru vyhlášení poplachu ústředny SHZ.
Po následném zjištění a odstranění příčiny poţárŧ je nutné místnost odsát.
Prostor se stává osobám přístupný po odsání hasícího plynu. Zodpovědná osoba
provede zpětné nastavení hasicí ústředny. V případě vypouštění hasiva je třeba
kontaktovat servisní firmu pro kontrolu zařízení a provedení výměny hasiva.
Rozmístění elektrické části SHZ
Detektory budou v chráněném prostoru rozmístěny tak, aby bylo moţno včas
detekovat vznikající poţár.
Spouštěcí tlačítko bude osazeno na zdi vedle vchodu do chráněného prostoru (HÚ).
Blokovací tlačítko modré barvy bude osazeno na zdi vedle východŧ z chráněného
prostoru (HÚ). Signalizace optická bude osazena na zdi nad dveřmi a signalizace
akustická bude osazena na zdi pod stropem a/nebo pod podhledem v chráněné
místnosti.
Rozmístění trysek
K dosaţení co nejrovnoměrnějšího a nejrychlejšího rozptýlení hasícího média bude
přistoupeno k rozmístění trysek dle následujících priorit: Hasivo v plynném stavu je
nepatrně těţší neţ vzduch a z toho dŧvodu klesá pomalu směrem k zemi. Je tedy
třeba umístit odpovídající počet trysek co nejblíţe ke stropu (v prostoru zdvojené
podlahy co nejblíţe k podlaze), aby došlo k optimálnímu prostoupení prostoru
hasivem. To vytéká z trysek, rozptyluje se v horizontální rovině a postupně klesá
k zemi. Pouţité trysky, jsou trysky s rozptylem hasiva 360° a jsou umístěny na
takových místech, odkud se dá předpokládat nejsnazší dosah všech vzdálených
míst.
Kabeláž a uložení
Kabeláţ bude z ústředny SHZ k jednotlivým komponentŧm (detektory, tlačítka,
signalizace,...) vedena v instalačních trubkách nebo lištách na zdi. Budou pouţity
kabely s potřebnou poţární odolností.
Potrubní rozvody a spojování potrubí
Ze stanice Argonite vychází rozvodné potrubí co nejkratší moţnou trasou k tryskám.
Přitom je třeba brát v úvahu výsledky příslušných výpočtŧ. Veškeré potrubí je
pozinkováno a spojováno závitovými fitinky. Potrubí je uchyceno pomocí systému
připevňovacích prvkŧ, závitových tyčí a dalších. Nátěry strojních částí
s pozinkovaným povrchem, v nerezovém provedení nebo z barevných kovŧ nebudou
opatřeny ţádným epoxidovým nátěrem.

Ústředny
Ústředna disponuje 2-mi zónami (skupinami) hlásičŧ. Dále samozřejmě umoţňuje
připojení spouštěcího a blokovacího tlačítka, je vybavena ovládacími zónami pro
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signalizace a ovládání systému SHZ. Samozřejmostí jsou i dvě akubaterie 12V/4Ah
zajišťující funkci systému i při výpadku napájení. Ústředna bude doplněna krabicí
rozhraní mezi SHZ a EPS, pro moţnost připojení základních stavŧ SHZ do objektové
ústředny EPS. Jedná se o stavy předpoplach, poplach, porucha a hašení spuštěno.
Tlakové lahve a hasivo
Tlakové lahve jsou ocelové nádoby firmy KIDDE. Jsou naplněny hasivem
ARGONITE (argonem 50% a dusíkem 50%) a pod stálým tlakem 300 bar. V projektu
bude pouţito 9x hasící láhev ARGONITE CYLINDER 80 l a 1x odpalovací láhev pro
jeden HÚ. Celkový počet bude dle hasebných úsekŧ ( x hasící láhev a x
odpalovací láhev). Dále budou v případě vypuštění hasiva připravena 1 baterie
náhradních lahví tzn. (x hasící láhev a x odpalovací láhev).
Prostředek Argonite je hasící plyn s obsahem 50 % argon a 50 % dusík. Hasící
účinek systému Argonite spočívá v sníţení koncentrace kyslíku v chráněném
prostoru pod hranici, kdy probíhá hoření . Je tedy z větší části podmíněn fyzikálně a
z menší části chemicky. Mnoţství hasiva vychází z rozměrŧ chráněných prostorŧ HÚ.
Hasivo bude dodáno do poţárem ohroţených prostor nejpozději do 60 sec. Pro
navrhované řešení bude provedený hydraulický výpočet, který bude součástí
projektové dokumentace.
Utěsnění otvorů a vzduchotechniky
Princip funkce systému ARGONITE vychází z předpokladu maximálního utěsnění
místnosti v době poplachu, tak aby nemohlo dojít k samovolnému úniku hasiva mimo
chráněné prostory. Plocha nezatěsněných otvorŧ nesmí přesáhnout 5% celkové
plochy stěn. V opačném případě je nutno navýšit předpokládanou koncentraci plynu
o odpovídající hodnotu. V horní části HÚ 1-3 budou osazeny plechové ţaluzie
které se otevřou při vzniku přetlaku vypuštěním hasiva do chráněného prostoru. Po
uvolnění přetlaku se ţaluzie samospádem samovolně uzavřou.
Značení
Na dveřích s umístěním stanice bude umístěna tabulka s nápisem:
PROSTOR CHRÁNĚN STABILNÍM HASÍCÍM ZAŘÍZENÍM S HASIVEM ARGONITE
U vchodu do chráněné místnosti bude výstraţná tabulka s nápisem:
P O Z O R ! V MÍSTNOSTI JSOU INSTALOVÁNY TLAKOVÉ NÁDOBY S HASIVEM
ARGONITE
U východu z místnosti bude umístěna výstraţná tabulka s nápisem:
PO ZAZNĚNÍ SIRÉNY URYCHLENĚ OPUSŤTE PROSTOR CHRÁNĚNÝ HASIVEM
ARGONITE
Sběrné potrubí a potrubní trasa bude označena štítky. Kaţdá láhev s náplní Argonite bude
opatřena samolepicí folií s označením provozních charakteristik.

DOPRAVA
Příjezd k objektu je stávající po nově upravené zpevněné ploše u objektu. Další
části komunikací v rámci areálu jsou beze změn. Vozovka o min šíři 3,50 m je
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vedena v současných směrových a výškových poměrech. Rozsah zpevněných a
ozeleněných ploch se nemění.
C2.f)

Údaje o souvisejících stavbách, bilancích zemních prací a z toho
vyplývajících poţadavcích na přísun nebo deponie zeminy, poţadavky
na venkovní a sadové úpravy

V prŧběhu přestavby nebude v okolí realizována jiná stavba.
V souvislosti se stavbou nebudou prováděny terénní úpravy. Deponii vytěţené
zeminy vodovodní přípojky si zajistí dodavatel stavby, přechodné deponie lze
částečně řešit na staveništi.
.

C3.

Základní údaje o provozu, popř. výrobním
programu a technologii

C3.a)

Popis navrhovaného provozu, popř. výrobního programu

Jedná se o návrh záloţního pracoviště NDA – záloţní datové centrum se
související technologii. Jde o nevýrobní automatický systém zálohování digitálních
dat. Provoz nebude obsazen ţádným stálým pracovníkem, kromě ostrahy, která je
ale řešena současnou 24h ostrahou stávajícího areálu HZS. Počítá se s servisní
přítomností cca 5-ti technických pracovníkŧ v rámci plánovaných či havarijních
návštěv. V objektu nebude probíhat výroba.

C3.b)

Předpokládané kapacity provozu a výroby

Prostorové uspořádání nabízí vyšší neţ poţadovanou kapacitu v rámci
technologického projektu. Postupně bude provoz doplňován datovými zařízeními do
max. kalkulovaného tepelného výkonu celku 200kW . V objektu nebude probíhat
výroba.
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C3.c)

Popis technologií, výrobního programu, popřípadě manipulace
s materiálem vnitřního i vnějšího dopravního řešení, systému
skladování a pomocných provozů

Záloţní pracoviště je vybaveno zařízeními pro ukládání dat. Jde o datové
centrum bez nárokŧ na vnější prostředí. Dŧleţitá je dlouhodobá stabilita vnitřního
prostředí zajišťovaná vzduchotechnickým a klimatizačním zařízením a následná
schopnost automatického bezpečného ukončení vnitřních procesŧ.

C3.d)

Návrh řešení dopravy v klidu

Objekt se nachází v uzavřeném areálu. Doprava v klidu je řešena vymezením
jednoho stání pro osobní automobil v rámci stávajících zpevněných ploch.

C3.e)

Odhad potřeby materiálů, surovin
V objektu nebude probíhat výroba.

C3.f)

Řešení likvidace odpadů nebo jejich vyuţití (recyklace apod.), řešení
likvidace splaškových a dešťových vod
V objektu nebude probíhat výroba.

V objektu se bude produkovat pouze standardní komunální odpad. Nebude zde
ţádná výroba, která by mohla produkovat odpady
zvláštního
charakteru.
Komplexní činnost v oblasti komunálního je zajišťována v rámci stávajícího
areálu. Umístění popelnic bude domluveno se správci.
Splaškové vody jsou svedeny do nové čistírny odpadních vod zřízené pro
potřeby areálu přepad přečištěné vody je sveden nejprve do akumulační jímky a dále
spolu s dešťovou kanalizací přepadem do přilehlého potoka. Dešťové vody ze střech
objektu jsou likvidovány stávajícím zpŧsobem (beze změn) a jsou svedeny do
areálové dešťové kanalizace a dále do stejné akumulační jímky jako splašková
kanalizace a odtud bude přepad do potoka. Na zasypané a zatravněné části krytu
jsou likvidovány vsakem
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C3.g)

Odhad potřeby vody a energií pro výrobu
V objektu nebude probíhat výroba.

C3.h)

Řešení ochrany ovzduší

Při výstavbě budou zdroje znečištění vzduchu především stavební stroje a
nákladní automobily a dále emise polétavého prachu z prováděných prací. Tyto
projevy zvýšené prašnosti jsou však přirozeným projevem pro kaţdou stavební
činnost. Je předpoklad, ţe vznik prašnosti bude nepravidelný. Největším zdrojem
případné prašnosti budou bourací práce. Prašnost ze stavební činnosti je
relativně snadno redukovatelná včasným čištěním a kropením staveniště.
Podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivŧ na ţivotní prostředí (dále
jen zákon), dle přílohy č. 3 zákona, je zpracováno stávající oznámení záměru
výstavby .
V rámci oznámení je provedeno vyhodnocení vlivu investičního záměru na
jeho okolí, přičemţ největší pozornost je věnována zejména těm sloţkám
ţivotního prostředí, u nichţ lze předpokládat významnější ovlivnění výstavbou
nebo provozem objektu (ovzduší, hluk, zeleň).
Vliv na akustickou situaci
V rámci studie bylo provedeno vyhodnocení vlivŧ hluku ze stavební činnosti.
Modelové výpočty hlukové zátěţe byly provedeny pro dvě fáze výstavby. První
hodnotí období demolice, HTÚ, druhá HSV spolu s PSV. Vzhledem k blízkosti
obytných domŧ a rozsahu stavby není nutné , přes odlehlost areálu , během
stavebních prací očekávat dílčí překračování hygienického limitu 60 dB ve venkovním
chráněném prostoru obytných objektŧ. Přesto bude v rámci dalšího stupně PD navrţen
soubor opatření pomocí nichţ budou obyvatelé dotčených domŧ ochráněni před
nadměrným hlukem ve vnitřním prostředí budov.
Vliv na flóru, faunu
Vliv na faunu nebude trvalý a málo významný. Větší druhy po zahájení stavebních
prací lokalitu opustí. Vzhledem k zachování stávajících vnějších poměrŧ nebudou
stavební úpravy představovat významnou újmu na ţivotním prostředí. Stavební
úpravy se nedotknou současných ploch zeleně, coţ pro malé ţivočišné druhy
znamená zachování stávajícího ţivotního prostoru.
Vliv na kvalitu ovzduší
Vzhledem k současné kvalitě ovzduší a ke stanoveným imisním limitŧm, které určují
nejvyšší přípustnou míru znečištění ovzduší, je vliv na kvalitu ovzduší málo významný
Vliv na povrchové vody
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Vzhledem ke vzdálenostem nebyl identifikován moţný vliv na povrchové vody.
Vliv na estetické kvality území
Je zachován stávající vnější výraz objektu. Jedinou změnou je , ţe bude odstraněn
stávající nevyuţívaný komín coţ má celkově kladný vliv na výraz stávajícího areálu.
Soulad s územním plánem
Záměr změny uţívání stávajícího krytu v rámci přestavby na záloţní pracoviště NDA
je v souladu s územně plánovací dokumentací – územním plánem Hluboké nad
Vltavou, které vymezuje území pro zónu pracovních aktivit. Navrţený objekt splňuje i
stanovené míry vyuţití území.

C3.i)

Řešení ochrany proti hluku

Objekt se nenachází v obytné zóně . Hladiny hluku v okolí a v jednotlivých
prostorách objektu , neprŧzvučnosti dělících konstrukcí a obvodového pláště budou
splňovat poţadavky stanovené ČSN
C3.j)

Řešení ochrany stavby před vniknutím nepovolaných osob

Objekt se nenachází v uzavřeném areálu s 24h ostrahou . Samotný objekt je
zabezpečen vlastním zabezpečovacím systémem slučující prvky aktivní i pasivní
ochrany.

C4.

Zásady zajištění požární ochrany stavby
POŢÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

seznam pouţitých podkladŧ
stavební část dokumentace – pŧdorys
ČSN 730802 – Poţární bezpečnost staveb, nevýrobní objekty
ČSN 730810 – Poţární bezpečnost staveb, společná ustanovení
ČSN 730818 – Poţární bezpečnost staveb, obsazení objektŧ osobami
ČSN 730821 – Poţární odolnost stavebních konstrukcí
ČSN 730873 – Zásobování poţární vodou
Vyhl. MV – 246 / 2001 Sb. § 41, odst.1, písm. a - e
Na pozemku č…940/2, 4 v katastrálním území Hluboká nad Vltavou

bude

stávající podzemní kryt „ K 3“, indentifikační č. 10156, upraven pro potřeby národního
digitálního archivu.
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Prostor krytu je vybudován jako podzemní objekt se zásypem vrstvou zeminy
v tl. 0,50 – 2,70 m.
Jedná se o podzemní jednopodlaţní objekt s konstrukcemi nehořlavými,
s úrovní podlahy

- 4,10 m. Konstrukce obvodových stěn tvoří ţelezobetonové

stěny tl. 300mm, konstrukci stropu ţelezobetonová deska tl. 400 mm, nosné
konstrukce uvnitř poţárního úseku tvoří ţelezobetonové sloupy Ø 400 mm. Poţárně
dělící stěny mezi poţárními úseky budou provedeny z tvárnic Ytong v tl. 250 mm.
Návrh koncepce poţární bezpečnosti
Vzhledem k charakteru provozu, digitální pracoviště, budou všechny servrovny, 1 –
4, samostatnými poţárními úseky. Další poţární úseky budou : UPS room, diskovna
1 – 2, páskovna, sklad médií, klimatizace, generátor, elektrorozvodna, chodba,
vstupní část včetně sociálního zařízení a stavebně oddělená část zahrnující místnost
operátorŧ, denní místnost, příruční sklad, chodbu a kotelnu.
Předpokládané poţární výpočtové zatíţení a stupeň poţární bezpečnosti :
servrovny

pv

= 90 kgm-2

III.SPB

UPS room

pv

= 25 kgm-2

II.SPB

diskovna

pv

= 90 kgm-2

III.SPB

páskovna

pv

= 90 kgm-2

III.SPB

sklad médií

pv

= 90 kgm

-2

III.SPB

klimatizace

pv

= 15 kgm-2

I.SPB

generátor

pv

= 40 kgm-2

II.SPB

elektrorozvodna

pv

= 25 kgm-2

II.SPB

chodba

pv

= 5 kgm-2

I.SPB

pv

= 5 kgm

-2

I.SPB

= 40 kgm

-2

II.SPB

vstupní část
stavebně oddělená část

pv

Příjezdové komunikace, zdroje poţární vody
Stávající příjezdová komunikace zŧstane zachována , a má potřebné
parametry z hlediska moţnosti poţárního zásahu. V podzemním záloţním pracovišti
NDA nesmí být pouţita voda jako hasební prostředek. Pracoviště budou vybavena
SHZ – plynovým.
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Umístění hydrantŧ na veřejném vodovodním řadu je v souladu s poţadavky
ČSN 730873, tab. 1, pol. 2, která stanoví vzdálenost vnějšího odběrního místa na
150/300 m. Podle ČSN 730873, tab. 2, pol. 2, je hodnota nejmenšího dimenze
potrubí stanovena na DN 100 – vyhovuje.
Vybavení stavby poţárně bezpečnostním zařízením
V objektu bude instalována elektrická poţární signalizace a samočinné hasící
zařízení, které vzhledem k charakteru ukládaných dat musí být inertní. Náhradním
zdrojem bude UPS a generátor.
Moţnost provedení poţárního zásahu
Příjezdová komunikace je přivedena aţ ke vstupu do podzemního prostoru. Vedení
protipoţárního zásahu je moţné jenom od vstupní části jedním směrem avšak 2
vstupy. Z poţárních úsekŧ prostorŧ NDA vede 1 úniková cesta, která bude
provedena jako chráněná úniková cesta typu A. Ze stavebně oddělené části , denní
místnost, místnost operátorŧ, atd. jede 1 nechráněná úniková cesta. Délky a
kapacity únikových cest jsou vyhovující pro předpokládaný počet max. 10 osob.
Nejedná se o stálé pracoviště, pouze pracovníky dohledu a údrţby.
Zabezpečení stavby jednotkami poţární ochrany
Posuzovaný objekt NDA se nachází v území spadajícím do pŧsobnosti HZS
České Budějovice, vzdálené cca 12 km.
Doba dojezdu jednotky HZS : t j = 60 * L / v j = 60 * 12 / 45 = 16 minut
V dalším stupni PD bude zpracováno poţárně bezpečnostní řešení jako
součást dokumentace pro stavební povolení.

C5.

Zajištění bezpečnosti
jejím užívání

provozu

stavby

při

Pro eliminaci vzniku moţných havarijních situací je nutno dodrţet
bezpečnostní opatření vyplývající z příslušných právních předpisŧ a norem.
Veškeré navrţené stavební objekty a technologická zařízení budou navrţeny a
provedeny v souladu s technologickými předpisy výrobcŧ a opatřeny certifikačními
listy o bezpečnosti provozu instalovaných zařízení. Veškeré stavební práce spojené
s výstavbou budou z hlediska bezpečnosti práce prováděny v souladu se zákonem č.
591/2006 Sb. O bliţších minimálních poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při
práci na staveništích, dále zákonem č.309/2006 Sb., kterým se upravují další
poţadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci v pracovněprávních vztazích.
Při provádění stavebních prací je zhotovitel povinen zajistit v souladu s výše
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uvedenými zákony téţ koordinátora bezpečnosti práce a v neposlední řadě
dodrţovat téţ poţadavky Zákoníku práce.
Vlastní bezpečnost v provozu bude řešena provozním řádem.

C6.

Návrh řešení pro užívání stavby osobami
s omezenou schopností pohybu a orientace

Návrh objektu je řešen jako bezbariérový ,návrhy byly provedeny z hlediska
platných vyhlášek a ČSN, zejména Vyhlášky č. 369/ 2001 Sb. a Vyhlášky č. 492/
2006 Sb. V dalším stupni PD bude dokumentována konkrétní řešení.

C7.

Popis vlivu stavby na životní prostředí a
ochranu zvláštních zájmů

C7.a)

Řešení vlivu stavby, provozu nebo výroby na zdraví osob nebo na
ţivotní prostředí, popř. provedení opatření k odstranění nebo
minimalizaci negativních účinků

V objektu se bude produkovat pouze standardní komunální odpad. Nebude
zde ţádná výroba, která by mohla produkovat odpady zvláštního charakteru.
Komplexní činnost v oblasti komunálního je zajišťována v rámci stávajícího
areálu. Umístění popelnic bude domluveno se správci.
Splaškové vody jsou svedeny do nové čistírny odpadních vod zřízené pro
potřeby areálu přepad přečištěné vody je sveden nejprve do akumulační jímky a dále
spolu s dešťovou kanalizací přepadem do přilehlého potoka. Dešťové vody ze střech
objektu jsou likvidovány stávajícím zpŧsobem (beze změn) a jsou svedeny do
areálové dešťové kanalizace a dále do stejné akumulační jímky jako splašková
kanalizace a odtud bude přepad do potoka. Na zasypané a zatravněné části krytu
jsou likvidovány vsakem
-OCHRANA OVZDUŠÍ – Při stavebních pracích bude snaha o minimalizaci
zatěţování okolí prachem. Skladované sypké materiály budou plachtovány ,nebo
kropeny tak, aby jejích povrch nevysychal. Před výjezdem nákladních aut z prostoru
staveniště bude v případě potřeby zajištěno odstraňování bláta z pneumatik a
podběhŧ. Pokud dojde ke znečištění veřejné komunikace bude zajištěno její očištění
na náklady stavebníka.
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- EXHALACE A ODPADNÍ LÁTKY - S ohledem na maximální sníţení emisní
zátěţe prostředí byla za zdroje tepla pro UT a TUV zvolena varianta plynového
kondenzačního kotle s třídou Nox 5 a motoragregát bude splňovat emisní limity daná
platnými předpisy
- DENNÍ OSVĚTLENÍ – objekt má vzhledem k poloze minimální vliv na
oslunění a osvětlení okolních domŧ. Místnosti v objektu jsou dostatečně osvětleny
přirozeně okny.
- OCHRANNÁ PÁSMA – stavbou nejsou dotčena
- NAKLÁDÁNÍ S ODPADY – odpady vzniklé při stavební činnosti budou likvidovány
v souladu se zákonem 185/2001 Sb. O odpadech ve znění pozdějších a souvisejících
předpisŧ.
C7.b)

Řešení ochrany přírody a krajiny nebo vodních zdrojů a léčebných
pramenů

Přestavba nebude mít negativní vliv na ţivotní prostředí , zachovává
stávající vnější stav a zapadatá do okolního krajinného rázu.
Stavba je v sousedství vodního zdroje potoka, do kterého jsou svedeny
dešťové a přes čističku odpadních vod přečištěné splaškové vody, z akumulační
jímky, ve které budou tyto dvě vody smíchány v rámci stávajícího areálu.
Objekt se nenachází v dosahu vodních zdrojŧ a lečebných pramenŧ

C7.c)

Návrh ochranných a bezpečnostních pásem vyplývajících z charakteru
realizované stavby

Charakter stavby nevyţaduje návrh ochranných a bezpečnostních pásem.
Projektová dokumentace v dalším stupni bude zpracována v souladu s
dokumentací EMS a příslušných zákonŧ tak, aby nedošlo k ohroţení či poškození
ţivotního prostředí. Stavba je navrţena z materiálŧ jejichţ výroba je ekologická a
provoz budovy navrţen s ohledem na co nejmenší spotřebu nenahraditelných
zdrojŧ. Provozem objektu vznikají škodliviny, s kterými bude nakládáno v souladu s
legislativou EMS.

C8.

Návrh
řešení
ochrany
stavby
negativními účinky vnějšího prostředí
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C8.a)

Povodně

Přestavba stávajícího objektu se nenachází v záplavovém území přilehlého
vodního toku Vltavy a spadá do povodí Horní Vltavy. Není nutno zvláštních opatření
proti povodním.

C8.b)

Sesuvy půdy

Vzhledem k umístění stavby na mírně svaţitém rovinatém terénu není třeba
předpokládat sesuvy pŧdy.
C8.c)

Poddolování

Objekt se nenachází v území dotčeném dŧlní činností. Poddolování tudíţ
nelze předpokládat.

C8.d)

Seizmicita

Daná oblast nepředstavuje pro daný charakter stavby zvýšené seizmické
ohroţení.

C8.e)

Radon

Jde o přestavbu stávajícího objektu a nejde o stavbu pro bydlení ,ani o
prostory s trvalým pobytem osob. V rámci dalšího stupně PD, přes to
doporučuji provedení měření radonového ingexu vnitřních prostor.

C8.f)

Hluk v chráněném venkovním prostoru a chráněném venkovním
prostoru stavby

Hlukové zatíţení okolí v době provozu a realizace stavby se neočekává.
Potrubí pro nasávání venkovního
vzduchu
bude vybaveno tlumiči hluku, pro
zajištění poţadavkŧ výše uvedené vyhlášky § 1 a 11, hluk do vnitřního a venkovního
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prostoru , stejné parametry bude splňovat jednotka venkovního suchého chladiče..
Obdobně bude utlumena hlučnost od chodu větrání emitovaná do
potrubí
vedoucích do místností. Pro hlučnost vně budovy 40 dB a uvnitř
budovy 45 dB.

C9.
C9.a)

Civilní ochrana
Opatření vyplývající z poţadavků civilní ochrany na vyuţití staveb
k ochraně obyvatelstva
Pro tento objekt nejsou stanoveny ţádné poţadavky civilní ochrany

C9.b)

Řešení zásad prevence závaţných havárií

Pro eliminaci vzniku moţných havarijních situací je nutno
bezpečnostní opatření vyplývající z příslušných právních předpisŧ a norem.

C9.c)

dodrţet

Zóny havarijního plánování
Objekt se nenachází v zóně havarijního plánování
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±0,000 = 384,50 Balt-P.V.
VŠ

STÁVAJÍCÍ OBJEKT KRYTU "K3"
- NADZEMNÍ ČÁST

HUP

STÁVAJÍCÍ AREÁL MVČR - HZS
- oplocení
Stávající splašková kanalizace
(svedeno dočističky) KT 200

Vedení ELEKTRO
Vodovodní potrubí
Kanalizační potrubí
Plynovodní potrubí
Dešťová kanalizace - trativod

Nová přípojka splaškové
kanalizace PVC DN 150

Sklad II

Stávající dešťová kanalizace
(svedeno do vodoteče) KT 300
Stávající přípojka dešťové
kanalizace KT 200

STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKA
NTL DN 80 (HUP)

±0,000 = 384,50 Balt-P.V.
STÁVAJÍCÍ NTL DN 100
(V RÁMCI AREÁLU)

stávající zpevněné
plochy

383,05

ZADAVATEL :

ČESKÁ REPUBLIKA
- Národní archiv
Archivní 4
149 01 Praha

AUTOR NÁVRHU:

Ing. David Pirout
ČKAIT 0009463
Brandýská 85 , Jirny
Praha - východ
tel.: 777791882
email: d.pirout@volny.cz

379,40

PROJEKT :

VÝKRES :

ZÁLOŽNÍ PRACOVIŠTĚ
NDA

SITUACE koordinační
STUPEŇ :

Stavební úpravy, přestavba
Hluboká nad Vltavou 639605
č.poz.: 940/2 , 4
stávající kryt K3, I.č. 10156

DATUM :

VYPRACOVAL :

MĚŘÍTKO :

Ing. David Pirout

VYHOTOVENÍ :

STUDIE(DUR)
2009 / 11
1 : 500

Č. VÝKRESU :

4.

S

Hluboká nad Vltavou

ZADAVATEL :

ČESKÁ REPUBLIKA
- Národní archiv
Archivní 4
149 01 Praha

AUTOR NÁVRHU:

Ing. David Pirout
ČKAIT 0009463
Brandýská 85 , Jirny
Praha - východ
tel.: 777791882
email: d.pirout@volny.cz

PROJEKT :

VÝKRES :

ZÁLOŽNÍ PRACOVIŠTĚ
NDA

SITUACE širších vztahů
STUPEŇ :

Stavební úpravy, přestavba
Hluboká nad Vltavou 639605
č.poz.: 940/2 , 4
stávající kryt K3, I.č. 10156

DATUM :

VYPRACOVAL :

MĚŘÍTKO :

Ing. David Pirout

VYHOTOVENÍ :

STUDIE(DUR)
2009 / 11
1 : 5000

Č. VÝKRESU :

2.

S

Hluboká nad Vltavou

Legenda:
STÁVAJÍCÍ OBJEKT KRYTU "K3"
- PODZEMNÍ ČÁST
STÁVAJÍCÍ OBJEKT KRYTU "K3"
- NADZEMNÍ ČÁST

STÁVAJÍCÍ AREÁL MVČR - HZS

ZADAVATEL :

ČESKÁ REPUBLIKA
- Národní archiv
Archivní 4
149 01 Praha

AUTOR NÁVRHU:

Ing. David Pirout
ČKAIT 0009463
Brandýská 85 , Jirny
Praha - východ
tel.: 777791882
email: d.pirout@volny.cz

PROJEKT :

VÝKRES :

ZÁLOŽNÍ PRACOVIŠTĚ
NDA

SITUACE katastrální
STUPEŇ :

Stavební úpravy, přestavba
Hluboká nad Vltavou 639605
č.poz.: 940/2 , 4
stávající kryt K3, I.č. 10156

DATUM :

VYPRACOVAL :

MĚŘÍTKO :

Ing. David Pirout

VYHOTOVENÍ :

STUDIE(DUR)
2009 / 11
1 : 2000

Č. VÝKRESU :

3.

ČELNÍ POHLED

KOTELNA

BOČNÍ POHLED

KOTELNA

BOČNÍ POHLED

POHLED ZE "STŘECHY" KRYTU

BOČNÍ POHLED

HLAVNÍ VSTUP

VSTUP DO KOTELNY

VSTUP DO KRYTU

ZADAVATEL :

POHLED NA "STŘECHU" KRYTU

ČESKÁ REPUBLIKA
- Národní archiv
Archivní 4
149 01 Praha

AUTOR NÁVRHU:

Ing. David Pirout
ČKAIT 0009463
Brandýská 85 , Jirny
Praha - východ
tel.: 777791882
email: d.pirout@volny.cz

PROJEKT :

VÝKRES :

ZÁLOŽNÍ PRACOVIŠTĚ
NDA

FOTODOKUMENTACE
STUPEŇ :

Stavební úpravy, přestavba
Hluboká nad Vltavou 639605
č.poz.: 940/2 , 4
stávající kryt K3, I.č. 10156

DATUM :

VYPRACOVAL :

MĚŘÍTKO :

Ing. David Pirout

VYHOTOVENÍ :

STUDIE(DUR)
2009 / 11

Č. VÝKRESU :

5.

S
-0,45

-0,45

±0,00

-1,00
PROTIATOMOVÝ KRYT "K3" - PODZEMNÍ ČÁST

"K2"
±0,000 = 384,20

±0,00
generátory

"K1"
KOTELNA

-0,05

Nosná konstrukce krytu je tvořena :
Základovou ŽB deskou - tl. 350 mm
Nosnými ŽB stěnami - tl. 400 mm
Nosnými ŽB sloupy - prům. 600 mm
Stropní ŽB deskou - tl. 450 mm
Vnitřní dělící příčky jsou ŽB - tl. 200 mm,
zděné z plných cihel - tl. 100 a 150 mm.

stáv.stav ±0,000 = 384,20 Balt-P.V.
ZADAVATEL :

- NADZEMNÍ ČÁST

±0,00

+0,75

Poznámka:

ČESKÁ REPUBLIKA
- Národní archiv
Archivní 4
149 01 Praha

AUTOR NÁVRHU:

Ing. David Pirout
ČKAIT 0009463
Brandýská 85 , Jirny
Praha - východ
tel.: 777791882
email: d.pirout@volny.cz

PROJEKT :

VÝKRES :

ZÁLOŽNÍ PRACOVIŠTĚ
NDA

STÁVAJÍCÍ STAV - PŮDORYS
STUPEŇ :

Stavební úpravy, přestavba
Hluboká nad Vltavou 639605
č.poz.: 940/2 , 4
stávající kryt K3, I.č. 10156

DATUM :

VYPRACOVAL :

MĚŘÍTKO :

Ing. David Pirout

VYHOTOVENÍ :

STUDIE(DUR)
2009 / 11
1 : 200

Č. VÝKRESU :

6.

Poznámka:
PŘÍČNÝ ŘEZ

Nosná konstrukce krytu je tvořena :
Základovou ŽB deskou - tl. 350 mm
Nosnými ŽB stěnami - tl. 400 mm
Nosnými ŽB sloupy - prům. 600 mm
Stropní ŽB deskou - tl. 450 mm
Vnitřní dělící příčky jsou ŽB - tl. 200 mm,
zděné z plných cihel - tl. 100 a 150 mm.

stáv.stav ±0,000 = 384,20 Balt-P.V.
ZADAVATEL :

ČESKÁ REPUBLIKA
- Národní archiv
Archivní 4
149 01 Praha

AUTOR NÁVRHU:

Ing. David Pirout
ČKAIT 0009463
Brandýská 85 , Jirny
Praha - východ
tel.: 777791882
email: d.pirout@volny.cz

ČELNÍ POHLED - JIHOZÁPADNÍ
PROJEKT :

VÝKRES :

ZÁLOŽNÍ PRACOVIŠTĚ
NDA

STÁVAJÍCÍ STAV - ŘEZ, POHLED
STUPEŇ :

Stavební úpravy, přestavba
Hluboká nad Vltavou 639605
č.poz.: 940/2 , 4
stávající kryt K3, I.č. 10156

DATUM :

VYPRACOVAL :

MĚŘÍTKO :

Ing. David Pirout

VYHOTOVENÍ :

STUDIE(DUR)
2009 / 11
1 : 200

Č. VÝKRESU :

7.

S
Servrovna 4
136.15 m2

±0,00

Diskovna 1
42.92 m2
Servrovna 3
78.17 m2

Diskovna 2
42.92 m2

Servrovna 2
78.30 m2

Chodba
44.40 m2

REZERVA
472.94 m2

±0,00

±0,00

"K2"
průchod
zrušen
UPS room
78.30 m2

Sklad médii
42.92 m2

Elekrto rozvodna

Generátor
29.36 m2

Klimatizace
27.65 m2

Chodba
12.54 m2

±0,000 = 384,50

Chodba
6.20 m2

Kotelna
6.48 m2

Chodba
14.42 m2

+0,45

průchod
zrušen

Sklad
2.33 m2
Denní místnost
+kuchyňka

Podzemní nádrž PHM
v prostoru zaslepené
chodby.

"K1"

Chodba
28.05 m2

Předsíň
2.68 m2
WC
2.59 m2

Místnost operátorů
22.66 m2

19.90 m2

±0,00
Sprcha
2.63 m2

PROSTUP PRO
OPTICKÝ KABEL

KOTELNA

10.85 m2

Nosná konstrukce krytu je tvořena :
Základovou ŽB deskou - tl. 350 mm
Nosnými ŽB stěnami - tl. 400 mm
Nosnými ŽB sloupy - prům. 600 mm
Stropní ŽB deskou - tl. 450 mm
Vnitřní nové dělící příčky jsou z
porobetonových bloků - tl. 200 mm,
Podlaha je zvednuta o 300 mm nad
půvpodní a v datových místnostech
je provětrávána - sys. Uniflair
V plném rozsahu je zachován půdorys
stávajícího objektu, původní dispoziční
a technologické řešení bude odstraněno.
Stejně tak bude odstraněn i nevyužívaný
zděný komín u kotelny.

±0,000 = 384,50 Balt-P.V.
ZADAVATEL :

- NADZEMNÍ ČÁST

Páskovna
42.92 m2

PROTIATOMOVÝ KRYT "K3" - PODZEMNÍ ČÁST

Servrovna 1
78.30 m2

Poznámka:

ČESKÁ REPUBLIKA
- Národní archiv
Archivní 4
149 01 Praha

AUTOR NÁVRHU:

Ing. David Pirout
ČKAIT 0009463
Brandýská 85 , Jirny
Praha - východ
tel.: 777791882
email: d.pirout@volny.cz

PROJEKT :

VÝKRES :

ZÁLOŽNÍ PRACOVIŠTĚ
NDA

NÁVRH - PŮDORYS
STUPEŇ :

Stavební úpravy, přestavba
Hluboká nad Vltavou 639605
č.poz.: 940/2 , 4
stávající kryt K3, I.č. 10156

DATUM :

VYPRACOVAL :

MĚŘÍTKO :

Ing. David Pirout

VYHOTOVENÍ :

STUDIE(DUR)
2009 / 11
1 : 200

Č. VÝKRESU :

8.

ZATEPLENO - MIN TL. IZOLACE 300 MM
SVĚŠENÝ PODHLED
(ÚPRAVA OKENNÍCH NADPRAŽÍ)

Poznámka:
Nosná konstrukce krytu je tvořena :
Základovou ŽB deskou - tl. 350 mm
Nosnými ŽB stěnami - tl. 400 mm
Nosnými ŽB sloupy - prům. 600 mm
Stropní ŽB deskou - tl. 450 mm

PŘÍČNÝ ŘEZ

PROVĚTRÁVANÁ PODLAHA - UNIFLAIR 300 MM
ZAROVNÁNÍ (ZASYP + PŘEBETONOVÁNÍ)

Vnitřní nové dělící příčky jsou z
porobetonových bloků - tl. 200 mm,
Podlaha je zvednuta o 300 mm nad
půvpodní a v datových místnostech
je provětrávána - sys. Uniflair
Prostory původní kotelny bodou po
zatepleny (půltová střecha a obvodové
zdivo)

±0,000 = 384,50 Balt-P.V.
ZADAVATEL :

ČESKÁ REPUBLIKA
- Národní archiv
Archivní 4
149 01 Praha

AUTOR NÁVRHU:

Ing. David Pirout
ČKAIT 0009463
Brandýská 85 , Jirny
Praha - východ
tel.: 777791882
email: d.pirout@volny.cz

ČELNÍ POHLED - JIHOZÁPADNÍ
PROJEKT :

VÝKRES :

ZÁLOŽNÍ PRACOVIŠTĚ
NDA

NÁVRH - ŘEZ, POHLED
STUPEŇ :

Stavební úpravy, přestavba
Hluboká nad Vltavou 639605
č.poz.: 940/2 , 4
stávající kryt K3, I.č. 10156

DATUM :

VYPRACOVAL :

MĚŘÍTKO :

Ing. David Pirout

VYHOTOVENÍ :

STUDIE(DUR)
2009 / 11
1 : 200

Č. VÝKRESU :

9.

Záložní pracoviště Národního digitálního archivu

E

E.

XII-09

Dokladová část

- 42 -

objemová studie – (DUR)

KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Objekt :
Stavba :

Název objektu :
Přestavba objektu
Název stavby :
Záložní pracoviště NA - Studie

Projektant :
Objednatel :
Národní archiv
Počet listů :
Zpracovatel projektu :

JKSO :
SKP :
Počet měrných jednotek :
Náklady na MJ :
Zakázkové číslo :
Zhotovitel :
Ing.David Pirout

0
0

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy
Dodávka celkem
Z Montáž celkem

Vedlejší rozpočtové náklady
661 688

0 Kompletační přirážka
19 185 000 Zařízení staveniště

887 563

R HSV celkem

7 529 175 Území se ztíženými výrobními podmínkami

N PSV celkem

2 871 259

ZRN celkem

29 585 434

HZS
RN II.a III.hlavy
ZRN+VRN+HZS
Vypracoval
Datum :

262 025

0
29 585 434 Ostatní VRN
31 396 710 VRN celkem
Za zhotovitele
Jméno :
Datum :
Podpis:

Základ pro DPH
Základ pro DPH
DPH
Základ pro DPH
DPH

0%
9%
9%
19 %
19 %

činí
činí
činí
činí
činí

0
1 811 276
Za objednatele
Jméno :
Datum :
Podpis :

:
:
:
:
:

0
0
0
31 396 710
5 965 375

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

37 362 085 Kč

Poznámka :
Cena je kalkulována na podkladu studie.
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Stavba :
Objekt :

Záložní pracoviště NA - Studie
Přestavba objektu

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
Stavební díl
3
5
60
61
62
63
8
94
96
98
99
713
720
730
764
767
769
771
777
784
M21
M22
M24
M32
M36
M44

HSV

Svislé a kompletní konstrukce
Komunikace
Úpravy povrchů, omítky
Upravy povrchů vnitřní
Upravy povrchů vnější
Podlahy a podlahové konstrukce
Trubní vedení
Lešení a stavební výtahy
Bourání konstrukcí
Demolice
Staveništní přesun hmot
Izolace tepelné
Zdravotechnická instalace
Ústřední vytápění
Konstrukce klempířské
Konstrukce zámečnické
Otvorove prvky z plastu
Podlahy z dlaždic a obklady
Podlahy ze syntetických hmot
Malby
Elektromontáže
Montáž sdělovací a zabezp.tech
Montáže vzduchotechnických zař
Montáž elektropohonu a dies.ag
Montáže měřících a regul.zaříz
Montáže stabil.hasících zaříz.

CELKEM OBJEKT

PSV

503 165
421 080
306 070
385 250
124 375
2 323 300
105 918
115 766
2 620 249
235 253
388 750
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7 529 175

Dodávka

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
93 708
200 000
450 000
125 496
1 120 500
61 099
131 996
578 485
109 976
0
0
0
0
0
0
2 871 259

Montáž
HZS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 855 000
660 000
0
0
6 750 000
0
5 500 000
0
850 000
0
3 570 000
0 19 185 000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN
Kompletační přirážka
Zařízení staveniště
Území se ztíženými výrobními podmínkami
CELKEM VRN

Kč
0
0
0

Strana 2

%
3,0
3,0
10,0

Základna
22 056 259
29 585 434
2 620 249

Kč

661 688
887 563
262 025
1 811 276

Položkový rozpočet
Stavba :
Objekt :
P.č.

Číslo položky

Díl: 3
1
2
3

601012213RT1

Celkem za
Díl: 61
6 612473182R00
Celkem za
Díl: 62
7

Omítka stropů jádrová lehčená 655 (555) strojně tloušťka
vrstvy 20 mm

Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková

3 900,00

374 400,00

m2

91,00

667,00

60 697,00

m2

119,00

572,00

68 068,00

503 165,00
m2

330,00

1 276,00

m2

1 270,00

241,00

m2

1 150,00

335,00

421 080,00

306 070,00

385 250,00

385 250,00

61 Upravy povrchů vnitřní
Upravy povrchů vnější
m2

125,00

995,00

62 Upravy povrchů vnější
Podlahy a podlahové konstrukce
Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm B 10 (C 8/10) vyztužená
ocelovými vlákny 30 kg / m3

631 34-0010.RAA Odvětraná podlaha Uniflair, zatížení 250 kg/m2 výška 300 mm

Celkem za
63 Podlahy a podlahové konstrukce
Díl: 8
Trubní vedení
10 831 35-0013.RA0 Kanalizace z trub PVC hrdlových D 200, hl. 2,0 m
Vodovodní přípojka z trub polyetylénových D 40-63 hloubka 1,2
831 23-0110.RAB m
894 31-0020.RA0 Šachtice z B 12,5 (C 12/15), do 1,30 m3 OP

Celkem za
94

8 Trubní vedení
Lešení a stavební výtahy

941955001R00
941941041R00
941941291R00
941941841R00

Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m
Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m
Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041
Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m

Celkem za
96

94 Lešení a stavební výtahy
Bourání konstrukcí

962 10-0022.RA0
979 01-1111.R00
979 08-4413.R00
979 08-6213.R00
979 08-4419.R00
979 09-3111.R00

Bourání nadzákladového zdiva z železobetonu
Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP
Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km
Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek
Příplatek za dopravu hmot za každý další 1 km
Uložení suti na skládku bez zhutnění

Celkem za
Díl: 98
23 981331111R00
24 979 08-3116.R00
Celkem za
Díl: 99
25 998 01-2021.R00
Celkem za
Díl: 713
26 713 11-0010.RAD
Celkem za
Díl: 720
27 720 01
Celkem za
Díl: 730
28 73001
Celkem za
Díl: 764
29 764 21-1010.RAA
Celkem za
Díl: 767
30 55341601
31 553-41602
32 553-41600
33 767646521R00

96,00

306 070,00

9

Díl:
17
18
19
20
21
22

celkem (Kč)

m3

60 Úpravy povrchů, omítky
Upravy povrchů vnitřní

631313411RT4

Díl:
13
14
15
16

cena / MJ

421 080,00

8

11
12

množství

5 Komunikace
Úpravy povrchů, omítky

Zateplovací systém Baumit EPS-F desky fasádní polystyren.
622 30-0031.RAC EPS-F tloušťky 100 mm

Celkem za
Díl: 63

MJ

3 Svislé a kompletní konstrukce
Komunikace

Komunikace z dlažby zámkové, podklad štěrkopísek dlažba
591 05-0020.RAA přírodní tloušťka 8 cm

Celkem za
Díl: 60
5

Název položky

0

Svislé a kompletní konstrukce

Zdivo z tvárnic Ytong pero-drážka, tloušťka 20 cm tvárnice 600
311 27-0041.RAB x 250 x 200 mm, P 3 - 550
Příčka z desek Ytong hladkých, tloušťka 15 cm tvárnice 600 x
342 27-0044.RAA 250 x 150 mm, P 3 - 550
Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky
342264051RT4
požár. impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace

Celkem za
Díl: 5
4

Záložní pracoviště NA - Studie
Přestavba objektu

124 375,00

124 375,00
m3

140,00

3 620,00

m2

700,00

2 595,00

506 800,00
1 816 500,00

2 323 300,00
m

28,00

2 455,00

68 740,00

m
kus

28,00
1,00

956,00
10 410,00

26 768,00
10 410,00

105 918,00
m2
m2
m2
m2

1 384,00
130,00
130,00
130,00

72,90
51,10
33,10
30,20

100 893,60
6 643,00
4 303,00
3 926,00

115 765,60
m3
t
t
t
t
t

295,00
708,00
708,00
708,00
10 620,00
708,00

5 275,00
196,00
72,50
641,00
22,90
250,00

1 556 125,00
138 768,00
51 330,00
453 828,00
243 198,00
177 000,00

2 620 249,00

96 Bourání konstrukcí
Demolice
Demolice komínů z cihel.zdiva postup. rozebráním
Vodorovné přemístění suti na skládku do 5000 m

m3
t

49,70
179,00

3 725,00
280,00

98 Demolice
Staveništní přesun hmot

185 132,50
50 120,00

235 252,50

Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 6 m

t

1 250,00

311,00

99 Staveništní přesun hmot
Izolace tepelné

388 750,00

388 750,00

Izolace tepelné stropu spodem Orsil tloušťka 16 cm

m2

228,00

411,00

713 Izolace tepelné
Zdravotechnická instalace

93 708,00

93 708,00

ZTI - komplet

kpl

1,00

200 000,00

720 Zdravotechnická instalace
Ústřední vytápění
Systém UT s kondenzačním pl.kotlem 80kW

200 000,00

200 000,00
kpl

1,00

450 000,00

450 000,00

450 000,00

730 Ústřední vytápění
Konstrukce klempířské
Krytina střech z TiZn plechu sklon do 30°

m2

108,00

1 162,00

764 Konstrukce klempířské
Konstrukce zámečnické

125 496,00

125 496,00

Dveře
Dveře bezpečnostní 4
Dveře bezpečnostní 2
Montáž dveří bezpečnostních vč.zárubně
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kus
ks
ks
kus

5,00
14,00
5,00
19,00

5 000,00
60 000,00
10 000,00
9 500,00

25 000,00
840 000,00
50 000,00
180 500,00

Položkový rozpočet
Stavba :
Objekt :
P.č.

Číslo položky

34 767 64-6522
Celkem za
Díl: 769
35 766 62-0029.RAA
Celkem za
Díl: 771
36 771 57-0014.RAI
37

Záložní pracoviště NA - Studie
Přestavba objektu
Název položky
Montáž dveří vč. zárubně

38 777551460RT2
Celkem za
Díl: 784
39 784195622R00
Celkem za
Díl: M21
40 21004
41 210 05
42 210 06
43 210 10
Celkem
Díl: M22
44 220 01
45 220 02
46 220 03
47 220 04
Celkem
Díl: M24
48 240 01
49 240 02
50 240 03
51 240 04
Celkem
Díl: M32
52 320 01
53 320 02
54 320 03
55 320 04
Celkem
Díl: M36
56 360 01
Celkem
Díl: M44
57 440 01
Celkem

za

Okno zdvojené atyp do 3,30 m2 s dodávkou okna, zasklení
dvojsklem

Podlaha ze stěrky Cembex T1 tl. 5 mm, stř. provoz podklad běžně hlazený beton

m2

8,90

6 865,00

celkem (Kč)
25 000,00

Malba tekutá Primalex Mykostop, barva, 2 x

61 098,50

61 098,50
m2

114,00

894,00

m2

40,00

752,00

101 916,00
30 080,00

131 996,00
m2

1 270,00

455,50

578 485,00

578 485,00

777 Podlahy ze syntetických hmot
Malby
m2

2 534,00

43,40

784 Malby
Elektromontáže

109 975,60

109 975,60

Slaboproud
Silnoproud
Rozvodna
Přípojka elektro pro průmyslové objekty v chodníku, CHKE 5 x
185

kpl
kpl
kpl

1,00
1,00
1,00

300 000,00
600 000,00
900 000,00

m

20,00

2 750,00

kpl
kpl
kpl
kpl

1,00
1,00
1,00
1,00

120 000,00
180 000,00
230 000,00
130 000,00

kpl
kpl
kpl
ks

1,00
1,00
1,00
10,00

750 000,00
200 000,00
300 000,00
550 000,00

M24 Montáže vzduchotechnických zař
Montáž elektropohonu a dies.ag

120 000,00
180 000,00
230 000,00
130 000,00

750 000,00
200 000,00
300 000,00
5 500 000,00

6 750 000,00
ks
ks
kpl
kpl

2,00
2,00
1,00
2,00

750 000,00
75 000,00
250 000,00
1 800 000,00

M32 Montáž elektropohonu a dies.ag
Montáže měřících a regul.zaříz

1 500 000,00
150 000,00
250 000,00
3 600 000,00

5 500 000,00
kpl

1,00

850 000,00

850 000,00

850 000,00

M36 Montáže měřících a regul.zaříz
Montáže stabil.hasících zaříz.
kpl
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55 000,00

660 000,00

M22 Montáž sdělovací a zabezp.tech
Montáže vzduchotechnických zař

M44 Montáže stabil.hasících zaříz.

300 000,00
600 000,00
900 000,00

1 855 000,00

M21 Elektromontáže
Montáž sdělovací a zabezp.tech

SHZ - plyn

za

5 000,00

771 Podlahy z dlaždic a obklady
Podlahy ze syntetických hmot

Měření a regulace vč. zděru dat

za

cena / MJ

769 Otvorove prvky z plastu
Podlahy z dlaždic a obklady

Motoragregát - dodávka
Motoragregát - osazení + zprovoznění
PHM - podzemní nádrž
UPS

za

5,00

1 120 500,00

Vzduchotechnika - dodávka
Vzduchotechnika - montáž
Vzduchotechnika - rozvody
Uniflair jednotky vč. dodávky ,montáže

za

množství

767 Konstrukce zámečnické
Otvorove prvky z plastu

CCTV
EZS
EPS
EPV

za

MJ
ks

Dlažba z dlaždic keramických 30 x 30 cm do tmele, vč.dl.
Obklad vniřní keram., tmel Mapei, nad 30 x 30 cm do tmele
781 47-5115.RAA Adesilex P22

Celkem za
Díl: 777

0

1,00

3 570 000,00

3 570 000,00

3 570 000,00

