
 
 
 

 
 
 

NÁRODNÍ DIGITÁLNÍ ARCHIV 
DATOVÉ ÚLOŽIŠTĚ 
DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

PRAHA 09.2009 



 

Národní digitální archiv Praha – datové úložiště 
DUR 09/2009 

1/71 

 
 

NÁRODNÍ DIGITÁLNÍ ARCHIV – DATOVÉ ÚLOŽIŠT Ě 
OBSAH DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 
 

A. Úvodní údaje       

 
A.1. Identifika ční údaje o žadateli         
A.2. Identifika ční údaje o zpracovateli dokumentace     
A.3. Označení stavby a pozemku        
 
 

B. Průvodní zpráva 
 

B.1. Charakteristika území a stavebního pozemku     
a) poloha v obci – zastavěná část – nezastavěná část obce, 
b) údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci, 
c) údaje o souladu záměru s územně plánovací dokumentací, 
d) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů, 
e) možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, 
f) geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů 

nerostů a podzemních vod, území pro zvláštní zásahy do zemské kůry 
a poddolovaných území, 

g) poloha vůči záplavovému území, 
h) druhy a parcelní čísla dotčených pozemků podle katastru nemovitostí, 
i) přístup na stavební pozemek po dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy, 
j) zajištění vody a energií po dobu výstavby. 

B.2. Základní charakteristika stavby a jejího užívá ní     
a) účel užívání stavby, 
b) trvalá nebo dočasná  stavba, 
c) novostavba nebo změna dokončené stavby, 
d) etapizace výstavby. 

B.3. Orienta ční údaje stavby         
a) základní údaje o kapacitě stavby (počet účelových jednotek, jejich velikosti; 

užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy apod.), 
b) celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody, 
c) celková spotřeba vody (z toho voda pro technologii),  
d) odborný odhad množství splaškových a dešťových vod, 
e) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení veřejné komunikační 

sítě, 
f) požadavky na kapacity elektronického komunikačního zařízení veřejné 

komunikační sítě, 
g) předpokládané zahájení výstavby, 
h) předpokládaná lhůta výstavby. 
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C. Souhrnná technická zpráva 
C.1.  Popis stavby           

a) zdůvodnění výběru stavebního pozemku, 
b) zhodnocení staveniště, 
c) zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení, 
d) zásady technického řešení (zejména řešení dispozičního, stavebního, 

technologického a provozního), 
e) zdůvodnění navrženého řešení stavby z hlediska dodržení příslušných obecných 

požadavků na výstavbu, 
f) u změn stávajících staveb údaje o jejich současném stavu; závěry stavebně 

technického průzkumu, případně stavebně historického a výsledky statického 
posouzení nosných konstrukcí. 

C.2.  Stanovení podmínek pro p řípravu výstavby      
a) údaje o provedených a navrhovaných průzkumech, známé geologické 

a hydrogeologické podmínky stavebního pozemku, 
b) údaje o ochranných pásmech a hranicích chráněných území 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, 

c) uvedení požadavků na asanace, bourací práce a kácení porostů, 
d) požadavky 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, 

e) uvedení územně technických podmínek dotčeného území a podmínek koordinace 
výstavby, zejména z hledisek příjezdů na stavební pozemek, případných přeložek 
inženýrských sítí, napojení stavební pozemek na zdroje vody a energií a 
odvodnění stavebního pozemku, 

f) údaje o souvisejících stavbách, bilancích zemních prací a z toho vyplývajících 
požadavcích na přesun nebo deponie zeminy, požadavky na venkovní a sadové 
úpravy. 

C.3.  Základní údaje o provozu, pop řípadě výrobním programu a technologii    
a) popis navrhovaného provozu, popřípadě výrobního programu, 
b) předpokládané kapacity provozu a výroby, 
c) popis technologií, výrobního programu, popřípadě manipulace s materiálem, 

vnitřního i vnějšího dopravního řešení, systému skladování a pomocných provozů, 
d) návrh řešení dopravy v klidu, 
e) odhad potřeby materiálů, surovin,  
f) řešení likvidace odpadů nebo jejich využití (recyklace apod.), řešení likvidace 

splaškových a dešťových vod, 
g) odhad potřeby vody a energií pro výrobu, 
h) řešení ochrany ovzduší, 
i) řešení ochrany proti hluku, 
j) řešení ochrany stavby před vniknutím nepovolaných osob.  
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C.4.  Zásady zajišt ění požární ochrany stavby      
Stručný popis koncepce požární bezpečnosti z hlediska předpokládaného stavebního 
řešení a způsobu využití stavby: 

1. řešení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru, 
2. řešení evakuace osob a zvířat, 
3. navržení zdrojů požární vody, popřípadě jiných hasebních látek, 
4. vybavení stavby vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními, 
5. řešení přístupových komunikací a nástupních ploch pro požární techniku, 
6. zabezpečení stavby či území stavbou požární ochrany, pokud to odůvodňují 

požadavky na záchranné a likvidační práce nebo ochranu obyvatelstva. 

C.5.  Zajišt ění bezpe čnosti provozu stavby p ři jejím užívání    

C.6.  Návrh řešení pro užívání stavby osobami s omezenou schopno stí pohybu a 
orientace            

Zásady řešení komunikací, ploch a objektů z hlediska užívání a přístupnosti 
pohybově a zrakově postižených. 

C.7.  Popis vlivu stavby na životní prost ředí a ochranu zvláštních zájm ů  
a) řešení vlivu stavby, provozu nebo výroby na zdraví osob nebo na životní 

prostředí, popřípadě provedení opatření k odstranění nebo minimalizaci 
negativních účinků, 

b) řešení ochrany přírody a krajiny nebo vodních zdrojů a léčebných pramenů, 
c) návrh ochranných a bezpečnostních pásem vyplývajících z charakteru 

realizované stavby. 

C.8.  Návrh řešení ochrany stavby p řed negativními ú činky vn ějšího prost ředí 
a) povodně, 
b) sesuvy půdy, 
c) poddolování, 
d) seizmicita, 
e) radon, 
f) hluk v chráněném venkovním prostoru a chráněném venkovním prostoru stavby. 

C.9.  Civilní ochrana          
a) opatření vyplývající z požadavků civilní ochrany na využití staveb k ochraně 

obyvatelstva. 
b) řešení zásad prevence závažných havárií, 
c) zóny havarijního plánování. 
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D. Výkresová dokumentace 
 
1) Zákres do katastrální mapy 1:1000 
2) Architektonická situace 1:500 
3) Koordinační situace 1:500 
4) Půdorys 1.PP 1:250 
5) Půdorys 1.NP 1:250 
6) Řez podélný A-A 1:250 
7) Řez příčný B-B 1:250 
8) Pohled jižní 1:250 
9) Pohled západní 1:250 
10) Foto stávajícího stavu 2x se zákresem návrhu 2x 
11) Vizualizace 3D 6x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Národní digitální archiv Praha – datové úložiště 
DUR 09/2009 

5/71 

 
 

E. Dokladová část 
 

a) zpráva o zapracování závazných stanovisek dotčených orgánů, stanovisek 
vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, popř. vyjádření účastníků 
řízení, 

b) závazná stanoviska dotčených orgánů, 
c) stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, 
d) případná vyjádření účastníků řízení 
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A. Úvodní údaje 
 
A.1.Identifika ční údaje o žadateli         
A.2.Identifika ční údaje o zpracovateli dokumentace     
A.3.Označení stavby a pozemku          
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A.1.  Identifika ční údaje o žadateli  
 

Národní archiv Praha 
Archivní 4/2257 
149 00  PRAHA 4 - Chodov 
právní forma: 325 - Organizační složka státu 
IČ: 70979821 
DIČ: CZ70979821 
 

A.2.  Identifika ční údaje o zpracovateli dokumentace 
 
Projektant: ISI, spol. s r.o. 
 kancelář Lumírova 21, 128 00 Praha 2 
 Tel.: 241 400 652  
 www.isi.cz, isi@isi.cz 
 Ing.arch. Orlin Ilinčev tel.: 777312151 
 Autorizovaný architekt č. 00774  

 
Stupeň : Dokumentace pro územní rozhodnutí 
Zpracováno : 9 / 2009 
Zakázkové číslo : 2009461 
 
A.3.  Označení stavby a pozemku. 
 
Název stavby : Národní digitální archiv Praha – datové úložišt ě 
 

Místo stavby : Praha 11 – k.ú. Chodov 
 ulice Archivní 2257/4 

p.č. 2328/1, k.ú. 728225 Chodov 
Parcely jsou v katastru nemovitostí vedeny: 

 druh pozemku: ostatní plocha  
způsob využití: manipulační plocha 
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KONTAKTY PROJEKTOVÉHO TÝMU: 
 

Hlavní architekt projektu ISI, spol. s r.o. 
 tel. mob. e-mail  
 241 400 652 602312151 isi@isi.cz 
Ing.arch. O. Ilinčev  777312151 
Ing.arch. Z. Ilinčevová  608377443 
Ing.arch. P. Culek   
Ing.arch. M. Navrátilová 
L. Karkošková 
    
 
Inženýrská činnost tel. mob. e-mail 
             @ 
 
 
Statika tel. mob. e-mail 
Ing. I. Šír  603181473 sir@sirivan.cz  
 
 
Zdravotechnika tel. mob. e-mail 
SÚPR – Ing. J. Chmelka 221 732 960 603416129  chmelka@chmelka-supr.cz 
Ing. K. Přibyl 221 732 965  pribyl@chmelka-supr.cz 
 
 
VZT tel. mob. e-mail 
VZT Petlach 251 552 025 602707464 firma@petlach.cz  
Ing. J. Petlach  
 
 
Elektro-silno tel. mob. e-mail 
P. Kohoutek 242 485 165 602693979 kohoutek@e-elkon.cz  
      
 
Elektro-slabo tel. mob. e-mail 
SGPro – J. Siegelová 261 225 233 602456848 j.siegelova@sglz.eu  
  jaroslava.siegelova@gmail.cz 
   

 
Požární ochrana tel. mob. e-mail 
Ing.J.Kubínová 257 213 752 603921837 jkubinova@volny.cz 
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Technologický projekt tel. mob. e-mail 
ICZ a.s. 244 100 444 
Ing. J. Sedláček 244 100 222 602656791 Josef.Sedlacek@i.cz 
K. Škrle 244 100 427 724025190 karel.skrle@i.cz 
 
 
Technologie tel. mob. e-mail 
IBM s.r.o 272 131 111  czdirect@cz.ibm.com 
M. Kolář 272 131 321  martin.kolar1@cz.ibm.com 
   
 
Ochrana proti elmagnetickému zá ření tel. mob. e-mail 
HVM Plasma  251087111  info@hvm.cz 
Ing. Kadlec     
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Národní digitální archiv Praha – datové úložiště 
DUR 09/2009 

10/71 

 
 

B. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 

1. Charakteristika území a stavebního pozemku 
a) poloha v obci – zastavěná část – nezastavěná část obce, 
b) údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci, 
c) údaje o souladu záměru s územně plánovací dokumentací, 
d) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů, 
e) možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, 
f) geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů 

nerostů a podzemních vod, území pro zvláštní zásahy do zemské kůry 
a poddolovaných území, 

g) poloha vůči záplavovému území, 
h) druhy a parcelní čísla dotčených pozemků podle katastru nemovitostí, 
i) přístup na stavební pozemek po dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy, 
j) zajištění vody a energií po dobu výstavby. 

2. Základní charakteristika stavby a jejího užívání  
a) účel užívání stavby, 
b) trvalá nebo dočasná stavba, 
c) novostavba nebo změna dokončené stavby, 
d) etapizace výstavby. 

3. Orienta ční údaje stavby 
a) základní údaje o kapacitě stavby (počet účelových jednotek, jejich velikosti; 

užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy apod.), 
b) celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody, 
c) celková spotřeba vody (z toho voda pro technologii),  
d) odborný odhad množství splaškových a dešťových vod, 
e) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení veřejné komunikační 

sítě, 
f) požadavky na kapacity elektronického komunikačního zařízení veřejné 

komunikační sítě, 
g) předpokládané zahájení výstavby, 
h) předpokládaná lhůta výstavby. 
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1. Charakteristika území a stavebního pozemku 

 
1.a. Poloha v obci – zastav ěná část – nezastav ěná část obce, 
 
Navrhovaná přístavba objektu digitálního úložiště Národního archivu, řešená 
v dokumentaci, je určena pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů, 
v digitální podobě, v rámci České republiky. Přístavba je situována na jihu stávajících 
objektů Národního archivu a přímo navazuje na depot I. a II., depot III. a částečně 
sousedí s Provozně technickým objektem (PTO). Přístavba Národního digitálního 
archivu (NDA) je převážně v úrovni 1. podzemního podlaží. 
Navrhovaná přístavba je situována v území zastavitelném. 

 
 
 

Výkres č.37 - Vymezení zastavitelného území 
Územní plán hl. m. Prahy – platný stav k 14.9.2006 

 

 
 
 
 
1.b. Údaje o vydané (schválené) územn ě plánovací dokumentaci, 
 
Pro řešené území akce „Národní digitální archiv - Praha“ je schválen Územní plán hl. 
m. Prahy,  schválený usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č.10/10 ze dne 9.9.1999  

ŘEŠENÉ ÚZEMÍ 
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s účinností od 1.1.2000 se všemi změnami schválenými do 14.9.2006 a vyhlášenými 
obecně závaznou vyhláškou hl. m. Prahy č. 32/1999 Sb. hl. m. Prahy, o závazné části 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy ve znění platném k 31.12.2006 
 
1.c. Údaje o souladu zám ěru s územn ě plánovací dokumentací, 
 
Územní plán hl. m. Prahy 
- platné znění po zrušení Opatření obecné povahy č. 1/2008 rozsudkem Nejvyššího 
správního soudu ČR čj. 9 Ao 2/2008 – 62 ze dne 30.10.2008 (se zapracovanými 
změnami schválenými v ZHMP) 
 
 
Výkres č.4 - Plán využití ploch  
 

 
 
 
Dle schváleného územního plánu (výkres č.4) se území areálu nachází na parcelách 
určených funkční skladbou na ZKC – kultura a církev. Dle „Průvodní zprávy územního 
plánu hl. m. Prahy – 7.5 Regulativy funkčního uspořádání“ je tato pozemková parcela 
charakterizovaná následovně: 

 
ZKC – kultura a církev 
Území sloužící pro umístění kulturních a církevních zařízení všech typů.  
Funkční využití: 
 

ŘEŠENÉ ÚZEMÍ 



 

Národní digitální archiv Praha – datové úložiště 
DUR 09/2009 

13/71 

 
 
Kulturní zařízení, muzea, galerie, divadla, koncertní síně, multifunkční kulturní a 
zábavní zařízení, archivy a depozitáře, církevní zařízení. 
Zařízení pro neorganizovaný sport. 
Služební byty, školská zařízení … 
 
Výkres č. 4 – Plán využití ploch 
změny vydané ZHMP od 1.1.2007 (změna Z1344/00(původně Z1344/06) a změny 
vlny 06) 

 
vyznačená ochranná pásma telekomunikačních zařízení (ve smyslu zákona 
č.127/2005 Sb.) – ochranné pásmo radioreleové trasy společnosti Vodafone a.s. a 
malokapacitní trasy společnosti Radiokomunikace a.s. 

 
 

Výška navrhované přístavby je jedno nadzemní podlaží, 1.NP je v úrovni cca 
287,500 m n. m.  
Plánovaný záměr výstavby Národního digitálního archivu je v souladu s územně 
plánovací dokumentací. 
 
1.d. Údaje o spln ění požadavk ů dotčených orgán ů, 
 
Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů je součástí samostatné přílohy: 
Stanoviska dotčených orgánů 
 
1.e. Možnosti napojení stavby na ve řejnou dopravní a technickou 
infrastrukturu, 

ŘEŠENÉ ÚZEMÍ 
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V návrhu nevznikla potřeba nových komunikací, navrhujeme pouze úpravu stávající 
požárně nástupní plochy. Dojde k jejímu zúžení a rozšíření, tak aby byla zachována 
požadovaná šířka 5m, při úpravě napojení na stávající obslužnou vnitroareálovou 
komunikaci vznikne jedno parkovací místo. 
Z hlediska napojení přístavby na jednotlivé inženýrské sítě, přístavba navazuje na 
stávající sítě: 
1) areálovou přípojku kanalizačního řadu (splaškovou) technicko – hospodářského 
objektu 
2) areálovou přípojku kanalizačního řadu (dešťovou) technicko – hospodářského 
objektu 
3) areálovou přípojku vodovodního řadu 
4) elektro je napojeno z rozvaděče RH3 v trafostanici TS 7561 (energocentrum 
objektu) 
5) slaboproud (strukturovaná kabeláž, elektrická požární signalizace, elektrická 
zabezpečovací signalizace, kontrola vstupu osob, kamerový systém, místní rozhlas, 
jednotný čas je napojeno na stávající ústředny v Provozně technickém objektu a 
Depotním bloku. 
 
1.f. Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, v četně 
zdroj ů nerost ů a podzemních vod, území pro zvláštní zásahy do zem ské kůry 
a poddolovaných území, 
 
1.f.1. Geologické poměry 
Základní informace o základových poměrech zájmového území byly čerpány 
z realizačního projektu stavby: Archivní areál Praha 4 – Chodovec, 1. stavba souboru 
staveb, vypracovaného akciovou společností Centroprojekt Zlín, A.č. 44-1486/135, 
Z.č. 4-1-2129. 
Zájmové území se  nachází na mírně ukloněné plošině. Geologický základ  reliéfu 
území je tvořen zřejmě tektonicky porušenými, relativně hluboce  zvětralými 
horninami paleozoika - ordoviku. U podzemní vody byla prokázána středně vysoká 
uhličitá agresivita. 
Při řešení založení objektů je třeba respektovat dané inženýrsko-geologické 
parametry území.  
1.f.2. Seizmicita 
ČSN EN 1998-1 – Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení – Část 1: 
Obecná pravidla, seizmická zatížení a pravidla pro pozemní stavby, Národní 
příloha (NA) zařazuje místo stavby do oblasti s velmi malou seizmicitou. V takovém 
případě není třeba dodržovat ustanovení ČSN EN 1998. 
1.f.3. Radonové riziko 
Na základě výsledků provedeného měření sousedního pozemku je předpoklad, že 
pozemek pro stavbu je zařazen do „středního radonového indexu pozemku“. 
Podrobný radonový průzkum náš předpoklad upřesní před vydáním územního 
rozhodnutí resp. před podáním žádosti o jeho vydání. 
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1.g. Poloha v ůči záplavovému území, 
 
Pozemky, jichž se dotýká změna územního plánu neleží v záplavovém pásmu 
žádné vodoteče. 

 
1.h. Druhy a parcelní čísla dot čených pozemk ů podle katastru nemovitostí, 

 
Pozemky dotčené DUR: 
p.č. 2328/1 k.ú. 728225 Chodov 
Parcely jsou v katastru nemovitostí vedeny: 
druh pozemku: ostatní plocha  
způsob využití: manipulační plocha 

 
Stavba včetně přípojek inženýrských sítí nepřesahuje zájmové území, které tvoří 
pozemek 2328/1 k.ú. Hostivař. 

 
1.i. Přístup na stavební pozemek po dobu výstavby, pop řípadě přístupové 
trasy, 

Na staveniště je možný příjezd: 

 Areálovou komunikací Národního archivu z ulice Daimlerova  

 Tento vjezd bude využíván jako hlavní pro rozhodující objem výstavby 

 

2. Základní charakteristika stavby a jejího užívání  

 
2.a. Účel užívání stavby 
 

Z hlediska funkčního využití území je předmětem územního rozhodnutí území 
ZKC – kultura a církev, s plánovanou přístavbou objektu Národního digitálního 
archivu. 

Členění jednotlivých stavebních objekt ů 

SO 01 NÁRODNÍ DIGITÁLNÍ ARCHIV 
SO 02 REVIZNÍ CHODBA 

SO 03 
VODOVODNÍ PŘÍPOJKA, PŘELOŽKA AREÁLOVÉHO VODOVODU, PŘESUN 
HYDRANTU 

SO 04 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - PŘÍPOJKA 
SO 05 ELEKTROPŘÍPOJKA, DIESELAGREGÁT 
SO 06 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ 
SO 07 SLABOPROUDÉ ROZVODY 
SO 08 SADOVÉ ÚPRAVY 
SO 09 OPĚRNÉ ZÍDKY A DROBNÉ OBJEKTY 
SO 10 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY  
SO 11 VYÚSTĚNÍ STÁVAJÍCÍHO VZT KANÁLU  
SO 12 PŘELOŽKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE   
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SO 01 Národní digitální archiv 
Navrhovaná stavba digitálního archivu je umístěna do 1. podzemního podlaží, se 
vstupem z 1.NP a přímo navazuje na stávající objekty - depot I. a II., depot III, 
komunikační jádro mezi hospodářským objektem a depotem I. a II., a částečně 
sousedí i s Provozně tech. objektem. 

 
zastavěná plocha NDA  cca 820 m2 

 
SO 02 Revizní chodba 

 Navazuje na stávající revizní chodbu depotu III., lemuje digitální archiv a tvoří 
trasu pro rozvod inženýrských sítí. Zároveň umožňuje kontrolu 
vodonepropustnosti podzemních obvodových konstrukcí digitálního archivu. 

     
zastavěná plocha revizní chodby  cca 207 m2 
 

SO 03 Vodovodní p řípojka, p řeložka areálového vodovodu, p řesun 
hydrantu   

 Nově navrhovaný podzemní objekt centrálního úložiště dat státního archivu bude 
napojen na stávající areálové rozvody vodovodu. 
Vnitřní vodovod se napojí na areálový plastovou přípojkou délky cca 10,5 m, přes 
zemní uzávěr s poklopem. Nový podzemní objekt zasahuje do stávající trasy 
zokruhovaného areálového vodovodu – litinové potrubí. Proto bude v části cca 
50m přeložen do nové trasy včetně přesunu podzemního hydrantu „H4“.  

 
SO 04 Splašková kanalizace - p řípojka 

Nově navrhovaný podzemní objekt centrálního úložiště dat NDA státního archivu 
bude napojen na stávající areálový rozvod kanalizace přípojkou délky cca 7,5 m. 
Napojení bude do stávající kanalizační šachty na splaškové areálové kanalizaci. 

 
SO 05 Elektrop řípojka, dieselagregát 

Přípojka elektro je napojena z rozvaděče RH3 v trafostanici TS 7561 
(energocentrum objektu). Požadované navýšení příkonu pro objekt o cca 300kW 
nutno projednat a odsouhlasit dodavatelem el. energie.  
V prostorách (sklad + úpravna vody) stávajícího energocentra bude zřízeno nové 
energocentrum s dieselagregátem o příkonu 700 kVA / 600 kW. 

 
SO 06 Venkovní osv ětlení 

V místě výstavby podzemního objektu národního digitálního úložiště dochází ke 
kolizi se stávajícím kabelovým rozvodem a sloupem areálového venkovního 
osvětlení. 
Bude provedena přeložka kabelových rozvodů a stožárku (S3) na druhou stranu 
rozšíření zásahové komunikace k objektu. 
 

SO 07 Slaboproudé rozvody 
Slaboproud (strukturovaná kabeláž, elektrická požární signalizace, elektrická 
zabezpečovací signalizace, kontrola vstupu osob, kamerový systém, místní 
rozhlas, jednotný čas) je napojeno na stávající ústředny v Provozně technickém 
objektu a  Depotním bloku. Stávající datové centrum je v m.č. 3.033 ve 3.NP  
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Provozně technického objektu, signalizace EPS a EZS bude vyvedena na pult 
ostrahy objektu ve vrátnici Provozně tech. objektu, kde je nepřetržitá služba 24 
hodin denně, 7 dní v týdnu. Kamerový systém bude napojen na stávající systém a 
dohledové centrum ve vrátnici  m.č. 1.033 v 1.NP v Provozně tech. objektu. 
Místní rozhlas v novém objektu NDA bude napojený do stávající ústředny 
rozhlasu. Systém jednotného času bude napojen ze stávající Ústředny 
jednotného času, umístěné ve velínu m.č.1.033 v 1.NP Provozně tech. objektu. 
Kabelové trasy mezi stávajícím systémem a novým systémem budou vedeny ve 
stávající revizní chodbě, v navrhované revizní chodbě a ve zdvojené podlaze 
NDA.  

 
SO 08 Sadové úpravy 

Při výstavbě NDA nebudou káceny žádné dřeviny, a nepočítá se ani s výsadbou 
nových dřevin. Stávající okrasné jehličnaté keře budou přesazeny v rámci areálu. 
Navrhovaný objekt NDA je převážně podzemní stavba, kromě části vstupu 
v úrovni 1.NP, která bude zakryta vrstvou zeminy s trávníkem. Zemina na střeše 
objektu bude ve spádu min. 2%. Výškový rozdíl po obvodu stavby bude 
vyspádován cca 30% na původní terén. Podél požárně nástupní plochy bude 
realizovaná opěrná gabionová zídka. Terén s 30% spádem po obvodu NDA bude 
celoplošně osázen nízkými a plazivými keři. 

 
SO 09 Opěrné zídky a drobné objekty 

Podél požárně nástupní plochy bude realizována opěrná gabionová zídka o výšce 
cca 0,7 m a délce cca 30 m. 

SO 10 Komunikace a zpevn ěné plochy  
Předmětem objektu komunikací je úprava požárně nástupní plochy a jejího 
napojení na obslužnou areálovou komunikaci. Stávající požárně nástupní plocha 
bude ze strany navrhovaného objektu zúžena o pruh 2,5 m a ze strany Provozně 
tech. objektu rozšířena o pruh šířky 2,0 m. Celková šířka požárně nástupní plochy 
bude 5 m. Úpravou vjezdu na požárně. nástup. plochu vznikne jedno parkovací 
místo. 

 
SO 11 Vyúst ění stávajícího VZT kanálu   

V rámci výstavby NDA dojde ke změně polohy vyústění stávajícího nádechu 
vzduchotechnického kanálu. VZT kanál + vyústění v místě plánovaného objektu 
NDA bude zrušeno a nově vybudováno blíže k Provozně technickému objektu, 
tedy v prostoru mezi požárně nástupní plochou, Provozně tech. objektem a 
navrhovaným NDA.  

 
SO 12 Přeložka deš ťové kanalizace 

Změna polohy vyústění kanálu VZT vyvolá nutnost přeložení dešťové kanalizace 
v místě nového vyústění VZT kanálu. 

 
2.b. Trvalá nebo do časná stavba, 
 
Jedná se o trvalou stavbu. 
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2.c. Novostavba nebo zm ěna dokon čené stavby, 
 
Jedná se o novostavbu. 

 
2.d. Etapizace výstavby. 
 
Výstavby bude jednoetapová. 
dokončení předpoklad …………. 
 

3. Orienta ční údaje stavby 

 
3.a. Základní údaje o kapacit ě stavby (po čet účelových jednotek, jejich 
velikosti; užitkové plochy, obestav ěné prostory, zastav ěné plochy apod.), 

 
zastavěná plocha NDA…………… 1 120 m2 
obestavěný prostor……………….. 8 000 m3 

   
3.b. Celková bilance nárok ů všech druh ů energií, tepla a teplé užitkové vody, 
1) Bilance potřeb elektrické energie 

Porovnání příkonů a celkové navýšení pro NDA Praha: 
 
Popis odběru       Pi (kW)           soudobost ß          Pp(kW)   

Osvětlení 20,0 0,75           15,0 
Datové úložiště      200,0 1,0        200,0 
VZT + CHL        150,0 0,66        100,0 
Ostatní     20,0 0,75 15,0 
Mezisoučet  390,0 kW   330,0 kW 
 
Mezispotřebičová soudobost   0,9 
Součet 390,0 kW  297,0 kW 
 

Nárůst soudobého p říkonu pro objekt NDA činí cca 300 kW.  
 

2) Vytápění  

Pro vytápění bude přednostně využíváno odpadní teplo z provozu NDA pomocí 
malého tepleného čerpadla (chladícího stroje), které by vyrábělo jednak chlad pro 
chlazení IT místností, jednak by jako odpadní teplo produkovalo topnou vodu pro 
vytápění a větrání. Předpokládaný topný výkon tepelného čerpadla je stanoven 
na QT = 20 kW. Pro případ, kdy by NDA nebylo v provozu (a tím by nebylo 
k dispozici odpadní teplo z chlazení) předpokládáme, že bude temperování 
prováděno pomocí vzduchotechnické jednotky, do které by byl osazen elektrický 
ohřívač. 

 
3) Plynové přípojky nejsou předmětem napojení měněné části území. 
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3.c.,d. Celková spot řeba vody (z toho voda pro technologii),odborný odha d 
množství splaškových a deš ťových vod  

 
Nároky na zvýšení potřeby vody (a splaškových odpadních vod) nejsou, protože 
nepřibývají žádné osoby. Nové pracoviště je pouze přechodné a budou jej 
využívat stávající pracovníci. Střecha z nadzemní části je odvodněna přepady na 
zatravněnou střechu objektu NDA. Dešťové vody budou ze zatravněné plochy 
částečně zasáknuty a částečně odvedeny z terénu do dešťové areálové 
kanalizace – stejně jako dnes. Z uvedeného vyplývá, že nedojde k navýšení 
odtoku oproti stávajícímu stavu. 

 
3.e.,f. Požadavky na kapacity ve řejných sítí komunika čních vedení ve řejné 
komunika ční sítě, požadavky na kapacity elektronického komunika čního 
zařízení veřejné komunika ční sítě 

 
NDA nebude přímo napojeno na veřejné komunikační sítě, bude připojeno na 
stávající datové centrum v m.č. 3.033 ve 3.NP. 

 
3.g. Předpokládané zahájení výstavby  ………………. 
 
3.i. Předpokládaná lh ůta výstavby   ………………. 
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C. Souhrnná technická zpráva 
1. Popis stavby 

g) zdůvodnění výběru stavebního pozemku, 
h) zhodnocení staveniště, 
i) zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení, 
j) zásady technického řešení (zejména řešení dispozičního, stavebního, 

technologického a provozního), 
k) zdůvodnění navrženého řešení stavby z hlediska dodržení příslušných obecných 

požadavků na výstavbu, 
l) u změn stávajících staveb údaje o jejich současném stavu; závěry stavebně 

technického průzkumu, případně stavebně historického a výsledky statického 
posouzení nosných konstrukcí. 

2. Stanovení podmínek pro p řípravu výstavby 
g) údaje o provedených a navrhovaných průzkumech, známé geologické a 

hydrogeologické podmínky stavebního pozemku, 
h) údaje o ochranných pásmech a hranicích chráněných území 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, 

i) uvedení požadavků na asanace, bourací práce a kácení porostů, 
j) požadavky 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, 

k) uvedení územně technických podmínek dotčeného území a podmínek koordinace 
výstavby, zejména z hledisek příjezdů na stavební pozemek, případných přeložek 
inženýrských sítí, napojení stavební pozemek na zdroje vody a energií a 
odvodnění stavebního pozemku, 

l) údaje o souvisejících stavbách, bilancích zemních prací a z toho vyplývajících 
požadavcích na přísun nebo deponie zeminy, požadavky na venkovní a sadové 
úpravy. 

3. Základní údaje o provozu, pop řípadě výrobním programu a technologii 
k) popis navrhovaného provozu, popřípadě výrobního programu, 
l) předpokládané kapacity provozu a výroby, 
m) popis technologií, výrobního programu, popřípadě manipulace s materiálem, 

vnitřního i vnějšího dopravního řešení, systému skladování a pomocných provozů, 
n) návrh řešení dopravy v klidu, 
o) odhad potřeby materiálů, surovin,  
p) řešení likvidace odpadů nebo jejich využití (recyklace apod.), řešení likvidace 

splaškových a dešťových vod, 
q) odhad potřeby vody a energií pro výrobu, 
r) řešení ochrany ovzduší, 
s) řešení ochrany proti hluku, 
t) řešení ochrany stavby před vniknutím nepovolaných osob.  
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4. Zásady zajišt ění požární ochrany stavby 
Stručný popis koncepce požární bezpečnosti z hlediska předpokládaného stavebního 
řešení a způsobu využití stavby: 

7. řešení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru, 
8. řešení evakuace osob a zvířat, 
9. navržení zdrojů požární vody, popřípadě jiných hasebních látek, 
10. vybavení stavby vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními, 
11. řešení přístupových komunikací a nástupních ploch pro požární techniku, 
12. zabezpečení stavby či území stavbou požární ochrany, pokud to odůvodňují 

požadavky na záchranné a likvidační práce nebo ochranu obyvatelstva. 

5. Zajišt ění bezpe čnosti provozu stavby p ři jejím užívání 

6. Návrh řešení pro užívání stavby osobami s omezenou schopno stí pohybu a 
orientace 

Zásady řešení komunikací, ploch a objektů z hlediska užívání a přístupnosti 
pohybově a zrakově postižených. 

7. Popis vlivu stavby na životní prost ředí a ochranu zvláštních zájm ů 
d) řešení vlivu stavby, provozu nebo výroby na zdraví osob nebo na životní 

prostředí, popřípadě provedení opatření k odstranění nebo minimalizaci 
negativních účinků, 

e) řešení ochrany přírody a krajiny nebo vodních zdrojů a léčebných pramenů, 
f) návrh ochranných a bezpečnostních pásem vyplývajících z charakteru 

realizované stavby. 

8. Návrh řešení ochrany stavby p řed negativními ú činky vn ějšího prost ředí 
g) povodně, 
h) sesuvy půdy, 
i) poddolování, 
j) seizmicita, 
k) radon, 
l) hluk v chráněném venkovním prostoru a chráněném venkovním prostoru stavby. 

9. Civilní ochrana 
d) opatření vyplývající z požadavků civilní ochrany na využití staveb k ochraně 

obyvatelstva. 
e) řešení zásad prevence závažných havárií, 
f) zóny havarijního plánování..  

 

1. Popis stavby 

a/ Zdůvodn ění výb ěru stavebního pozemku  

Předmětné území uvažované pro novou výstavbu Národního digitálního archivu (NDA) 
se nachází v jižní části areálu Národního archivu. Objekt NDA přímo navazuje na 
stávající depot I. a II., depot III. a částečně sousedí s Provozně technickým objektem  
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(PTO). Plánovaný objekt maximálně využívá stávající infrastrukturu. Dotčený pozemek 
je rovinatý, zatravněný, s vyústěním stávajícího VZT kanálu. Vlastníkem pozemku je 
Česká republika, příslušnost hospodařit s majetkem státu má Národní archiv, Archivní 
2257/4, Praha – Chodov. 

b/ Zhodnocení staveništ ě 
Ze severu na staveniště navazuje stávající objekt depotu I. a II. a vertikální spojovací 
komunikační jádro mezi Provozně tech. objektem a depotem I. a II. Západní stranu 
vymezuje depot III. Z východu je plánovaná přístavba NDA ohraničena požárně 
nástupní plochou – zpevněnou komunikací a Provozně tech. objektem. Jižní strana 
navazuje na stávající zatravněný terén a dále vnitroareálovou obslužnou komunikaci. 

Zařízení staveniště bude na pozemku investora. 

c/ Zásady urbanistického, architektonického a výtva rného řešení stavby 

Navrhovaná přístavba digitálního úložiště Národního archivu (NDA), řešená 
v dokumentaci, je určena pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů 
v digitální podobě pro Českou republiku. 
 
Navrhovaná stavba úložiště je umístěna do jednoho podzemního podlaží s přístupem 
v 1.NP, z komunikačního jádra mezi Provozně tech. objektem a depotem I. a II. Okolo 
navrhovaného objektu, vně, je umístěna částečně stávající a částečně navrhovaná 
revizní šachta pro rozvod inženýrských sítí. Stavba je vymezena liniemi stávajících 
přilehlých objektů a umístění uvnitř stávajícího fungujícího areálu. 
 
Objekt je převážně situován do podzemí, střecha je zakryta vrstvou zeminy tl. 0,5 m a 
zatravněna. Nástavba 1.NP se vstupem je navržena ve stejném architektonickém výrazu 
jako stávající protilehlá přízemní část Provozně tech. objektu, tj. obklad keramickými 
dlaždicemi 300x300 mm, červenohnědé barvy se zvýrazněnou atikou. Navrhovaná 
přístavba NDA bude součástí areálu Národního archivu provozně i architektonicky. 
 
Na objekt NDA a jeho jednotlivá pracoviště jsou kladeny zvýšené nároky na odolnost 
proti živelným a jiným pohromám a dále na vnitřní prostředí. 
 
Půdorys podzemí přístavby je obdélníkového tvaru s rozměry cca 32 x 22,5 m (bez 
revizních chodeb) a obdélníková část s přístupem má rozměry cca 8 x 12,5 m (bez 
revizních chodeb. Nadzemní část je ve tvaru L, s rozměry 13 x 10,6 (3,7) m. 
 
Nárok na nová parkovací místa není, protože nepřibývají žádné osoby. Nové pracoviště 
je pouze přechodné a budou jej využívat stávající pracovníci. Nezvýší se ani počet 
návštěvníků, uložení dat v digitální formě, místo papírové, umožní sdílet data 
prostřednictvím datových komunikačních sítí a povede naopak ke snížení počtu 
návštěvníků. V rámci úpravy vjezdu na požárně nástupní plochu vznikne jedno 
parkovací místo. 
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d/ Zásady technického řešení (zejména řešení dispozi čního, stavebního, 
technologického a provozního) 

Zásady technického řešení 
 
Dispoziční řešení 
Digitální úložiště NDA, v podzemním podlaží, se skládá z místnosti operátorů, místnosti 
pro UPS, rozvodny, serveroven 1 až 4, skladu médií, páskovny, diskovny, strojovny 
VZT, přístupných z centrální chodby, dále nákladního výtahu, schodiště do 1.NP, 
chodby, toalety a čajové kuchyňky, úklidové komory. Okolo navrhovaného objektu, pod 
úrovní terénu, vedou stávající a navrhované revizní chodby pro rozvod inženýrských sítí 
a kontrolu nepropustnosti podzemních obvodových konstrukcí NDA.  
V 1.NP je umístěn vstup ze spojovacího komunikačního jádra, nástup do výtahu a na 
schodiště. 
 
Stavební, technologické a provozní řešení 
Konstrukční řešení objektu NDA je navrženo jako kombinace železobetonových 
monolitických stěn v 1.PP - 1.NP, sloupů a železobetonových stropů. Podzemní část je 
ze stavebně voděodolného betonu (tzv. „bílá vana“). Schodiště je dvojramenné, 
železobetonové. Vnitřní dělící konstrukce jsou provedeny ze systémových příček (SDK). 
Obvodový plášt v 1.NP bude vyzděn z cihel Porotherm a obložen keramickým obkladem 
300x300 mm, železobetonová konstrukce bude zateplena minerální vlnou pod 
obkladem. Zastřešení 1.NP je řešeno plochou střechou s klasickou, nebo inverzní 
skladbou a ukončenou atikou. Strop podzemní části je zakryt zeminou. Na nosné desce 
stropu je hydroisolační skladba vhodná do „zelených“ střech. 

 
Navrhovaný objekt bude na stávající distribuční areálové řady inženýrských sítí připojen 
dimenzovanými přípojkami dle předpisu. Navrhované objekty k nim budou připojeny 
dimenzovanými přípojkami dle předpisu jednotlivých správců sítí. V místě stavby je dnes 
travnatá plocha.  
 
e/ Zdůvodn ění navrženého řešení stavby z hlediska dodržení p říslušných 
obecných požadavk ů na výstavbu  
 

Budova NDA je navržena tak, aby splnila veškeré požadavky obsažené ve vyhl. OTPP. 
Stavba je napojena na sítě tech. vybavení.  
 

f/ U změn stávajících staveb údaje o jejich sou časném stavu; záv ěry stavebn ě 
technického pr ůzkumu, p řípadně stavebn ě historického a výsledky statického 
posouzení nosných konstrukcí.  
 
Na pozemku určeném k výstavbě nedochází k žádné změně stávajících staveb. 
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2. Stanovení podmínek pro p řípravu výstavby 
 

a/ Údaje o provedených a navrhovaných pr ůzkumech, známé geologické a 
hydrogeologické podmínky stavebního pozemku 

 

Průzkumy pozemku pro zajištění vstupních podmínek k DÚR byly provedeny 
následující:  

Návrh stavby byl zpracován na základě následujících průzkumů: 
a. Výškopisné a polohopisné zaměření, souhrn inženýrských sítí /únor 2002/, 

(Ing. J. Kazda, Filipova 2020/14, Praha 4) 

- RPD Archivní areál Praha 4 – Chodovec, 1. stavba souboru staveb, 
vypracovaného akciovou společností Centroprojekt Zlín, A.č. 44-1486/135, 
Z.č. 4-1-2129 – základní info o základových poměrech 

- Archivní sondy IG průzkumů 

- PD skutečného provedení /červen 1993/ (Centroprojekt Zlín a.s.)   

- Snímek katastrální mapy 

- Místní šetření 
 
b/ Údaje o ochranných pásmech a hranicích chrán ěných území dot čených 
výstavbou se zvláštním z řetelem na stavby, které jsou kulturními památkami n ebo 
nejsou kulturními památkami, ale jsou v památkových  rezervacích nebo 
památkových zónách a s uvedením zp ůsobu jejich ochrany  
 
Stavby nejsou v památkově chráněném území. 
Plánovaná stavba NDA se nachází v ochranném pásmu telekomunikačních zařízení (ve 
smyslu zákona č. 127/2005 Sb.) – ochranné pásmo radioreleové trasy společnosti 
Vodafone a.s. a malokapacitní trasy společnosti Radiokomunikace a.s. 

� V území neleží ani sem nezasahují zvláště chráněná území dle části třetí (§§ 14-45) 
zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny a neleží v hranicích přírodního 
parku dle § 12 téhož zákona. 

� V území se nenacházejí kulturní nemovité památky ve smyslu § 14 zákona č. 
20/1987 o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů, ani zde neleží 
památkové zóny a rezervace ani ochranná pásma kulturních památek dle téhož 
zákona. 

� Navrhovaný záměr neleží na území s archeologickými nálezy ve smyslu § 22 zákona 
č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů. 

� Dotčená lokalita leží podle § 22 zákona č. 20/1987 o státní památkové péči ve znění 
pozdějších předpisů v prostoru předpokládaného výskytu archeologických předmětů. 

� Vyskytují se zde ochranná pásma:  
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- ochranné pásmo telekomunikačních zařízení (ve smyslu zákona č. 

127/2005 Sb.) – ochranné pásmo radioreleové trasy společnosti Vodafone 
a.s. a malokapacitní trasy společnosti Radiokomunikace a.s. 

� Další ochranná pásma ani objekty kulturních památek se v lokalitě nevyskytují. 

c/ Uvedení požadavk ů na asanace, bourací práce a kácení porost ů 

Pro připravovanou výstavbu je nutno uvolnit staveniště – odstraněním stávajících 
trvalých přístřešků, vyústění kanálu VZT a vyústění odvětrání revizních kanálů: 

V kolizi s řešeným prostorem jsou situovány tyto objekty, které budou odstraněny:  

- Přístřešek vyústění vzduchotechnického kanálu 

- Přístřešky vyústění odvětrání revizních chodeb 

- Část požárně nástupní plochy – pruh o šířce 2,5 m 

- Dále budou zlikvidovány úseky areálových podzemních inženýrských sítí, tj. 
dešťová kanalizace, vodovod, rozvod veřejného osvětlení.  

Pro uvolnění staveniště budou rovněž v rámci areálu přesazeny stávající okrasné 
jehličnaté keře.  
 
d/ Požadavky na zábory zem ědělského p ůdního fondu a pozemk ů určených 
k pln ění funkce lesa, s uvedením rozlohy a rozlišením, zd a se jedná o zábory 
dočasné nebo trvalé,  
 
Pozemek není součástí ZPF. 
 
e/ Uvedení územn ě technických podmínek dot čeného území a podmínek 
koordinace výstavby, zejména z hledisek p říjezdů na stavební pozemek, 
případných p řeložek inženýrských sítí, napojení stavební pozemek  na zdroje vody 
a energií a odvodn ění stavebního pozemku  

Územně technické podmínky: 

- Uvolnění ploch 

Plocha určené k výstavbě je v podstatě nevyužívaná. Její uvolnění pro výstavbu spočívá 
v odstranění staveb a přesazení keřů, které jsou v kolizi s plánovanou výstavbou. Dále 
budou provedeny přeložky areálových sítí (dešťová kanalizace, vodovod, veřejné 
osvětlení) jako součást stavebních objektů.  

- Příjezdy na staveniště 

Na staveniště je možný příjezd areálovou komunikací Národního archivu z ulice 
Daimlerova, tento vjezd bude využíván jako hlavní pro rozhodující objem výstavby 

- Přeložky inženýrských sítí 

SO 03   Vodovodní přípojka, přeložka areálového vodovodu, přesun hydrantu 
SO 06   Venkovní osvětlení 
SO 012 přeložka dešťové kanalizace 
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- Omezení existujících provozů 

K omezení existujících provozů nedojde. 
- Napojení stavebního pozemku na zdroje vody 
 
Areálový vodovod se provede plastovou přípojkou. 
 

- Napojení stavebního pozemku na zdroje energií 

Napojení stavebního pozemku na zdroj elektro energie je z rozvaděče RH3 v trafostanici 
TS 7561 (energocentrum objektu). 
 

- Odvodnění stavebního pozemku 

Střecha z nadzemní části (100m2) je odvodněna přepady na zatravněnou střechu 
objektu. Dešťové vody budou svedeny do okolního terénu, částečně vsáknuty a 
částečně odvedeny stávající areálovou dešťovou kanalizací přes uliční vpusti - stejně 
jako je tomu dnes. Odtok dešťových vod se nezvyšuje. 
 
f/ Údaje o souvisejících stavbách, bilancích zemníc h prací a z toho vyplývajících 
požadavcích na p řísun nebo deponie zeminy, požadavky na venkovní a s adové 
úpravy.  
 

Obsahem této části projektové dokumentace je i předběžný návrh zemních prací 
hrubých terénních úprav pro přípravu pozemku určeného ke stavbě Národního 
digitálního archivu (NDA). Stavební jámy jednotlivých stavebních objektů a další dílčí 
výkopy pro základy stavebních objektů, způsob zajištění výkopových svahů a dosypávky 
apod. budou součástí příslušných stavebních objektů. Neupotřebený výkopek se odveze 
na skládku určenou ve stavebním povolení. Zemní práce, převážně výkopy budou 
prováděny v úrovni -0,37m pod úroveň asfaltových vozovek, -0,24 m pod pěšími 
komunikacemi. Jednotlivé plochy v různých výškových úrovních budou vyspádovány do 
předem upravených nejnižších bodů. Způsob odvodnění určí odpovědný geolog.  

V rámci HTÚ jsou tedy prováděny pouze zemní práce obsahující především výkopové 
práce bez dalších úprav zemin. Co se týká násypových prací, je nutné posoudit 
únosnost skrytého podloží statickou zatěžovací zkouškou. Zkoušky a výpočty budou 
provedeny v souladu s platnými českými normami. V případě nepříznivých výsledků 
zkoušek určí odpovědný geolog příslušná sanační opatření. Konečné rozhodnutí o 
vylepšování zemin vápnem se doporučuje provést až na základě naměřených hodnot 
deformačních modulů na zemní pláni a na základě posouzení jednotlivých typů zemin 
zastižených v zemní pláni. Sklony násypových a výkopových svahů v rámci HTÚ budou 
navrženy jednotně v rozmezí 1:1,5 - 2. 

V rámci objektu bude provedena i skrývka ornice v tloušťce 15cm. Pokud při zemních 
pracích budou skryty zbytky humózních vrstev, budou uloženy do mezideponie 
v prostoru stavby a následně se v rámci čistých terénních úprav použijí pro 
ohumusování zelených ploch.  

Detailní návrh HTÚ bude zpracován v dalším stupni projektové dokumentace. 
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Orientační bilance zemních prací (objekt NDA): 

- výkopy  6 300 m3 (včetně nakypření, předpokládaný odhad nakypření cca 10%) 

- násypy:    625 m3 

Vzhledem k tomu, že území je z velké části zastavěné, nebyla při výpočtu uvažována 
skrývka ornice. Výkopy a násypy jsou tedy počítány od zemní pláně ke stávajícímu 
terénu. 

 

Ozelenění – viz SO 08 Sadové úpravy 

3. Základní údaje o provozu, pop řípadě výrobním programu a technologii 
 
a/ Popis navrhovaného provozu, pop řípadě výrobního programu  
 
SO 01 Národní digitální archiv – datové úložiště 

Navrhovaná stavba digitálního archivu je umístěna do jednoho podzemního 
podlaží, se vstupem z 1.NP a přímo navazuje na stávající objekty - depot I. a II., 
depot III, komunikační jádro mezi hospodářským objektem a depotem I. a II., a 
částečně sousedí i s Provozně tech. objektem. 
 
Dispoziční řešení  
Digitální úložiště NDA, v podzemním podlaží, se skládá z místnosti operátorů, 
místnosti pro UPS, rozvodny, serveroven 1 až 4, skladu médií, páskovny, 
diskovny, strojovny VZT, přístupných z centrální chodby, dále nákladního výtahu, 
schodiště do 1.NP, chodby, toalety a čajové kuchyňky, úklidové komory. Okolo 
navrhovaného objektu, pod úrovní terénu, vedou stávající a navrhované revizní 
chodby pro rozvod inženýrských sítí a kontrolu nepropustnosti podzemních 
obvodových konstrukcí NDA.  
V 1.NP je umístěn vstup ze spojovacího komunikačního jádra, nástup do výtahu a 
na schodiště. 

 
Konstrukční a materiálové řešení: 
Objekt NDA digitálního úložiště bude vzhledem ke složitým základovým poměrům 
lokality založen na základové desce tl. 1,5 m. Pod základovou deskou, 
z voděodolného betonu (tzv. „bílá vana“), bude provedena pojistná vodotěsná 
izolace (kvality protiradonové bariéry) ochráněná betonovou mazaninou.  
Konstrukčně je s ohledem na architektonické a dispoziční řešení navržen 
železobetonový sloupový systém, který vytváří nosnou kostru pro monolitickou 
stropní železobetonovou desku z voděodolného betonu. Nadzemní část vstupu 
bude mít nosnou železobetonovou konstrukci. 
Obvodové zdivo nadzemní části bude z cihel Porotherm a bude obloženo 
keramickým obkladem 300x300 mm.  
Zastřešení 1.NP je řešeno plochou střechou s klasickou, nebo inverzní skladbou 
a ukončenou atikou. Strop podzemní části je zakryt zeminou. Na nosné desce 
stropu je hydroisolační skladba vhodná do „zelených“ střech. 
Vnitřní dělící konstrukce jsou provedeny ze systémových příček (SDK). 
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Rozsah posuzovaných konstrukcí 
Jedná se o koncepční návrh svislých a vodorovných železobetonových nosných 
konstrukcí a založení objektu Národního digitálního archivu. 
 
Statický výpo čet je pouze p ředběžný, jeho ú čelem je prokázání dimenzí 
vybraných prvk ů a řešitelnosti konstrukce. Tato dokumentace je vydána pro 
získání územního rozhodnutí. Statický výpo čet bude dopracován v dalších 
stupních projektové dokumentace. 
 
Projekt prokazuje, že stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v 
průběhu výstavby a užívání nemělo za následek: 
a) zřícení stavby nebo její části, 
b) větší stupeň nepřípustného přetvoření, 
c) poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného 
vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce, 
d) poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině. 
 
Použité normy 
ČSN  73 0035   Zatížení stavebních konstrukcí 
ČSN  73 0036  Seismická zatížení staveb 
ČSN  73 0037   Zemní tlak na stavební konstrukce 
ČSN  73 1001   Základová půda pod plošnými základy 
ČSN  73 1201   Navrhování betonových konstrukcí 
ČSN  73 1204   Navrhování železobetonových konstrukcí působících ve více 

směrech 
ČSN  73 2400   Provádění a kontrola betonových konstrukcí 
ČSN  EN 206-1  Beton, část 1: Specifikace,vlastnosti, výroba a shoda 
ČSN  730210-2 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. 
Část 2: Přesnost  monolitických betonových konstrukcí 
 
Veškeré použité normy jsou včetně změn a doplňků, případně navazujících 
norem. 

Použitá literatura 
[1] Novák J. – Hořejší J. : Statika stavebních konstrukcí, SNTL Praha,1973 
[2] Hořejší J. – Šafka J. : Statické tabulky, SNTL Praha, 1988 
[3] Bažant Z. : Problémy zakládání staveb, Academia Praha, 1966 
[4] Széchy K. : Chyby v zakládání staveb, SNTL Praha, 1966 
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Výpočetní programy 
Výpočty zpracovány programy: 
• Scia Esa PT 
• DICSN – dimenzování betonových konstrukcí 
• Scia CSA, Scia Protlačení 
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Kompletní počítačové výpočty jsou archivovány u zpracovatele statického 
výpočtu. 

Všeobecné údaje: 

Popis objektu 
Jedná se o novostavbu podzemního objektu Národního archívu NDA v Praze. 
Konstrukční systém objektu je tvořen železobetonovým skeletem, kde svislá 
nosná konstrukce je tvořena sloupy, obvodovými stěnami a komunikačním 
jádrem. Vodorovnou nosnou stropní konstrukci tvoří železobetonová deska 
konstantní tloušťky. Založení je plošné na spojité železobetonové základové 
desce. Objekt má jedno podzemní podlaží. Střecha je plochá, přesypaná, 
pochozí. Konstrukce je provedena jako jeden dilatační celek. 

Základní konstrukční údaje 

Konstrukční systém 
Modulová síť nosných konstrukcí objektu je pravoúhlá se vzdáleností modulových 
os 6,0 x 7,8m. Konstrukční systém objektu je sloupový skelet doplněný 
železobetonovými obvodovými stěnami. Stropní a základová deska bude 
železobetonová konstantní tloušťky. Vnitřní schodiště a výtahová šachta budou 
železobetonové.  

Užitná zatížení 
Normové hodnoty rovnoměrných užitných zatížení byly uvažovány dle ČSN 73 00 
35 - Zatížení stavebních konstrukcí následovně: 
Dvorany, chodby, schodiště ................................................... 3,00 kN/m2 
Terasy a ploché střechy – volně přístupné ............................ 4,00 kN/m2 

Archív ..................................................................................... 5,00 kN/m2  

Stání požárního vozidla – přitížení povrchu ......................... 10,00 kN/m2 

Klimatické poměry 
Zájmové území se nachází v katastrálním území města Prahy v areálu Národního 
archívu v Praze Chodově. 
Větrová oblast ...................................................................... III. 
Sněhová oblast ......................................................................II. 

Geologické a hydrogeologické poměry 
Základní informace o základových poměrech zájmového území byly čerpány 
z realizačního projektu stavby: Archivní areál Praha 4 – Chodovec, 1. stavba 
souboru staveb, vypracovaného akciovou společností Centroprojekt Zlín, A.č. 44-
1486/135, Z.č. 4-1-2129. 
 
Zájmové území se nachází na mírně ukloněné plošině. Geologický základ  reliéfu 
území je tvořen zřejmě tektonicky porušenými, relativně hluboce  zvětralými 
horninami paleozoika - ordoviku.  Provedenými sondami  byly zastiženy v 
zájmovém prostoru tmavošedé až  černošedé písčitoprachovité břidlice  
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letenského souvrství s proměnlivou mocností svrchní intenzivně  zvětralé zóny. 
Kvartérní pokryv dosahuje mocnosti cca 3,5m. Je tvořen hlinitými písky a štěrky a 
písčitými hlínami s příměsí úlomků podložních hornin. Povrch terénu je vyrovnán 
převážně hlinitými navážkami o mocnosti do 1m. 
Podzemní voda je vázána na rozpukané podložní břidlice. Byla naražena v 
hloubkách cca 2 až 4,5 m a ustálila se v úrovni kolem 2 m pod povrchem terénu. 
Po vydatnějších srážkách lze očekávat průsaky mělké průlivové vody v nadloží 
méně propustných rozložených břidlic.U podzemní vody byla prokázána středně 
vysoká uhličitá agresivita. Navážky se dle rozpojitelnosti řadí do 4. třídy, 
písčitohlinité zeminy s podílem štěrku do 3. třídy, hlíny kvartérního pokryvu do 3. 
třídy, zvětralé až rozložené břidlice do 4. třídy (20% do 5. třídy), zvětralé 
(rozpukané) břidlice do 5. třídy, navětralé břidlice do 5. až 6.  třídy. 

 
 

  Skladba hornin 
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Použité konstrukční materiály 
Kce železobetonové 
 Základové konstrukce C25/30 XC1 (izolovaná deska) 
 Sloupy C35/45 XC1 
 Stropní deska C25/30 XC1 
 výztuž 10505 R 
 
Krytí výztuže betonem 
 desky vystavené povětrnosti a mrazu 25 mm 
 desky uvnitř objektu 20 mm 
 stěny a sloupy 30 mm 
 základy 40 mm 

Popis jednotlivých konstrukcí 

Založení 
Založení objektu bude provedeno jako plošné založení na základové desce. 
Tloušťka základové desky bude 1500 mm. Základová deska bude provedena 
z betonu C25/30 XC1 (s pomalým náběhem pevnosti) a je uvažováno, že bude 
vodonepropustně odizolovaná. Vyztužena bude vázanou výztuží 10505. 
Protlačení v desce bude řešeno smykovými lištami a u vnitřních extrémně 
zatížených sloupů potom ocelovými skrytými hlavicemi.  

Svislé nosné konstrukce 

Stěny železobetonové 
Železobetonové stěny schodišťového a výtahového jádra jsou tl. 200 mm, 
obvodové stěny potom tloušťky 600 mm. Při výstavbě se předpokládá využití 
systémového bednění. Vyztuženy budou vázanou výztuží 10505 (R). 

Sloupy 
Sloupy budou provedeny jako železobetonové monolitické. Rozměry sloupů jsou 
patrné z výkresové dokumentace. Sloupy budou vyztuženy vázanou výztuží, 
rozdělovací výztuž budou tvořit uzavřené třmínky doplněné sponami. Konstrukce 
jsou navrženy z betonu C 35/45 XC1 a oceli 10505 (R). Stykování nosné podélné 
výztuže bude provedeno stykováním přesahem.  Předpokládá se využití 
systémového bednění.  

Vodorovné nosné konstrukce 

Stropní desky  
Deska bude liniově podepřená stěnami a bodově sloupy, bude provedena 
v konstantní tl. 800 mm. 
Deska bude vyztužená v obou směrech u obou povrchů. Výztuž bude vázaná, 
stykovaná přesahem. 
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Schodiště 
Vnitřní schodiště bude provedeno jako železobetonové monolitické, deskové. 
Půdorysně bude schodiště dvouramenné, zalomení bude provedeno na 
mezipodestě. Tloušťka schodišťové desky bude 160 mm. Schodišťová deska 
bude vyztužena vázanou výztuží u obou povrchů. Do betonu budou přidána 
polypropylenová vlákna v množství 1,2 kg/m3. 

Dilatační celky objektu 
Celý objekt je řešen jako jeden dilatační celek. Stropní i základová deska budou 
provedeny se smršťovacími pruhy, jejich poloha a rozmístění bude upřesněna 
v dalším stupni projektové dokumentace. 

Stabilita a prostorová tuhost 
Stabilita a prostorová tuhost je zajištěna vodorovnou tuhostí skeletu, obvodovými 
stěnami a svislou konstrukcí komunikačního jádra. Tuhost konstrukce ve 
vodorovném směru i torzní tuhost konstrukce jsou dostatečné. 

Účinky objemových změn 
Největší zatížení od objemových změn vyvozují v konstrukci účinky smršťování 
stropní tabule ve vodorovné rovině. Pro dimenzování a návrh konstrukcí je 
nejzávažnější účinek smršťování stropní tabule nad základovou deskou. Pro 
omezení účinků objemových změn jsou navrženy smršťovací pruhy ve všech 
vodorovných konstrukcích (základová a stropní deska). Přesná poloha 
smršťovacích pruhů bude upřesněna v dalším stupni projektu. Beton v pracovní 
spáře stropních desek se upraví ve sklonu přibližně 45°. Pracovní spáry ve 
stropních desce budou vždy opatřeny výztuží při obou površích. Při betonáži 
stropní desky je nutné postupovat tak, aby byly zmírněny účinky smršťování na 
konstrukci. Zejména je třeba použít vhodnou recepturu betonové směsi a 
konzistenci směsi s co nejnižším vodním součinitelem. Obdobná opatření jsou 
navržena i pro postup betonáže základové desky.  

Zajištění stavební jámy, výkopy 
Výkopy jsou předpokládány jako svahované.  

Bednění 
Bednění musí být dostatečně tuhé a zhotovené tak, aby tvar konstrukce 
odpovídal výkresu tvaru a vyhovoval požadavkům na maximální povolené 
odchylky i po provedení betonáže.  

Výztuž  
Je navržena řady 10505 (R). Je nutné dodržet předepsanou tloušťku krycí vrstvy. 
Je požadováno, aby pracovníci provádějící betonáž, se pohybovali po pracovní 
ploše podepřené bez dotyku s výztuží, t.j. nesmí být položena na horní zóně 
výztuže.  
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Zpracování a ošetřování betonu  
Betonová směs musí být zpracována co možná nejdříve po svém zamíchání 
popř. po ukončení přejímky. Před ukládáním se musí nasákavá bednění navlhčit. 
Betonová směs musí být ukládána na místo určení plynule v souvislých, 
vodorovných vrstvách, jejichž tloušťka závisí na způsobu zhutňování. Při 
betonování musí být formy řádně vyplněny betonem, zejména nutno zamezit 
vzniku štěrkových hnízd a dále nesmí dojít k rozměšování betonové směsi. 
Betonová směs se nesmí volně házet nebo spouštět do hloubky větší než 1,5 m. 
Betonová směs musí být řádně zhutněna. Při používání ponorných vibrátorů 
nesmí být vpichy umístěny vícekrát do stejného místa a vzdálenost sousedních 
ponorů nesmí převyšovat 1,4 násobek viditelného poloměru účinnosti. Tl. 
zhutňované vrstvy nesmí převyšovat 1,25 násobek délky pracovní hlavice 
vibrátoru. Hloubka zhutnění se bude řídit pokyny výrobce bednění. Maximální 
rychlost betonáže bude přizpůsobena použitému bednění a konzistenci betonové 
směsi.  
Čerstvý beton nesmí být vystaven nárazům a otřesům a dalším škodlivým 
účinkům jako silnému ochlazení, ohřátí nebo vysušení po dobu min. 7 dní.  
Účinky od smršťování budou omezeny řádným ošetřováním betonu (důsledné 
vlhčení bet. konstrukcí, ochrana před přímými slunečními paprsky a teplotou 
např. vlhčenou geotextílií) v počáteční fázi tuhnutí betonu. Při ošetřování betonu 
se musí odkryté plochy tuhnoucího a tvrdnoucího betonu chránit před 
vyplavováním cementu z čerstvého betonu. Dále se musí uložený beton stále 
udržovat ve vlhkém stavu nejméně po dobu 7 dní při použití portlandského nebo 
struskoportlandského cementu nebo 14 při použití cementu vysokopecního. 

Bezpečnost práce a ochrana zdraví 
Všechny části stavby byly navrženy v souladu s předpisy platnými v České 
republice. Veškeré stavební práce budou prováděny odbornou firmou k této 
činnosti způsobilou. Během provozu stavby je nutno dodržovat všechny články 
platných ČSN a předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví, zejména vyhlášku 
č.48/82 Sb. a vyhlášku ČÚBP a ČBÚ č.324/90 Sb. o bezpečnosti práce a 
technických zařízení při stavebních pracích. 
Pro zajištění bezpečnosti práce na jednotlivých pracovištích je nutné, aby byly 
zpracovány provozní předpisy pro jednotlivá pracoviště. V předpisech budou 
bezpečnostní a hygienické pokyny pro veškerou činnost na pracovištích t.j. 
používání pracovních pomůcek, obsluha zařízení apod. 
Před započetím prací musí být všichni pracovníci seznámeni se všemi související 
bezpečnostními předpisy a nařízeními. Pracovníci musí být vybaveni všemi 
potřebnými ochrannými pomůckami a prostředky. Všechny otvory a zvýšené 
plošiny musí být opatřeny ochrannými zábradlími. Otvory musí být zakryty 
pevnými zábranami, aby nemohlo dojít k jejich posunutí. Jednotlivé přístupové 
cesty musí být znatelně označeny. Žebříky musí splňovat bezpečnostní předpisy 
a musí přesahovat minimálně 1100 milimetrů nad pracovní plošinu. Při prácích ve 
výškách musí být pracovníci speciálně proškoleni. Při provádění montážních 
prací ve výškách musí být pracovníci jištění pomocí úvazů, kdy je před každou 
směnou povinností pracovníků provést kontrolu stavu prostředků. Pokud budou 
úvazy, nebo jistící lano vykazovat opotřebení, je nutná jejich okamžitá výměna.  
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Stavbyvedoucí musí před započetím prací vypracovat technologický postup prací, 
který musí být v souladu s platnými vyhláškami a předpisy.  
Při provád ění stavebních prací i b ěhem provozu stavby je nutno dodržovat 
všechny závazné články platných ČSN a předpis ů BOZ. 

Závěr 
Pro stavbu mohou být užity pouze schválené výrobky a materiály s příslušnou 
certifikací. Stavební práce mohou provádět pouze firmy a osoby náležitě odborně 
způsobilé k výkonu stavebních profesí s příslušným oprávněním ke stavební 
činnosti. 
Při provádění železobetonových konstrukcí je třeba jako minimální technologický 
předpis dodržovat ustanovení ČSN 732400 „Provádění a kontrola betonových 
konstrukcí“ a  ČSN EN 206-1 (73 2403) „Beton, část 1: Specifikace, vlastnosti, 
výroba a shoda“. Všechny železobetonové vodorovné prvky, vystavené přímému 
působení ovzduší (tj. bez omítek) budou opatřeny ochranným protikarbonatačním 
nátěrovým souvrstvím. Nepředvídané situace je nutno konzultovat se statikem. 

 

Technika objektu: 
 

Elektrorozvody - silnoproud:  

- řeší úpravu stávající trafostanice TS 7561 
- řeší úpravu stávajícího energocentra Národního archivu  
- řeší silnoproudou elektroinstalaci nového centrálního úložiště dat 
 
Podklady pro zpracování projektu 
- situace v měřítku 1:500 
- stavební půdorysy podlaží v měřítku 1:100 
- podklady a jednání s investorem  
- podrobný průzkum na místě budoucí výstavby 
- původní projektová dokumentace, vypracoval ASTRA Zlín s.r.o. 
- podklady a jednání s investorem  
- projednání a převzetí podkladů od projektantů jednotlivých profesí v rozsahu 
potřebném pro zpracování studie k územnímu řízení 
- technické normy ČSN EN a ostatní předpisy (výčet nejdůležitějších): 
ČSN 33 2000-3 - Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 3: 
Stanovení základních charakteristik 
ČSN 33 2000-4-41, ed. 2 - Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: 
Bezpečnost. Kapitola 41: Ochrana před úrazem elektrickým proudem 
ČSN 33 2000-5-523 (332000) - Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. 
Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení. Kapitola 52: Výběr soustav a stavba 
vedení. Oddíl 523: Dovolené proudy  
ČSN 33 2000-5-54 (332000) - Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 
5: Výběr a stavba elektrických zařízení. Kapitola 54: Uzemnění a ochranné vodiče 
ČSN 33 2000-7-701 ed. 2 (332000) - Elektrotechnické předpisy - Elektrická 
zařízení – Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Oddíl 701: 
Prostory s vanou nebo sprchou a umývací prostory 
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ČSN 33 2130 (332130) - Elektrotechnické předpisy. Vnitřní elektrické rozvody 
ČSN 34 1610 - Elektrotechnické předpisy ČSN. Elektrický silnoproudý rozvod  
v průmyslových provozovnách 
ČSN EN 12464-1 (360450) - Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - 
Část 1: Vnitřní pracovní prostory 
ČSN EN 62305-1 (341390) - Ochrana před bleskem - Část 1: Obecné principy 
ČSN EN 62305-2 (341390) - Ochrana před bleskem - Část 2: Řízení rizika 
ČSN EN 62305-3 (341390) - Ochrana před bleskem - Část 3: Hmotné škody 
stavbách a nebezpečí života 
ČSN EN 62305-4 (341390) - Ochrana před bleskem - Část 4: Elektrické a 
elektronické systémy ve stavbách 
ČSN 73 0810 (730810) - Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení  
Vyhláška 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 

 

Základní technické údaje: 

Rozvodná soustava 

VN - proudová soustava: 3 x 22000V, 50 Hz, síť IT 
NN - proudová soustava: 3+PEN ~ 230/400V, 50 Hz, síť TN-C 
         Počínaje rozváděčem R-DC: 3+PE+N ~ 230/400V, 50 Hz, síť TN-S 

Ochrana p řed úrazem elektrickým proudem 

živých částí    - krytím a izolací dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 
neživých částí   -  základní: automatickým odpojením od  zdroje dle ČSN 
33 2000-4-41 ed. 2  
   a ČSN 33 2000-5-54 
doplňková -   pospojováním - dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 
   -   proudovými chrániči 
 
V koupelně bude zvýšená ochrana doplňujícím pospojováním dle ČSN 33 2000-
7-701 ed. 2, článek 701.41 - Ochrana před úrazem elektrickým proudem. 

Ochrana p řed nadproudy 

Jističi a pojistkami dle ČSN 33 2000-4-43, ČSN 33 2000-4-473. Hlavní jistič za 
transformátorem bude mít nadproudou i zkratovou spoušť. Následuje rozjištění  
výkonovými  prvky s omezující schopností, které chrání navazující rozvod  a další 
rozvaděče . 

Stupeň důležitosti dodávky el. energie : 

Stupeň důležitosti dodávky el. energie bude podle ČSN 34 1610: stupeň č.1 
Napojení veškeré elektroinstalace nového úložiště dat bude zálohované pomocí 
dieselagregátu a počítačová technologie úložiště bude navíc zálohovaná pomocí 
UPS.  
Požární el. zařízení úložiště ( nouzové osvětlení + ventilátor ) rovněž stupeň č.1 
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Prost ředí : 
Druhy prostředí:  normální dle ČSN 33 2000-3, tab. 32-NM1 - vnitřní prostory 
   zvlášť nebezpečné dle ČSN 33 2000-3, tab. 32-NM3 - 
venkovní  prostory                         
V dalším stupni projektové dokumentace bude vypracován protokol o vlivu 
prostředí. 

 

Měření spot řeby el. energie: 
Fakturační měření vůči PRE Distribuce, a.s. je stávající na umístěné na VN 
straně v energetické centru Za účelem energetického monitoringu objektu bude 
doplněno orientační ( odpočtové )  měření elektrické energie národního datového 
centra. Toto nové měření bude umístěno ve stávajícím energocentru v rozváděči 
RH3 v poli č. 6, odkud bude napojen hlavní rozvaděč archivu R-CD.  Měření bude 
trojfázové jednosazbové nepřímé přes převodové transformátory. Bude osazen 
elektroměr s pulsním výstupem pro začlenění do architektury MaR v objektu 
archivu. Také je možné umístit na vývod pro archiv jistič MASTERPACT 630 se 
speciální řídící jednotkou Micrologic P, která umožňuje kromě základních jistících 
funkcí jističe i měření a přenos dat do stávajícího řídícího systému různých 
fyzikálních veličin. (např. el. proud, napětí, činný příkon, jalový příkon, 
čtvrthodinová maxima apod.). Přesný energetický monitoring nového úložiště dat  
bude upřesněn v dalším stupni projekt. dokumentace. 
 
Kompenzace jalové energie 
Kompenzace bude kombinovaná. Síť se bude kompenzovat na hodnotu min. cos 
φ = 0,95. 
 
Individuální 
Všechna zářivková a metalhalogenidová svítidla budou individuálně 
kompenzována – budou  vybavena elektronickým předřadníkem. 
Skupinová 
Dodaná technologická zařízení  budou vybavena vlastní kompenzací 
Centrální 
V energocentru rozvodně NN jsou instalovány dva kompenzační rozvaděče 2 x 
300 kVAr s filtrací vyšších harmonických a 12ti stupňovou regulací. Tyto 
kompenzační rozváděče zajišťují požadovanou hodnotu účiníku  zbývajících 
spotřebičů. 

 

Energetická bilance: 
Popis odb ěru          P i (kW)             soudobost ß     P p(kW)   

Osvětlení 20,0 0,75           15,0 
Datové úložiště      200,0 1,0        200,0 
VZT + CHL        150,0 0,66        100,0                           
Ostatní     20,0 0,75 15,0 
Mezisou čet  390,0 kW   330,0 kW 
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Mezispotřebičová soudobost   0,9 
Součet 390,0 kW  297,0 kW 
 
Chladící jednotky 2x 60 kW, In = 80A, Iroz = 180A (sofstart) – jedna 
jednotka,    předpokládá se selektivní náběh. 
Výpočtový proud při cos φ 0,95 - Iv = 451,1A         

Jištění v rozváděči RH3 - 3 x 630 A/B   

 

Úpravy ve stávajícím energocentru: 
Stávající energocentrum: 
Ve stávajícím energocentru objektu ( trafostanice TS 7561 ) jsou v samostatné 
místnosti umístěny tři zakrytované transformátory BEZ, a.s Bratislava ( 22 kV / 
0,4 kV ),  které mají přípojnicové vývody do tří hlavních rozvaděčů RH1, RH2 a 
RH3. Tyto rozváděče jsou umístěny v hlavní rozvodně objektu. Rozváděče RH2 a 
RH3  mají centrální kompenzaci pomocí kompenzačních rozváděčů RK2 a RK3. 
Měření el. energie je umístěno na VN straně. Max. současný odběr elektrické 
energie stávajícího objektu je dle informací tech. pracovníků archivu 650 kW 
(čtvrthodinové maximum).  
  
Trafo T1: 1000 kVA – vyvedeno do RH1 
Trafo T2:   630 kVA – vyvedeno do RH2 
Trafo T3:   630 kVA – vyvedeno do RH3 
 
Z jednotlivých RH jsou napojeny podružné rozváděče objektu, nebo přímo 
některé velké technologické zařízení ( např. chladící jednotky ). 
Jednotlivá trafa je dle sdělení obsluhy velínu možné provozovat samostatně 
(odděleně), popř. je možný paralelní chod pouze traf T2 a T3. 
Přípojnice všech tří hlavních rozváděčů je možné vzájemně propojit přes jističové 
propoje do přípojnicového mostu, který je vybudován horem napříč přes tyto tři 
rozvaděče. Tento most umožňuje záskokový režim jednotlivých traf. 
V současnosti je nastaven následující provoz: trafa T2 a T3 jsou vypnuta a 
veškerá zátěž objektu ( max. 650 kW) je propojením přes přípojnicový most 
připnuta na trafo T1. 

 

Úpravy stávajícího energocentra z d ůvodu napojení nového datového 
úložišt ě: 
 
Z důvodu požadavku na zachování záskokového režimu jednotlivých hlavních 
rozvaděčů přes přípojnicový most  budou provedeny v energocentru tyto úpravy: 
1) Transformátor T3 (630 kVA) bude vyměněn za nový transformátor 1000 kVA. 
2) Přípojnicový vývod z transformátoru do RH3 (1.pole) a vlastní RH3 bude 
přezbrojen, aby vyhovoval jmenovitým a zkratovým proudům nového 
transformátoru 1000 kVA. 
3) V přívodním poli 1 rozvaděče RH3 bude vyměněn hl. jistič 800A za nový jistič 
stejného typu ( výsuvné provedení) 1600A.  
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4) Stávající vývodní jistič (800A) na přípojnicový most ( RH3 pole č. 2 ) vyměnit 
za jistič 1000A 
5) Přezbrojit stávající kompenzační rozvaděč RK3 ( 300 kVAr)  
Objekt nového datového úložiště bude napojen z rozvaděče RH3 z pole č. 6. 
Veškerá stávající náplň tohoto pole bude demontována. Jediný stávající funkční 
vývod v tomto poli ( jistič FA15, 100A, kabel WL61 – AYKY 4x50, vývod pro 
světel. rozvaděč RS01 ) bude přeložen do rozvaděče RH2 pole č. 4. Do takto 
„vyčištěného“ pole bude osazen nový jistič 3 x 630A/B . Spolu s osazením nového 
jističe se provede nové napojení na sběrnice. 
6) Poznámka: Vysokonapěťová část energocentra zůstává beze změn.  
 
Požadované navýšení p říkonu pro objekt  o cca. 300kW je nutné projednat a  
odsouhlasit dodavatelem el. energie – od PRE Distri buce, a.s.  Je nutné aby 
investor podal žádost na PRE Distribuce, a.s. o tot o navýšení p říkonu pro 
objekt. Navrhované technické řešení napojení nového úložišt ě dat v této 
dokumentaci (úpravy energocentra) je podmín ěné kladným stanoviskem 
PRE Distribuce, a.s. k žádosti o navýšení p říkonu pro objekt. 
Od jističe se vyvede kabelový vývod do rozváděč pro převzetí zátěže RDA, 
napáječ bude tvořen dvojicí paralelních kabelů CYKY 3Bx240+120 mm 2. 
Z rozváděče RDA bude pryžovými kabely 2 x CHBU 3 x 300 + 240 mm2 napojen 
dieselagregát a celoplastovými kabely 1-YY 2 x CHBU 3 x 400 + 300 mm2 bude 
napojen nový rozváděč datového centra R-DC. 
Kabelový napáječ bude z rozváděče RH3 veden otvorem v podlaze rozvodny NN 
do kabelového prostoru a odtud stávající revizní chodbou k rozváděči pro převzetí 
zátěže RDA a poté k novému rozváděči datového centra R-DC. 

 

Energocentrum digitálního archivu: 
V prostorách stávajícího energocentra je umístěn stávající DA pro národní archiv 
o příkonu 350 kVA. V prostorách za tímto dieselagregátem (sklad + úpravna 
vody) bude zřízeno nové energocentrum s dieselagregátem o příkonu 700 kVA / 
600 kW.  Instalace nového DA předpokládá demontáž stávajícího DA, stavební 
úpravy pro osazení nového DA (základ pro DA, realizace přívodního a odvodního 
VZT potrubí, realizace odvodu spalin nad střechu objektu archivu, zřízení 
samostatné místnosti palivového hospodářství), opětovnou instalaci stávajícího 
DA. S ohledem na nedostatečný výkon stávajícího DA (jeho příkon plně 
nepokrývá požadavek na plné pokrytí zálohované zátěže) pro archiv projektant 
doporučuje v rámci výstavby nového energocentra zvážit výměnu tohoto DA za 
výkonnější typ. 
Požadavek investora na výdrž chodu dieselagregátu min. 2 dny předpokládá 
palivovou nádrž o velikosti cca 5 m3. Toto řešení vyžaduje realizaci samostatné 
místnosti palivového hospodářství. 
V místnosti nového DA bude osazen rozváděč pro převzetí zátěže RDA 
(přenášený el. výkon 750 / 300 kVA) vel. vel. 2000x2000x600 mm. Rozváděč 
bude ve skříňovém provedení a bude poskytovat tyto funkce: 
- sledování přítomnosti napětí v síti 
- sledování kvality sítě 
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- vyslání signálu pro start elektrocentrály 
- převzetí zátěže do 15-ti sekund po výpadku sítě (varianta RUPS) 
- odpojení agregátu po obnově dodávky ze sítě, připojení zátěže na síť 
- časové relé umožňující zpožděný start elektrocentrály, uživatelsky nastavitelné v 
rozsahu 1-15 min. 
- signalizace přítomnosti napětí v síti 
- signalizace chodu elektrocentrály 
 
Hlavní rozváděč R-DC bude ve skříňovém provedení.  
V rozváděči R-DC bude provedeno jištění a spínání běžných obvodů (osvětlení, 
technologie VZT+CHL, technologie ZTI apod.) a zálohovaných obvodů (servery 
datového úložiště). 
 
Zálohované obvody budou napojeny přes bateriovou UPS o příkonu 300 kVA / 
270 kW. Předpokládá se UPS se systémem LanPro což je statický ON-LINE 
systém s modulem Clean Input. Zdroj je standardně vybaven LCD displejem a má 
vlastní historii událostí. Velikost bateriové on-line UPS je navržena s ohledem na 
požadavek investora na min. 30 min. zálohu zálohovaných obvodů. Toto řešení 
se nejeví jako nákladově optimální, projektant doporučuje na zvážení instalaci 
rotační UPS (RUPS) jako součást komplexního energocentra NZ2®. 
 
Argumenty pro a proti: 
 
Energocentrum s bateriovou on-line UPS : 
- větší DA (750 kVA / 600 kW) = vyšší cena, větší velikost, větší nároky na VZT a 
výfukové potrubí, vyšší spotřeba paliva cca o 10 l/hod 
- nižší cena o 3-5% ve vztahu k RUPS 
- nižší účinnost cca 92%, 8% se promění v teplo a to je třeba odvést klimatizací = 
vysoké provozní náklady 
- nutnost klimatizovat místnost s UPS na cca 20 - 25 ºC = vysoké provozní 
náklady 
- nemožnost použít pomocný start DA (85% poruch DA je zapříčiněno špatnými 
startovacími bateriemi DA!!!) 
- nižší spolehlivost celého energocentra - srovnatelné by bylo jen s další paralelně 
redundantní UPS 
- od počátečního oživení začíná nevratný proces stárnutí (snižování kapacity) 
baterií, po 5-ti letech kdy se baterie musí vyměnit je jejich kapacita cca 
poloviční!!!, tzn. jsou schopny zálohovat 15 min. 
- výměna baterií vyjde cca na 1.000 000,- Kč každých 5 let! 
- jak DA tak i UPS má jiný řídící systém - nemožnost komplexního řízení a 
monitorování celého energocentra 
 
Energocentrum NZ2® (RUPS 250 kVA / 225 kW) : 
- menší DA (700 kVA / 560 kW) = nižší cena, menší velikost, menší nároky na 
VZT výfukové  
- RUPS má účinnost 98% 
- tím, že se setrvačník otáčí tak mu energie neubývá 
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- rozsah pracovních teplot je 0 - 40 ºC - není potřeba klimatizace 
- díky pomocnému startu se odbourá 85 % selhání startu DA! 
- vysoká spolehlivost celého energocentra až 99,99999% 
- žádná výměna baterií 
- jeden řídící systém pro celé energocentrum, NZ2® je dohlídáno z centrálního 
dispečerského pracoviště = podaří se odhalit (a včas odstranit) poruchu dříve něž 
způsobí kolaps energocentra 
- RUPS má mnohem menší půdorysné rozměry cca o 2/3 oproti klasické UPS 
- RUPS je nenáročná na údržbu - jednou za čas se vyčistí vzduchové filtry a dolije 
olej do vakuové pumpy 

 

Popis technického řešení: 
V rozváděči R-DC bude provedena změna sítě TN-C na síť TN-S. Z dělícího bodu 
sítí se vyvede zemnící drát CYA 25 mm2 (vyrovnání potenciálu), který se zapojí 
na svorkovnici hlavního pospojování (HOP). Tato svorkovnice (EPS-2) bude 
osazena na zdi v rozvodně poblíž rozvaděče R-CD.  V této svorkovnici musí být 
navzájem spojeny všechny vodivé části, viz ČSN 33 2000-4-41, čl. 413.1.2.1 - 
Hlavní pospojování.  
Svorkovnice hlavního pospojování bude uzemněna přes svorku SZ drátem FeZn 
∅ 8 mm na základový zemnič. Toto uzemnění musí mít zemní odpor Rz ≤ 10Ω. 
HOP úložiště   bude propojena páskem FeZn 30/4 mm se stávající zemnící sítí, 
jejíž HOP je umístěna ve stávajícím energocentru.  
Kabely pro požární účely a nouzové osvětlení  budou v provedení typu 1-CHKE-V 
podle ČSN EN 50 267-2-3 (korozivita zplodin), ČSN IEC 60 332-3A 
(samozhášivost ve svazku) a podle ČSN EN 50268-2 (dýmivost). Funkční 
schopnost při požáru je FE 180 minut podle IEC 60 331, funkční schopnost 
systému při požáru dle DIN 4102-12 je E 30 min. 
Do stávajícího velínu budou doplněna dvě nová požární tlačítka ( central  stop a 
total  stop ) určená pro odpojení nepožárních el. zařízení datového úložiště a 
kompletně celé budovy datového úložiště v případě jeho požáru. 
Ostatní kabely budou v provedení typu 1-CXKE-R podle ČSN EN 50 265-2-1 
(samozhášivost jednoho kabelu), ČSN IEC 60 332-3A (samozhášivost ve 
svazku), ČSN IEC 50 267-2-3 (korozivita zplodin) a podle ČSN EN 50268-2 
(dýmivost).  
Rozvody v objektu budou provedeny pod omítkou ve stěnách, v plechových 
žlabech v prostorách dvojité podlahy a v drátěných žlabech pod stropem. Průběh 
tras rozvodů bude v koridorech určených pro elektrické rozvody dle platných 
norem ČSN - EN. 
Zásuvky budou osazeny ve výšce 200 mm od podlahy, nad kuchyňskou linkou v 
= 1100 mm a v koupelně ve výšce 1200 mm za dodržení znění ČSN 33 20003-7-
701 ed. 2. Zásuvky budou dle ČSN 33 20003-4-41 ed. 2 napojeny přes proudové 
chrániče. 

 
Osvětlení prostor bude provedeno zářivkovými svítidly tuzemské provenience 
vybavenými elektronickými předřadníky. Ovládání osvětlení bude převážně místní  
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pomocí vypínačů a přepínačů osazených u vstupů do místností. Nouzové 
osvětlení bude napájeno z centrální UPS. 
Bude realizována centrální klimatizace. Ve strojovně VZT budou osazeny dvě 
klimatizační jednotky, na střeše budovy archivu budou osazeny dva venkovní 
kondenzátory. Vzduchotechnika bude zajištěna centrální jednotkou realizující 
výměnu vzduchu ve vybraných místnostech. 
Schodiště do datového úložiště je klasifikováno jako CHÚC typu „A“ . Odkouření 
bude realizováno požárním ventilátorem ovládaným EPS – napojení přes DA. 
V prostorách národního úložiště dat bude realizováno přečerpávání odpadních 
vod. 
Příprava TV bude řešena bojlerem o obsahu 50 l.  
V koupelně bude mimo základní ochrany samočinným odpojením od zdroje 
provedena zvýšená ochrana - ochrana doplňujícím místním pospojováním dle 
ČSN 33 2000-7-701 ed. 2, článek 701.41 - Ochrana před úrazem elektrickým 
proudem. 
Požadavek slaboproudu na profesi ELEKTRO je na zálohování datových 
rozvaděčů pomocí záložní sítě UPS/dieselagregát. 
 
Přeložka kabelu a sloupu areálového osv ětlení: 
V místě výstavby podzemního objektu národního digitálního úložiště dochází ke 
kolizi se stávajícím kabelovým rozvodem a sloupem areálového venkovního 
osvětlení. Bude provedena přeložka kabelových rozvodů a stožárku (S3) na 
druhou stranu rozšíření zásahové komunikace k objektu. 
Nové kabely budou položeny mezi objektem archivu a stožárem S11 (levá větev) 
a stožárky S3, S4  a S5 (pravá větev). Kabely budou vedeny v zemi v pískovém 
loži a budou chráněny betonovou deskou proti mechanickému poškození. V místě 
křížení bude kabel veden v chráničce (využít stávající podchodku). 
 
Ochrana p řed přepětím: 
V zhledem k předpokládané instalaci elektronických zařízení projektant navrhuje 
ochranu v rámci systému přepěťových ochran, která je následující: 
V rozváděči R-DC budou na přívodech osazeny svodiče přepětí kategorie B/C a 
to ve všech fázích. Tento kombinovaný svodič chrání před přímým úderem blesku 
a před přepětím vznikající z vnější příčiny např. při bouřkách, nebo z vnitřní 
příčiny např. spínacími pochody.  
V zálohových serverech a u PC bude osazen svodič přepětí kategorie D. 
 
Bleskosvod a uzemn ění: 
Ve výkopu před realizací betonáže základové desky bude instalována centrální 
zemnící síť tvořená zemnícím páskem Nerez 30/4 mm uloženým v základovém 
betonu co nejblíže ke dnu základové spáry. Zemnící síť bude propojena se 
stávajícím uzemněním budovy Národního archivu. Na základový zemnič bude 
taktéž připojena svorkovnice HOP nové budovy úložiště dat. Zemní odpor takto 
vytvořeného uzemnění musí být v hodnotách Rz ≤ 2Ω. 
Ochrana před bleskem se nebude realizovat, protože celý objekt je zapuštěn do 
země a chráněn zásypem. 
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Ustanovení nových norem je nutno chápat jako požadavky na minimální 
technickou úroveň vyráběných elektrických přístrojů a zařízení. 
 

Elektrorozvody - slaboproud:  

 

1. Strukturovaná kabeláž  (SK)  

Celá síť Pracovišt ě je realizovaná protokolem TCP/IP. Pro dostate čnou 
propustnost budou sí ťové komponenty s propustností 100 MBit – 1 GBit. 
Tato propustnost by m ěla být dostate čná pro zabezpe čení provozu v novém 
objektu „Úložišt ě“ 

 

1.1. Páteřní subsystém pro DATA a HLAS 
Stávající datové centrum je v m.č. 3.033, 3.NP v Provozně technickém objektu 
(PTO), ale podružný datový rozvaděč v serverovně 1. v novém objektu Národního 
digitálního archivu (NDA) bude propojen se stávajícími datovými rozvody 
z rozvaděče v m.č. 1.151, 1.NP v PTO optickým 24-vl. kabelem + 20p telefonním 
kabelem. Páteřní kabelová trasa bude vedena v navrhované a stávající revizní 
chodbě, v serverovně ve zdvojené podlaze. 

1.2. Rozvody strukturované kabeláže 
Ve všech místnostech NDA budou instalovány datové vývody (telefon, data) 
realizované metalickými kabely kat.6.  Kabelová trasa horizontálních rozvodů 
bude vedena ve zdvojené podlaze. 
 
2. Elektrická požární signalizace  (EPS)  
 

V novém objektu NDA bude osazena nová ústředna EPS, která bude propojena 
se stávající ústřednou umístěnou ve velínu m.č.1.033, 1.NP v PTO. Z důvodu 
kompatibility systémů bude v novém objektu NDA instalován stejný typ ústředny 
EPS. Signalizace EPS bude vyvedena na pult ostrahy objektu tj. ve vrátnici PTO, 
kde je nepřetržitá  služba tj. 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. 

2.1. Instalace hlási čů 
Všechny prostory místností, včetně zdvojených podlah a revizních chodeb budou 
vybaveny hlásiči EPS. Na únikových cestách budou tlačítkové hlásiče. 

2.2. Ovládání od EPS  
Ústředna EPS poskytuje výstupy pro následné ovládání určených protipožárních 
zařízení ve formě bezpotenciálových reléových kontaktů. Technická zpráva PBŘS 
požaduje v případě požáru tyto ovládací funkce : 

• spuštění akustické signalizace (piezosirény) 

• spuštění samozhášecího systému 

• vypínání provozní VZT (signály do rozvaděčů MaR - bude realizováno 
v součinnosti s MaR) 
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• ovládání výtahu – dojezd do 1.NP a otevření  dveří (bude realizováno 
v součinnosti s dodavatelem výtahu) 

2.3. Monitoring stavu PBZ 
V souladu s požadavky technické zprávy PBŘS budou monitorovány tyto stavy : 
• Signalizace spuštění samozhášecího systému  
• Případné další monitorovací funkce, požadované v dalším stupni PD  
Monitorovací funkce budou zajišťovány vstupními adresnými moduly (technologickými 
hlásiči), osazenými na hlásících linkách.  

 

3. Elektrická zabezpe čovací signalizace   (EZS) 
V novém objektu NDA bude osazena nová ústředna EZS, která bude propojena 
se stávající ústřednou EZS umístěnou ve starém velínu m.č. 1.53, 1.NP 
v Depotním bloku (DB). Z důvodu kompatibility systémů bude v novém objektu 
NDA instalován stejný typ ústředny EZS.  
• Úroveň zabezpečení nových prostor NDA musí být obdobná zabezpečení 
podle kategorie „D“ předpisu NBÚ (vyhláška č.528/2005 Sb., o fyzické 
bezpečnosti a certifikaci technických prostředků). 

• Prostory musí být chráněny proti neoprávněnému vniknutí, navíc i 
mechanickými prostředky (bezpečnostní dveře a zámky, mříže) v kategorii „D 
“(viz výše)  

• V prostorách NDA bude systém kvůli zvýšené bezpečnosti rozdělen do 
několika podsystémů. Tak bude monitorován přístup do jednotlivých místností 
NDA.  

3.1. Monitoring 
Signalizace EZS bude vyvedena na pult ostrahy objektu ve vrátnici v PTO, kde je 
nepřetržitá služba 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, kde je umístěn PC, který slouží 
k monitorování EZS. Pracoviště ostrahy objektu bude vybaveno grafickou 
nadstavbou. 

 

4. Kontrola vstupu osob (ACS)  
V objektu NDA bude osazen nový přístupový systém ACS, který bude propojen 
se stávajícím systémem ACS v m.č.1.070 tlumočnické kabině, 1.NP v  PTO v 
blízkosti vrátnice. Systém ACS v novém objektu NDA i ve stávajících objektech by 
měl tvořit jeden celek a fungovat pod jedním ovládacím programem.Prostory 
objektu NDA budou chráněny elektronickým přístupovým systémem. Přístup 
bude možný pouze na základě dvoufaktorové autentizace. U vstupu do všech 
místností NDA budou instalovány čtečky s doplňujícím vybavením (klávesnice, 
biometrie apod.). 

 

5. Kamerový systém (CCTV)  
Stávající kamerový systém propojuje 3 dozorová pracoviště, nový  objekt NDA 
bude napojen na stávající systém a dohledové centrum ve vrátnici m.č. 1.071  
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v PTO, které bude dle potřeby dovybaveno. V NDA budou osazeny kamery 
v určitých prostorách a na chodbách. 

 

6. Místní rozhlas  (MR)  
Systém místního rozhlasu ve stávajících objektech PTO i DB je jednotný s 
možností nuceného poslechu, ale nemá charakter požárního rozhlasu. Ústředna 
s mikrofonem je umístěna ve velínu m.č. 1.033, 1.NP v PTO. Nový objekt NDA 
bude vybaven rozhlasem, napojeným ze stávající ústředny místního rozhlasu, 
jako samostatná linka.  Rozhlasová ústředna bude dovybavena dle potřeby. 

 

7. Jednotný čas  (JČ) 
Ve stávajících objektech je systém jednotného času. Instalace JČ v novém 
objektu NDA bude napojena ze stávající Ústředny jednotného času, umístěné ve 
velínu m.č.1.033., 1.NP v PTO. Ve vytipovaných prostorách a na chodbách NDA 
budou osazeny hodiny 

Rozvodné vedení slaboproudu  
Páteřní i kabelové trasy mezi stávajícím a novým systémem  SK, EPS, EZS, 
ACS, CCTV, MR, JČ bude vedena ve stávající revizní chodbě, v objektu NDA 
v navrhované revizní chodbě a ve zdvojené podlaze. 
 
Požadavky slaboproudu na profese:      
ELEKTRO: Zálohování Datových rozvaděčů, UPS/disel 
 MaR + VZT: od EPS signály do rozvaděčů MaR -vypínání provozní 
VZT  

 
Zdravotechnika  
 

Přehled nejdůležitějších právních předpisů, které byly jako závazné právní 
podklady použity a jejichž požadavky byly zapracovány do dokumentace a návrhu 
stavby 
• Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu 
• Územní plán hlavního města Prahy ve znění dle změny Z1000/00 s účinností od 
11.7.2008 
• Vyhlášky č. 261/1999 obecně technické požadavky na výstavbu v hlavním 
městě Praze  
• Právní předpis hl. m. č.26/1999 vyhláška o obecných technických požadavcích 
na výstavbu v hl. m. Praze 
• Vyhláška č.369/2001 o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
• Vyhláška č.499/2006 o dokumentaci staveb 
• Vyhláška č.23/2008 o technických podmínkách požární ochrany staveb 
• ostatní Vyhlášky a právní předpisy výše nezmíněné, normy ČSN a jiné 
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Bilance médií:  
Podrobnější údaje o kapacitách a nárocích na média, jakož i technické řešení 
jednotlivých profesí je popsáno v samostatných oddílech této průvodní zprávy. 

 
Nově navrhovaný podzemní objekt centrálního úložiště dat státního archivu bude 
napojen na stávající areálové rozvody vodovodu a splaškové kanalizace.  
Objekt je navržen v místě stávající zatravněné plochy. Celá podzemní část 
(1017m2) je pokryta zeminou a zatravněna. Střecha z nadzemní části (100m2) je 
odvodněna přepady na zatravněnou střechu objektu. Dešťové vody budou 
svedeny do okolního terénu, částečně vsáknuty a částečně odvedeny stávající 
areálovou dešťovou kanalizací přes uliční vpusti – stejně jako je tomu dnes. 
Odtok dešťových vod se nezvyšuje.  
 
Přemístěná VZT šachta zasahuje do stávající areálové dešťové kanalizace. Proto 
je potřeba kanalizaci posunout mimo VZT šachtu a přepojit do ní tři stávající 
přípojky.  
 
Vnitřní splašková kanalizace z navrhovaného objektu se napojí do stávající 
splaškové areálové kanalizace přes novou odbočku.  
 
Vnitřní vodovod se napojí na areálový (PEØ110) plastovou přípojkou PEØ40 přes 
zemní uzávěr s poklopem. Nový podzemní objekt zasahuje do stávající trasy 
zokruhovaného areálového vodovodu – litinové potrubí DN100. Proto bude v části 
cca. 50m přeložen do nové trasy včetně přesunu podzemního hydrantu „H4“.  
 
V objektu bude jen pohotovostní sociální zařízení (WC, umyvadlo a sprcha), 
kuchyňka s dřezem a úklidová místnost s výlevkou. Zařizovací předměty jsou 
situovány v suterénu objektu. Odpadní splaškové vody budou proto přečerpávány 
do nové vnitřní splaškové kanalizace. Výtlak se musí ukončit ve výšce min. 0,5m 
nad okolním terénem, aby nemohlo dojít ke zpětnému zaplavení podzemní části 
objektu přes kanalizační potrubí. Vnitřní kanalizace bude odvětrána nad střechu 
objektu odvětrávací hlavicí dostatečně vzdálenou od stávající zástavby.  
 
V podzemním patře budou rozmístěny VZT jednotky, které budou chladit servery 
datových úložišť. Z těchto jednotek bude sveden kondenzát potrubím v duté 
podlaze do dvou sběrných jímek. Jímky budou umístěny v nové revizní chodbě a 
budou propojeny podlahovým kanálkem mezi sebou (takže není nutné čerpadla 
zdvojovat). V každé jímce bude jedno čerpadlo s plovákem, které bude 
odčerpávat vzniklý kondenzát do splaškové kanalizace. Ve žlábku bude umístěno 
záplavové čidlo, které upozorní trvalou obsluhu na případné výpadky čerpadla a 
zaplavování podlahy v chodbě. Výtlačné potrubí bude ukončeno 0,5m nad 
okolním terénem a gravitačně napojeno do vnitřní splaškové kanalizace.  
 
Studená pitná voda bude přivedena do objektu přes uzávěr, elektroventil a 
podružné měření. Tyto armatury se umístí do revizní chodby (mimo objekt 
úložiště dat. Elektroventil bude ovládaný zaplavovacím čidlem pro případ poruchy 
vodovodního potrubí. Pokud se v určitých místech objeví na podlaze voda  
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(kuchyňka, sociální zařízení, úklidová místnost, strojovna VZT apod.), 
elektroventil uzavře přívod vody do objektu. Od podružného měření vede potrubí 
k jednotlivým zařizovacím předmětům - klozet, umyvadlo, sprcha dřez a výlevka. 
Teplá voda se bude připravovat v elektrickém zásobníkovém ohřívači o velikosti 
50 l (2kW/230V). Kromě uvedených předmětů bude voda dovedena k vlhčícím 
jednotkám VZT. Tato voda se bude ještě upravovat v úpravně vody (změkčovač) 
ve strojovně VZT. Před úpravnou se osadí zpětná armatura s uzávěrem.  
 
Požární vodovod z bezpečnostních důvodů nebude zaveden, ale budou zde 
rozvedeny plynové sprinklery.  

 
Bilance:  
Nároky na zvýšení potřeby vody (a splaškových odpadních vod) nejsou, protože 
nepřibývají žádné osoby. Nové pracoviště je pouze přechodné a budou jej 
využívat stávající pracovníci. Dešťové vody budou ze zatravněné plochy částečně 
zasáknuty a částečně odvedeny z terénu do dešťové areálové kanalizace – 
stejně jako dnes.  
 
Požadavky ZTI na profese:  
Stavba: - prostupy, drážky, jímky  
Elektro: - ohřev TUV - 2kW/230V,  
       přečerpávání splašků – 3x 1kW/230V  
       přečerpávání kondenzátu – 2x 1kW/230V  
MaR: - hlídání úniku vody a uzavírání hlavního přívodu hlídání hladiny vody     
v kondenzačních jímkách a poruchy čerpadel  

 
Vzduchotechnika  

Obecné a legislativní podklady pro zpracování 
Tato část dokumentace - technika prostředí řeší v návaznosti na systém 
automatického řízení a vnitřního vybavení a využívání prostor vnitřní mikroklima 
jednotlivých prostor. Navržená koncepce odpovídá požadavkům na bezpečnost 
provozu daných prostor s výpočetní technikou. 
 
Pro zpracování této dokumentace bylo použito následujících podkladů: 
a) Stavebně dispoziční řešení zpracované firmou ISI s.r.o. 
b) Návštěva v archivním areálu v Praze 4-Chodovci a konzultace s pracovníky 
zajišťující provoz techniky prostředí v daném areálu 
c) Požadavky navazujících profesí a konzultace se zpracovateli příslušných 
navazujících částí DUR 
d) Rozpracovaná DUR v části požární ochrana 
 
Dále pro zhotovení této dokumentace bylo vycházeno ze závazných podmínek 
následujících legislativních dokumentů a obecně užívaných českých norem: 
� Nařízení vlády číslo 361/2007Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany 
zdraví při práci 
�  
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� Nařízení vlády číslo 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací  
� Vyhláška MZ ČR číslo 6/ 2003, kterou se stanoví hygienické limity 
chemických, fyzických a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových 
místností některých staveb 
� ČSN 12 7010 „Navrhování vzduchotechnických a klimatizačních zařízení“ 
� ČSN 73 0548  „Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostorů“ 
� ČSN 73 0802 „Požární ochrana staveb, nevýrobní objekty (novelizovanou 
r.2000) 
� ČSN 73 0872 „Požární bezpečnost staveb. Ochrana staveb proti šíření 
požáru vzduchotechnickým zařízením“ a další zákonná ustanovení platná pro 
jednotlivé provozní celky. 

 

Stavebn ě dispozi ční řešení ve vazb ě na techniku prost ředí  
Uvažované prostory NDA budou umístěny v nově vybudovaných podzemních 
podlažích navazujících stavebně na stávající budovu státního areálu. Přibližná 
plocha podzemní části činí 740 m2, nadzemní část se samostatným vchodem do 
suterénních prostor se schodištěm a výtahem má cca 85 m2. Prostory NDA 
budou výhradně sloužit jako datové centrum s občasnou obsluhou. Vlastní 
prostory NDA nemají možnost přirozeného větrání. 
 

Základní požadavky a p ředpoklady provedení vzduchotechniky a 
klimatizace v prostorách NDA 

Větrání a vzduchotechnika 

a) S ohledem na zamezenou možnost přirozeného větrání otevíratelnými okny 
je nutno zajistit  nucené větrání prostor dle legislativních požadavků a obecných 
zvyklostí teplotně upraveným vzduchem. 
b) V chráněné únikové cestě bude zajištěno přetlakové větrání dle platné české 
legislativy. 
c) Odvod hasícího plynu (event. se směsí splodin hoření) pro aktivaci plynového 
SHZ z jednotlivých pracovišť IT, kde bude dané SHZ instalováno. 

Chlazení 

a) V rámci chlazení je nutno zajistit provozně bezpečný odvod  tepelných zisků 
od IT místností dle požadavku technologií 
b) Při řešení technologie výroby a distribuce chladu nesmí být omezen další 
rozvoj daného území. 
c) Zajistit optimální mikroklimatické (teplotní) parametry ve všech prostorách 
s tepelnými zisky tak, aby nebyla ohrožena funkce zde instalované technologie či 
zdraví osob, které se v daných prostorách budou nacházet. 
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Vytápění 

a) V rámci vytápění (eliminace tepelných ztrát obvodovým pláštěm a pro ohřev 
větracího vzduchu) bude v maximální možné míře využíváno odpadní teplo 
z provozu IT. 

Základní údaje a podmínky kladené na techniku prost ředí 

Základní výpo čtové údaje 

Vnější výpočtové údaje 

Jako výpočtové hodnoty lze uvažovat následující údaje, vycházející ze základních 
meteorologických údajů platných pro oblast Prahy. 
 
Zeměpisná šířka   50° s.š. 
Nadmořská výška   210m n/m 
Normální tlak vzduchu  96 kPa 
 
Teploty a hydrometeorologie vzduchu platných pro v ětrání objektu 
 

Parametry Zima Léto 

Teplota suchého 
teploměru 

- 15 °C + 32 °C 

Teplota vlhkého 
teploměru 

- 16 °C + 20°C 

Entalpie vzduchu - 16,2 kJ.kg-1 + 58 kJ.kg-1 

Relativní vlhkost vzduchu  98% 32% 
Absolutní vlhkost vzduchu 0,8 g.kg-1 10,5g.kg-1 

Průměrné rozpětí 
středních suchých teplot 

5 K 9 K 

Tepelně technické vlastnosti budovy 

Pro výpočet tepelných zisků a ztrát prostupem je pro tento předprojektový stupeň 
uvažováno, že veškeré obvodové stěny budou splňovat veškeré doporučené 
tepelně technické legislativní předpisy. 

Maximální předpokládané vnitřní tepelné zátěže klimatizovaných ploch 

Dle zadání investora je nutné předpokládat v prostoru cca 200 kW tepelné zátěže 
od technologie. 

Předpokládané provozní doby jednotlivých větraných a klimatizovaných prostor 

S ohledem na charakter a účel NDA je nutno uvažovat s nepřetržitým provozem 
všech technologických zařízení v daném prostoru. 
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Požadavky na provoz klimatizace 

Požadavky na mikroklima jednotlivých typových prostor 

Níže uvedené podmínky mají zabezpečit uživatelům prostorů: 
1. přiměřený komfort při respektování jejich činnosti a pobytu v daných 
prostorách 
� plnou funkčnost jednotlivých prostor s ohledem na jejich využití a požadavků 
jejich provozu 
� splnění rámcových a legislativních požadavků uvedených v kapitole 1 
� zajištění spolehlivého provozu i při výpadku energií 
 
Předpokládané parametry vnitřního klimatu v jednotlivých místnostech 
 

Zimní období Letní období 

Typový 
prostor Teplot

a [°C] 

Relativ
ní 
vlhkost 
[%] 

Teplot
a [°C] 

Relativ
ní 
vlhkost 
[%] 

Datové 
sály 

22±2 Min.30 22±2 Max.60 

Sklady 
médií 

22±2 Min.30 22±2 Max.60 

Archivy 
dat 

22±2 Min.30 22±2 Max.60 

Kancelář
e 

22±2 Min.30 24±2 Max.60 

Chodby Min.18 N N N 
Sociální 
zázemí 

Min.18 N N N 

 
Poznámka: Písmeno N značí, že daná hodnota v prostoru není garantována. 
 

Dimenzování vzduchotechnických systémů z hlediska výměny čerstvého 
(venkovního) vzduchu 

Vzhledem k tomu, že pobyt osob v daném prostoru bude občasný a 
vzduchotechnika v daném prostoru bude zajišťovat především výměnu vzduchu 
z důvodů odvodu především pachových složek, je v daném prostoru navržena 2 
násobná nepřetržitá výměna vzduchu. 
 
Ze sociálního zázemí zaměstnanců budou dodrženy následující minimální 
množství odváděného vzduchu: 
- umývárny   30 m3h-1/umývadlo 
- sprchy    150 m3h/sprcha 
- WC    50 m3h-1/mísa 
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Filtrace přiváděného a odváděného vzduchu 

Vzhledem k tomu, že ze strany investora nejsou žádné jednoznačné požadavky 
na čistotu přiváděného vzduchu (ani ze strany české legislativy), který  je 
nasáván ze standardního městského venkovního prostředí, budou  z důvodu 
nižších provozních nákladů za energie a provoz zařízení vzduchotechnické 
systémy vybaveny pouze základní filtrací ochraňující výměníkové plochy před 
zanesením prachem. Toto platí i pro odváděný vzduch, pokud bude příslušný 
vzduchotechnický systém vybaven systémem zpětného získávání tepla 
z odpadního vzduchu. 
 
Proto bude použita pouze hrubá filtrace odpovídající třídě filtru G3-G4 dle normy 
EN 771 se  střední odlučivostí 80-90 % se zkouškami na syntetický prach. 
S ohledem na provoz zařízení  a jeho umístění především na střeše objektu a 
jeho ekonomický provoz, budou přednostně používány  kapsové filtry s vysokou 
jímavostí prachu. 

 

Maximální hodnoty hladin hluku 

Ze strany investora nejsou na hlučnost zařízení kladeny žádné speciální 
požadavky. Proto se předpokládá, že budou dodrženy následující hodnoty hladin 
hluku, které vycházejí z maximálně povolených hladin hluku, které jsou 
požadovány českou legislativou. 
 

Prostor Hodnota 
akustického tlaku Poznámka 

Datové sály 75 dB(A)  
Stanoviště 
operátora 
(kancelář) 

45 dB(A)  

Chodby 50 dB(A)  
Sociální zázemí 50 dB(A)  
Technické 
místnosti 

85 dB(A)  

 

Obecné p ředpoklady technického řešení 

Vzduchotechnika 
a) Prostory NDA budou větrány nuceně s předpokládanou průměrnou výměnou 
vzduchu v prostoru 2 xh-1. Přiváděný vzduch bude filtrován, předehříván pomocí 
deskového výměníku zpětného získávání tepla, ohříván či chlazen. Provoz se 
předpokládá nepřetržitý. 
b) Přetlakové větrání únikového schodiště vč. únikové cesty na úrovni 1.PP a 
1.NP. Předpokládaná výměna 10 xh-1 pomocí ventilátoru, odvod přetlakem do 
venkovního prostředí. Provoz pouze při požáru. 
c)  
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d) Případný odvod inertního plynu po zhášení v datových místnostech. 
Dimenzování bude provedeno, že hoří pouze v jednom datovém prostoru. Proto 
bude proveden centrální odvod s jedním ventilátorem, který bude dimenzován na 
největší množství odváděného vzduchu z jedné místnosti. Před každou místností 
bude umístěna těsná uzavírací klapka o požární odolnosti, která bude 
v normálním provozu uzavřená a otevře se až v případě požáru v té dané 
místnosti zároveň se spuštěním odsávacího ventilátoru. Dimenzování ventilátoru 
bude odpovídat 10ti násobné výměně vzduchu v největší místnosti. Náhrada 
odsávaného vzduchu bude z chodby přes uzavírací klapku s požární odolností, 
která se otevře po požáru. 

Výroba a distribuce chladu 
Výroba a distribuce chladu s ohledem na výškový rozdíl mezi střechou stávající 
budovy archivu, kde se předpokládá umístění chladících jednotek, a prostorem 
NDA v suterénu bude rozdělena do dvou tlakově nezávislých okruhů. 
 
a) Okruh výroby chladu, který se bude skládat ze 2 chladících jednotek 
umístěných na střeše stávajícího objektu. Jednotky budou vybaveny free-
coolingem a event. i výměníkem pro zpětné získávání tepla z kondenzátorového 
okruhu. Výkon zdroje chladu se předpokládá min 200 kW, s ohledem na 
spolehlivost  a event. záskokovost v případě poruchy se předpokládá použití 2 
chladících jednotek á 150 kW chladu. Jednotky budou dodány minimálně jako 
dvouokruhové až čtyřokruhové. Předpokládáme, že jednotky budou naplněny 
ekologickým chladivem, které nebude v době realizace uvedeno na seznamu 
ekologicky riskantních látek s omezenou dobou používání. Na výparníkové straně 
budou jednotky naplněny ekologickou nemrznoucí směsí. 
Čerpadla, doplňkové, expanzní nádoby, jistící prvky i deskové výměníky budou 
umístěny ve strojovně vzduchotechniky a chlazení v 1.PP v prostorách NDA. 
Strojovna bude zapuštěna pod úroveň ostatních podlah tak, aby tvořila vanu, 
která by v případě úniku provozních kapalin sloužila jako záchytná jímka; proto 
objem této „jímky“ bude odpovídat havárii jednoho chladícího okruhu. 
 
b) Distribuce chladu bude prováděna následujícími způsoby: 
• hlavní výpočetní sály budou provedeny pomocí speciálních stropních 
výměníků s ekologickým chladivem a s axiálními ventilátory. Okruh chladiva bude 
oddělen od okruhu chladicí kapaliny ve strojovně chlazení pomocí speciálních 
výměníků kapalina-chladivo. Rozmístění stropních chladicích výměníků 
s axiálními ventilátory bude provedeno v IT místnostech dle rozdělení RACKÚ na 
teplou a studenou uličku 
• Ostatní prostory bez výpočetní techniky budou chlazeny pomocí 
čtyřtrubkových FCU, jejichž umístění  bude řešeno v následujících projektových 
stupních. Rozsah chladu pro FCU bude napojen na centrální okruh chlazení a 
bude k dispozici celoročně. 

Vytápění  
Pro vytápění bude přednostně využíváno odpadní teplo z provozu NDA pomocí 
malého tepleného čerpadla (chladícího stroje), které by vyrábělo jednak  chlad  
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pro chlazení IT místností, jednak by jako odpadní teplo produkovalo topnou vodu 
pro vytápění a větrání. Předpokládaný topný výkon tepelného čerpadla je 
stanoven na QT = 40 kW. Vlastní vytápění prostor by bylo pomocí FCU nebo 
stacionárních otopných těles. Pro případ, kdy by NDA nebylo v provozu (a tím by 
nebylo k dispozici odpadní teplo z chlazení) předpokládáme, že bude 
temperování prováděno pomocí vzduchotechnické jednotky, do které by byl 
osazen elektrický ohřívač. 

Systém automatické regulace 
Veškeré řízení NDA by bylo provedeno ze stávajícího velínu státního archivu. 
Proto dodaný systém musí s původním řídícím systémem komunikovat. 

 

Obecný popis dalších částí systém ů pro zajišt ění funkce vzduchotechniky a 
klimatizace 

Protipožární opatření 

S ohledem na protipožární ochranu objektů je možno obecně rozdělit opatření na: 
- prvky aktivního rázu, které pracují při vzniku požáru a zajišťují bezpečný únik 
osob z objektu 
- prvky pasivního rázu, které zabraňují šíření požáru po budově. 
 
Protipožární opatření pasivního rázu, budou spočívat především: 
a) Při průchodu požárně dělící konstrukcí bude potrubí o průřezu větším než 0,04 
m2 opatřeno požární klapkou příslušné požární odolnosti. V tomto projektu se 
předpokládá použití požárních klapek s termickým spouštěním, s ručním 
natahováním a se signalizací polohy listu klapky. U potrubí opatřeného 
distribučním prvkem, který slouží pro přívod vzduchu v prostoru CHÚC (ale 
neslouží pro přívod vzduchu v případě požáru) budou použity klapky s termickým 
a dálkovým spouštěním a s ručním natahováním. Rozdělení objektu na jednotlivé 
požární úseky bude dáno projektem požární ochrany. 
b) V případě, že potrubí pouze vedlejším požárním úsekem prochází, aniž by do 
tohoto úseku ústilo, je tento úsek potrubí opatřen protipožární izolací příslušné 
odolnosti. Požární izolace příslušné požární odolnosti je použita i v těchto 
případech, pokud požární klapku není možno osadit přímo do požárního předělu 
z důvodů stavebních, provozních či obsluhy; v tomto případě je tento úsek mezi 
požárním předělem a požární klapkou požárně izolován. 
c) V případě, že potrubí prochází požárním předělem má menší průřez než 0,04 
m2 a vzdálenost k dalšímu takovému potrubí je větší než 0,5 m, nejsou žádná 
protipožární opatření nutná. To neplatí, pokud se jedná o větrací otvory v požárně 
dělící konstrukci únikových cest. 
d) V případě vypuknutí požáru se veškerá vzduchotechnická zařízení vypnou, 
kromě zařízení pro větrání únikových cest a odvod tepla a kouře. 
 
Z aktivních systémů v části vzduchotechnika bude použito přetlakové větrání 
únikové cesty a únikového schodiště. 
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Prostředky ke snížení vibrací a přenosu hluku 

Z důvodu zabránění přenosu vibrací od klimatizačních zařízení jsou 
předpokládána následující antivibrační opatření: 

• zařízení, která jsou zdrojem nežádoucích vibrací a otřesů jsou uložena na 
kovových, či pryžových izolátorech chvění 

• napojení na výměníky bude provedeno pomocí kovových nebo pryžových 
kompenzátorů 

• potrubí budou na závěsech od stavební konstrukce pružně odděleny 

• jednotky a ventilátory budou od potrubní sítě odděleny pružnými dilatačními 
vložkami 

• sokly na střeše pod chladícími jednotkami budou provedeny jako plovoucí 

• v prostupech stavební konstrukcí bude vzduchotechnické a ostatní potrubí od 
stavebních konstrukce pružně odděleno (např. obalením pružným materiálem) 
 
Dále pro snížení vlastní hlučnosti zařízení budou přijata následující opatření: 

• do potrubních sítí a vzduchotechnických kanálů budou umístěny tlumiče hluku, 
přičemž hluk bude eliminován v místě zdroje tzn., že tlumiče budou umisťovány 
v těsné blízkosti ventilátorů 

• zařízení budou dimenzována ve středních partiích výkonových polí i pro 
maximální průtok 
 

Opatření proti šíření škodlivých látek mimo objekt 

Z hlediska vlivu stavby na životní opatření lze toto posuzovat z následujících 
hledisek: 
• dopady, působící na okolní prostředí vlivem umístění stavby v dané lokalitě a 
jejich působení je stálé po dobu využívání dané stavby (např. hluk či emise 
některých látek) 
• dopady, působící nahodile, vznikající především při provozních haváriích 
určitých provozně-technologických celků 

 
Ad) a) Z hlediska emisí některých látek lze uvažovat: 
• pachy od využívání objektů osobami. Jedná se většinou o pachy od sociálních 
zařízení, které sice i ve větší koncentraci nejsou zdraví člověka škodlivé, avšak 
obtěžují jej 
 
Aby tyto vlivy na vlastní objekt a okolní prostředí byly minimalizovány, budou 
výfuky z těchto částí objektu vyvedeny do míst, kde jejich vliv bude naprosto 
minimalizován.  
 
• hluk od vzduchotechnických a klimatizačních zařízení 
 
V této fázi se předpokládá, že budou splněna veškerá legislativní nařízení 
uvedená v NV 148/2006 Sb. Pro výpočet akustické studie jsou předpokládány  
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následující zdroje hluku od klimatizačních a větracích zařízení (níže uvedené 
hladiny akustického výkonu jsou předpokládány v době od 6.00 do 22.00 hodin, 
v nočních hodinách se předpokládá hladina akustického výkonu o 10 dB(A) nižší). 
 
Akustický výkon na plášti chladících jednotek na střeše   LW(A) = 95 
dB(A) 
(ventilátory jednotek budou opatřeny frekvenčními měnič) 
 
Akustický výkon na žaluziích na fasádě budovy   LW(A) = 65 
dB(A) 
(kromě větrání CHUC) 

 
Ad b) Z hlediska úniku škodlivých látek v případě provozních havárií je nutno 
uvažovat 
• únik chladiva při poruše chladících systémů  
Pro omezení vlivu unikajícího chladiva budou použity chladící jednotky 
s ekologickými chladivy mající minimální negativní vliv na životní prostředí (např. 
chladiva R 134a, R 404a, R 407C apod.).  
 
• únik nemrznoucí směsi v nezředěném stavu do kanalizace  
pro omezení vlivu této provozní havárie se předpokládá jednak použití ekologické 
nemrznoucí směsi na bázi propyletylenglykolu (popř. líhu), jednak její záchyt 
v jímce ve strojovně chlazení. 

 

Energetické požadavky 

Klimatizační, vytápěcí a chladící systémy mohou spolehlivě plnit svoji funkci jen 
v tom případě, pokud je v dostatečné kvalitě a kvantitě zajištěna dodávka všech 
požadovaných energií. V tomto případě je nutno uvažovat s dodávkou 
zálohovaného zdroje elektrické energie 3x 400 V/ 230 V, 50 Hz o instalovaném 
příkonu Ni 150 kW (Ns = 100 kW). Zároveň s ohledem na zálohování DA se 
předpokládá maximální odběr (i při náběhu zařízení) cca 300 až 350 A, a proto 
bude nutno používat u chladících jednotek SOFT-STARTY. 

 

b/ Předpokládané kapacity provozu a výroby  

- nároky na pracovní síly:  
Nepřibývají žádné osoby. Nové pracoviště je pouze přechodné a budou jej 
využívat stávající pracovníci. 
 

c/ Popis technologií, výrobního programu, pop řípadě manipulace s materiálem, 
vnit řního i vn ějšího dopravního řešení, systému skladování a pomocných 
provoz ů, 

 
Datové rozvad ěče navrhujeme rozdělit na MDF, ve kterém budou zakončeny 
páteřní optické trasy, z tohoto rozvaděče bude provedena strukturovaná kabeláž  
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do datových rozvaděčů IT HW. Vzhledem k doporučovanému typu chlazení 
doporučujeme designovat rozmístění datových rozvaděčů ve dvou řadách. 
V případě high-computingu, lze uzavřít teplou/studenou uličku a zvýšit účinnost 
chlazení. Vzhledem k velikosti prostoru a technologii chlazení doporučujeme 
datové rozvaděče o šířce 750mm pro servery, kabeláže a LAN aktivní prvky. 
Rozvaděče musí mít plechové bočnice plné, přední a zadní dveře perforované a 
půlené, tak aby byl přístup do sousedních rozvaděčů pohodlný v kontextu 
prostoru před rozvaděčem. Hloubka rozvaděčů by měla být jednotná a 
navrhujeme ji víc než 1000mm z důvodu instalace IT HW (servery, aktivní 
prvky…) Hloubka navíc ponechává dostatek místa pro instalaci vertikálních, 
spínaných a měřených RM PDU. S ohledem na redundantní zdroje serverů a 
aktivních prvků, doporučujeme každý datový rozvaděč vybavit 2ks spínaných RM 
PDU, vodivě pospojit a uzemnit. 
 
Chlazení  navrhujeme řešit pomocí InRow jednotek. Tato technologie zajišťuje 
přímou distribuci chladného vzduchu po celé výšce datového rozvaděče. 
Chlazení doporučujeme vodní, dimenzované na max. odběr. Při návrhu chlazení 
by měla být provedena anylýza a model tepelného zatížení a potvrzena 
redundance. Pro výrobu chladné vody doporučujeme Chiller s podporou free-
Coolingu. 
 
Správu server ů v rámci datového centra doporučujeme zajistit pomocí systému 
KVM. Řešení se specializuje na alternativní cestu jak spravovat a řídit systém 
klientských primárních systémů jako serverů, storage, routerů, switchů, firewallů a 
to jak v datovém centru tak vzdáleně. Out-of-Band infrastruktura poskytuje 
kvalitnější management těchto výhod za pomocí kombinace zabezpečených 
zařízení a centralizovaného management software. Navrhované řešení nabízí 
trvale kombinaci kritických výhod uživateli: větší provozní schopnost systémů a 
osobní bezpečný auditovaný administrátorský přístup. 
 
Správa datového centra  bude probíhat standardně In-band (správcovskými 
sítěmi) a Out-of-Band ( přímý KVM přístup) technologiemi pro správu těchto 
výhod. Toto řešení přímo snižuje provozní náklady a zvyšují efektivitu. 
 
Celý systém navrhujeme zastřešit centrálním dohledovým systémem , který 
spravuje veškeré subkomponenty systému (UPS, PDU, RM PDU, EMU, kamery, 
senzory vlhkosti, otevření rozvaděčů…). Celá architektura včetně všech součástí 
se tak v síti jeví jako jediná IP adresa. 
 

d/ Návrh řešení dopravy v klidu 

Příloha č.2 Vyhlášky hlavního města Prahy o obecných technických požadavcích na 
výstavbu v hlavním městě Praze č. 26/1999 typ objektu datové úložiště, ani podobný 
neobsahuje. Nové pracoviště je pouze přechodné a budou jej využívat stávající 
pracovníci. Nezvýší se ani počet návštěvníků, uložení dat v digitální formě, místo 
papírové, umožní sdílet data prostřednictvím datových komunikačních sítí a povede 
naopak ke snížení počtu návštěvníků. V návrhu nevznikla potřeba nových 
komunikací, navrhujeme pouze úpravu stávající požárně nástupní plochy. Dojde  
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k jejímu zúžení a rozšíření, tak aby byla zachována požadovaná šířka 5m, při 
úpravě napojení na stávající obslužnou vnitroareálovou komunikaci vznikne jedno 
parkovací místo. 
 

e/ Odhad pot řeby materiál ů, surovin,  

Potřeba materiálů ani surovin není, v navrhovaném objektu budou zpracovávána 
a ukládána data v digitální podobě. 
 

f/ Řešení likvidace odpad ů nebo jejich využití (recyklace apod.), řešení likvidace 
splaškových a deš ťových vod 

LIKVIDACE ODPADŮ 

Během výstavby a provozu Národního digitálního archivu lze předpokládat vznik 
dále uvedených odpadů kategorizovaných dle vyhlášky MŽP ČR č.381/2001 Sb., 
kterou se vydává Katalog odpadů a stanoví další seznamy odpadů a způsob 
nakládání s nimi. Druhy odpadů a produkovaná množství jednotlivých odpadů, 
zejména v etapě výstavby, nemohou být v této fázi přípravy stavby přesně 
určeny. Vznikající odpady je možné bez problémů standardním způsobem 
zneškodnit.  

S odpady je nutné nakládat v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. o odpadech. 
Veškeré odpady budou předávány k využití či zneškodnění specializovaným 
firmám, které musí být v souladu s §12 odst. 3 oprávněny k jejich převzetí. Při 
nakládání s odpadem je nutné zajišťovat přednostní využití odpadu. Po vytřídění 
využitelných a nebezpečných složek bude odpad odvážen oprávněnou firmou. 

-PROVOZNÍCH  

Při běžném provozu areálu budou vznikat odpady charakteristické pro 
projektovaný typ zařízení, tzn. především odpady mající původ v provozu, údržbě 
a zajišťování chodu a provozu objektu. Odpady nebudou dlouhodobě skladovány 
ve větších množstvích, ale v pravidelných intervalech budou co nejdříve 
předávány k dalšímu využití nebo ke zneškodnění oprávněným firmám.  

Při údržbě v technickém zázemí budou vznikat v malém množství nebezpečné 
odpady, např. zářivky apod. Množství odpadů nelze zatím přesně stanovit. Na 
základě zkušeností lze nicméně předpokládat vznik následujících druhů odpadů:  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Národní digitální archiv Praha – datové úložiště 
DUR 09/2009 

57/71 

 

 

Přehled a kategorizace odpadů v době provozu  

Kód  Název druhu odpadu Kategorie 
odpadu 

15 01 
02 

Plastové obaly O 

15 01 
01 

Papírové a lepenkové obaly O 

15 01 
06 

Směsné obaly O 

15 02 
03 

Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící 
tkaniny a ochranné oděvy 

O 

 20 
01 
33* 

Baterie a akumulátory N 

 20 
01 
21* 

Zářivky nebo ostatní odpad s obsahem rtuti N 

20 01 
01 

Papír a lepenka O 

20 01 
40 

Kovy O 

20 01 
39 

Plasty O 

Kromě uvedených odpadů nelze vyloučit i vznik jiných druhů odpadů. Jejich 
množství, pokud se vyskytnou, však nebudou významná. 

Způsob nakládání s odpadem:  

Bude se shromažďovat v stávajících kontejnerech na třídění tohoto odpadu. Svoz 
je prováděn k tomu určenými městskými službami. 

- STAVEBNÍCH 

Při výstavbě areálu budou vznikat odpady typické pro stavební činnost tohoto 
druhu. V počáteční etapě výstavby bude nutné provést demoliční práce menšího 
rozsahu stávajících staveb, výkopové práce spojené se zakládáním stavby, 
terénní úpravy a teprve potom budou následovat stavební a montážní práce. 
Produkce odpadů při stavbě bude záležet na zvoleném technologickém postupu 
výstavby a na použitých stavebních materiálech. Zdrojem odpadů budou 
především demoliční práce, zemní a výkopové práce a odpady stavebních 
materiálů (zemina vhodná k úpravě povrchu terénu dle §12 vyhlášky MŽP č. 
383/2001 Sb.). Během celé fáze výstavby lze očekávat vznik celé řady odpadů, 
ve větším množství budou vznikat druhy odpadů uvedené v následující tabulce. 
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Přehled a kategorizace odpadů vznikajících při výstavbě 

Kód  Název  Kategorie Původ 

15 01 
01 

Papírové a lepenkové 
obaly 

O stavba 

15 01 
02 

Plastové obaly O dtto 

15 
0110* 

Obaly obsahující zbytky 
nebezpeč. látek nebo 
těmito látkami znečištěné 

N obaly od 
barev  

a náplní 

17 01 
01 

Beton O demolice, 
stavba 

17 01 
02 

Cihly O demolice, 
stavba 

17 02 
01 

Dřevo O stavba 

17 04 
11 

Kabely O stavba 

17 04 
07 

Směsné kovy O stavba 

17 06 
04 

Izolační materiály O stavba 

17 09 
04 

Směsné stavební a 
demoliční odpady 

O demolice, 
stavba 

20 03 
01  

Směsný komunální odpad O dělníci 

20 03 
03 

Uliční smetky O čištění 
komunikací 

Při zemních pracích bude vytěženo asi 6 300 m3 skrývkových zemin, které budou 
využity při terénních úpravách i na jiné lokalitě. Nepředpokládá se, že je areál 
kontaminován nebezpečnými složkami nebo že vznikne ve větším množství 
nebezpečný odpad. Znečištění podloží je značně nepravděpodobné. 
 

Způsob nakládání s odpadem:  

Původcem odpadů, které budou při výstavbě vznikat, bude dodavatel stavby. Pro 
kvantifikaci jednotlivých druhů odpadů nejsou v této fázi přípravy stavby 
k dispozici potřebné údaje. Během výstavby bude vedena evidence o množství a 
způsobu nakládání s odpadem, v souladu s vyhláškou MŽP č.383/2001 Sb. o  
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podrobnostech nakládání s odpady a provedeno upřesnění kategorizace 
vzniklých odpadů.  

 

g/ Odhad pot řeby vody a energií pro výrobu 

V plánovaném objektu datového úložiště budou ukládána a zpracovávána data 
v digitální podobě. Celkové bilance viz část C3a) Technika objektu 

 

h/ Řešení ochrany ovzduší 

Ovzduší v okolí projektovaného areálu bude ovlivněno vlastní výstavbou a 
následně jeho provozem. Při výstavbě budou vznikat spaliny z motorů stavebních 
strojů, nákladních automobilů a jiných stavebních mechanizmů a dále emise 
prachu z prováděných zemních a stavebních prací.  

Provoz digitálního úložiště nebude zdrojem znečišťování ovzduší. 

Situováním objektu v rámci stávajícího areálu Národního archivu se 
nepředpokládá zhoršení vlastností území ani vlastností území okolních z hlediska 
sledovaných vlivů na životní prostředí (emise plynů, prašnost, odpady, apod.), a 
ani významný vliv stávajících negativních vlivů okolního území na navrhovanou 
stavbu NDA. 

Bodové zdroje znečištění ovzduší 

 
Výstavba. Při výstavbě budou bodové zdroje provozovány pouze krátkodobě. 
V úvahu přicházejí kompresory, případně další stacionární mechanismy 
s dieselovými motory. Za bodové zdroje lze považovat i stavební stroje používané 
při zemních pracích a terénních úpravách, které se budou pohybovat po 
staveništi. 
Provoz. Digitální úložiště kvalitu ovzduší neovlivní. 

Plošné zdroje znečištění ovzduší 

 
Výstavba. Plošným zdrojem znečištění ovzduší v době výstavby budou emise 
poletavého prachu. Tyto emise budou vznikat při skrývce zemin, a to především 
provozem nákladních automobilů v prostoru staveniště a dále provozem 
stavebních strojů a mechanismů při vlastní výstavbě. Zvýšená prašnost je 
průvodním jevem každé stavení činnosti. Prašnost bude vznikat nepravidelně 
v závislosti zejména na intenzitě stavebních prací, vlhkosti vzduchu a síle větru. 
Působení tohoto plošného zdroje bude omezené na dobu realizace stavby, 
přičemž bude nejvíce koncentrována do období zemních prací (cca 2 měsíce). 
Prašnost ze stavební činnosti bude redukována odpovědným přístupem 
stavebních firem, čištěním komunikací a kropením. 

Liniové zdroje znečištění 

 
Zdroji liniového znečištění ovzduší budou automobily: 
o nákladní automobily a stavební mechanizmy při výstavbě, 
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o V době výstavby dojde k určitému nárůstu provozu nákladních automobilů 
na komunikaci Türkova a následně Daimlerova. Tento nárůst způsobí vzhledem 
ke stávající intenzitě dopravy v ulici Türkova minimální navýšení emisí 
znečišťujících látek a zásadně zde imisní situaci neovlivní. 

 

i/ Řešení ochrany proti hluku,  

Ochrana před hlukem: 
V plánovaném objektu NDA datovém úložišti nevzniká žádné nové trvalé 
pracovní místo. Datové úložiště je umístěno v podzemí. Ochranu proti hluku tedy 
neposuzujeme. 

 

j) Řešení ochrany stavby p řed vniknutím nepovolaných osob.  
Navrhovaný objekt NDA je umístěn v areálu Národního archivu. Ve vrátnici v 
Provozně technickém objektu je nepřetržitá služba policie České republiky, 24 
hodin denně, 7 dní v týdnu. 
 

4. Zásady zajišt ění požární ochrany stavby 

 
Podklady : 
Požárně bezpečnostní řešení  pro územní řízení vychází z požadavků  zákona č. 133/85 
Sb. vyhl. č. 246 / 2001 Sb a platných ČSN PB , a  Stavebního zákona č. 186/2006 Sb. 
 
Vyhl. č. 23 / 2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany 
 
Z hlediska požární bezpečnosti objekt bude posouzen dle ČSN 730802 – Nevýrobní 
objekty a normy navazující 
 
Popis stavby  
Jedná se o přístavbu Národního digitálního archivu Praha ke stávajícímu objektu 3 – 
depot I. a II. ( 12 n.p. a 1.p.p)  a  depot III  (1.np a 1.pp ) v areálu Státního ústředního 
archivu  – Chodovec. 
Přístavba je navržena v úrovni  1.pp a částečně 1.np  na jižní a západní fasádě. 
 V přístavbě v prostoru 1.pp je  zřízen depot  digitálního archivu (serverovny, příruční 
sklad medií, disků, místnost operátora, náhradní zdroj, rozvodna, strojovna VZT). 
V 1.n.p. bude schodištový prostor propojující 1.pp a 1.n.p. přístaby, zároveň je propojen 
dveřmi se stávajícím schodištěm  objektu 3  ( CHÚC A 3) 
V přístavbě se nevyskytují osoby s trvalým pracovním místem, je zde prováděna 
občasná  kontrola. 
 
Stavební konstrukce přístavby : nosná  konstrukce  1.pp a 1.n.p. je  železobetonová.  
Přístavba je staticky nezávislá -  konstrukční systém nehořlavý dle čl. 7,2,8  a) ČSN 
730802 
Požární výška h = 0, úroveň 1.pp je – 3,75 m , hp v p.p. hp = 6 m 
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Stavební konstrukce stávajícího objektu: 
Železobeton s vyzdívkami , konstrukční systém nehořlavý dle čl. 7,2,8  a) ČSN 730802 
Požární výška h = 31,7 m, dle požárně bezpečnostního řešení z roku 1995 , uvažováno 
s požární výškou h  nad  30 m. 
                    
Požární riziko, požární úseky  
Rozdělení  na požární úseky vyplývá z požadavků  ČSN 730802, 730848,  
technologického řešení provozu a investora. 
P1.01 – serverovny  
Předpoklad :  a =  1,0, pv = 90 kg/m2, ………………SPB III 
P1.02 -  příruční sklady medií, disků…., operátor ,chodba  
Předpoklad :  a =  1,0, pv = 100 kg/m2, …… ………SPB IV 
 
P1.03 -  náhradní zdroj – UPS…………………….     SPB II 
P1.04 -  strojovna VZT………………………………… SPB II 
P1.05 -  revizní technická chodba ( průlezný technický kanál dle ČSN 730848)- SPB IV 
P1.06/N1 – výtahová šachta- SPB IV 
 
Kabelový  prostor pod zdvojenou podlahou výšky 500 mm pod depotními prostory  bude 
řešen v dalším stupni PD . 
Dle čl. 5.8.1  ČSN 730810 se zdvojená podlaha  posuzuje  dle  kap. 5.8 1 ČSN 730810, 
neboť se pod ní vyskytuje  požární zatížení: : 
 Dle bodu a)1 meziprostor je vyšší než 250 mm a  zároveň dle bodu a2)  je pn pod 
podlahou větší než 15 kg/m2, pak zdvojená podlaha má požárně dělící funkci, prostor  
pod zdvojenou podlahou se považuje za požární úsek. 
  
Prostor meziprostoru pod zvýšenou podlahou je jištěn EPS a SHZ. 
 
P1.07/N12 -  schodiště  - rozšířená spojovací chodba objektu 3 – CHÚC A3 
Rozšíření stávající chráněné únikové cesty  typu  A  do přístavby 
P1.09 – rozvodna …………………………………     SPB II 
Stavební konstrukce :    SPB IV   
Požárně dělící a nosné konstrukce   
SPB IV  : .n.p……. REI   60  DP1 
                 p.p …… REI   90  DP1     
   
požární uzávěry  
p.p. SPB IV.........................EI, EW45DP1 -C 
 
1) Odstupové vzdálenosti:  
Přístavba : 
Prostor  schodiště v úrovni 1.np je chráněnou únikovou cestou, evn. požárním úsekem 
bez požárního rizika, odstup od obvodové stěny – západní pohled ………….. d = 0 
Sousední objekty : ovlivňující konstrukci  přístavby: 
Sousední objekt administrativy: 
Dle přílohy F1. ČSN 730802 
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hu = 3 m,  pv = 40 kg/m2 , l = 11 m , % = 35  <  40 %,  odstup se započítává od skupiny 
otvorů 
tzn.  hu = 3 m,  pv = 40 kg/m2 , l = 9,5 m , % = 40 …………   d = 3,0 m 
Dle přílohy F2. ČSN 730802 
odstup od okna : 4 x 1,6 m …………………………………….. d = 2,8 m 
Střešní plášť přístavby : ležící  částečně v požárně nebezpečném prostoru musí být  
konstrukcí DP1, nebo mít klasifikaci Broof (t3). 
  
 
2) řešení evakuace osob, únikové cesty : 
Z úrovně 1.PP vede 1 nechráněná úniková cesta ke vstupu do schodiště – chráněné 
únikové cesty typu A 
a = 1, mezní dl. je 25 m, ( max. mezní počet osob po 1 únikové cestě -  E = 30 osob) 
počet osob  max. 2 jen dočasně , není zde trvalé pracoviště,  E = 10 
vlivem instalace EPS, a  SSHZ – plynové = GHS  je c3 = 0,5,  
lze  dle čl. 9.10.3 a) , d) délku  únikové cesty prodloužit 1/c3 x ,  1,5 x . Tzn. prodloužená  
mezní dl. úniku  je 37,5 m 
Na únikové cestě musí být instalována zvuková výstraha signalizující požár a vyzývající 
k evakuaci. 
skutečnost:  
Od vstupu do poslední serverovny do schodiště = CHÚC A  je únik dl.37 m - vyhovuje 
Započitatelná šířka úniku : 1,5 u ….. 900 mm,  průchod dveřmi 800 mm 
CHÚC A – schodiště v přístavbě  bude součástí stávající CHÚC A3 , která se v úrovni  
1.np a 1.pp rozšíří do přístavby a propojí  v úrovni 1.np. 
Rozšířená část  CHÚC A3   do přístavby bude větraná uměle, 10-ti násobnou výměnou 
vzduchu / hod, po dobu 10 minut. 
Ventilátor bude napojen na náhradní zdroj, který bude umístěn v samostatném požárním 
úseku. 
Ve schodišti  se zřídí nouzové osvětlení.  
Počet osob unikajících ze stávajícího objektu se nezvýší, v přístavbě není trvalé 
pracoviště. 
 
3) navržení zdroj ů požární vody :  
Zásobování  požární vodou : Potřeba požární vody   .........  6 l/s , DN 100 
                                                
Vnitřní hadicový systém není instalován, stávající depotní  sály i přistavěné depotní 
prostory jsou hašeny samočinných stabilním hasicím zařízením  SSHZ  ( plynové GHZ – 
INERGEN) 
Pro první zásah budou umístěny hasicí přístroje. 
 
Venkovní zdroj vody: 
V areálu jsou zřízeny  venkovní hydranty DN 80 na vodovodním řadu  DN 200 u severní 
fasády a na DN 100 u jižní fasády   do 150 m  od přístavby  objektu.    
 
4) vybavení stavby požárn ě bezpečnostními za řízeními  
Vybavení  přístavby objektu požárně bezpečnostním zařízením  je stejné jako v hlavním 
objektu:  
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- Elektrická požární signalizace – EPS  
- Samočinné stabilní hasicí  zařízení SSHZ - plynové GHZ – hasící médium INERGEN 
- zvuková výstraha signalizující požár a vyzývající k evakuaci (je instalován vnitřní 
rozhlas) 
EPS je napojena do stávající ústředny EPS umístěné ve vrátnici 
 
5) příjezdové komunikace a zhodnocení provedení požárníh o zásahu 
Předpokládaný dojezd zásahových vozidel je do 10 minut.   
 
Přístupová komunikace: stávajíci  š. min. 3 m do vzdálenosti 20 m od vstupu- vyhovuje 
Nástupní plochy : se nepožadují   (h <12 m) 
Vnitřní zásahové cesty :    pro přístavbu není  nutné zřizovat  , bude  ( kromě prostoru 
bez požárního rizika) vybavena SSHZ . 
V rámci přístavby musí být přeložena stávající příjezdová komunikace, nástupní plocha 
ke stávajícímu hospodářskému objektu, šířka 5 m vyhovuje. 
 
6) zabezpečení stavby či území stavbou požární ochrany, pokud to od ůvodňují 
požadavky na záchranné a likvida ční práce nebo ochranu obyvatelstva 
- nejsou 
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5. Zajišt ění bezpe čnosti provozu stavby p ři jejím užívání 
Bezpečnost stavby před jejím užíváním bude zajištěna ochranou před neautorizovaným 
vstupem cizích osob 

 

Ochrana proti magnetickému poli stín ěním ocelovou sítí: 
 

Model je oblast o objemu 8m3, kde v jedné časti cívka generuje magnetické pole 
s indukcí asi  0,01T (=100G), tj. asi 10kA/m. Funkční objem je v druhé polovině. 
Vzhledem k symetrii se počítá jedna čtvrtina objemu – 2  x 1 x 1m. 
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Bez magnetického odstíněni je v měřeném prostoru magnetické pole s indukcí 5 
až 25G. 
Při stínění s otvorem 400 x400 mm je pole nižší, ale ne příliš výrazně: přes 10G 
ještě 400 mm od otvoru. 
 
Stínění ocelovou sítí bylo testováno propojenými (svařenými) pruty o průřezu 5x5 
mm. Testována byla rozteč 100, 50 a 20mm.  
 
Magnetické pole sice sítí zeslabeno prochází, ale klesá na zhruba 10G přibližně 
ve vzdálenosti rovné velikosti oka sítě. Síť 100x100mm tedy může být 
dostatečná, pokud bude umístěna poblíž vnějšího povrchu betonové zdi. 
Jemnější oka sítě zaručí lepší odstínění na kratší vzdálenosti. 
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Připomínáme d ůležitost dobrého elektrického i magnetického spojen í jednotlivých 
dílů sítě tak, aby vznikla klec bez št ěrbinovitých mezer. Takové št ěrbiny vyza řují 
pole do vnit řního prostoru. 

6. Návrh řešení pro užívání stavby osobami s omezenou schopno stí pohybu a 
orientace 
 

Zásady řešení komunikací, ploch a objekt ů z hlediska užívání a p řístupnosti 
pohybov ě a zrakov ě postižených 

Řešení stavby počítá se zohledněním legislativních požadavků, zejména 
Vyhl. č. 369/2001 Sb. na užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu 
a orientace. 

� Přístup do digitálního úložiště je řešen jako bezbariérový 
� Vertikální komunikace digitálního úložiště má výtah dimenzovaný pro dopravu 

tělesně postižených 

7. Popis vlivu stavby na životní prost ředí a ochranu zvláštních zájm ů 
 

a) řešení vlivu stavby, provozu nebo výroby na zdraví o sob nebo na životní 
prost ředí, pop řípadě provedení opat ření k odstran ění nebo minimalizaci 
negativních ú činků  

Z hlediska vlivu stavby na životní prostředí a zdraví osob je stavba v dotčených 
oblastech řešena v rámci této zprávy a to část 3. Základní údaje o provozu, popřípadě  
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výrobním programu a technologii část f/ Řešení likvidace odpadů nebo jejich využití 
(recyklace apod.), řešení likvidace splaškových a dešťových vod této zprávy  
 
b) řešení ochrany p řírody a krajiny nebo vodních zdroj ů a léčebných pramen ů, 

Z hlediska ochrany přírody a krajiny je stavba řešena podrobně v samostatné části 
projektu a to část J sadové úpravy . 
 
c) návrh ochranných a bezpe čnostních pásem vyplývajících z charakteru 
realizované stavby. 

V rámci DUR nejsou navržena žádná ochranná a bezpečnostní pásma. 
 

8. Návrh řešení ochrany stavby p řed negativními ú činky vn ějšího prost ředí 
 
a/ Povodn ě  
Pozemek dotčený DUR není v dosahu vodních toků, ani v zátopovém území (ve smyslu 
zákona č. 138/1973 Sb). 
 
b/ Sesuvy p ůdy  
Pozemek dotčený DUR není ohrožený sesuvy půdy. 
 
c/ Poddolování 
Pozemek dotčený DUR není poddolován. 
 
d/ Seizmicita 
ČSN EN 1998-1 – Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení – Část 1: Obecná 
pravidla, seizmická zatížení a pravidla pro pozemní stavby, Národní příloha (NA) 
zařazuje místo stavby do oblasti s velmi malou seizmicitou. V takovém případě není 
třeba dodržovat ustanovení ČSN EN 1998. 
 
e/ Radon 
Na základě výsledků provedeného měření sousedního pozemku je předpoklad, že 
pozemek pro stavbu je zařazen do „středního radonového indexu pozemku“. Podrobný 
radonový průzkum náš předpoklad upřesní. 
 
f/ Hluk v chrán ěném venkovním prostoru a chrán ěném venkovním prostoru stavby 
V této fázi se předpokládá, že budou splněna veškerá legislativní nařízení uvedená v NV 
148/2006 Sb. Pro výpočet akustické studie jsou předpokládány následující zdroje hluku 
od klimatizačních a větracích zařízení (níže uvedené hladiny akustického výkonu jsou 
předpokládány v době od 6.00 do 22.00 hodin, v nočních hodinách se předpokládá 
hladina akustického výkonu o 10 dB(A) nižší). 
Akustický výkon na plášti chladících jednotek na střeše   LW(A) = 95 dB(A) 
(ventilátory jednotek budou opatřeny frekvenčními měnič) 
Akustický výkon na žaluziích na fasádě budovy   LW(A) = 65 dB(A) 
(kromě větrání CHUC) 
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9. CIVILNÍ OCHRANA 
 
a)opat ření vyplývající z požadavk ů civilní ochrany na využití staveb k ochran ě 
obyvatelstva. 
b)řešení zásad prevence závažných havárií, 
c)zóny havarijního plánování. 
 
Civilní ochrana je řešena v rámci celého areálu Národního archivu. Navrhovaný objekt 
digitálního úložiště je součástí Národního archivu. Provoz v digitálním úložišti zajišťují 
stávající pracovníci, nové pracoviště je pouze přechodné a nepřibývají žádné osoby. 
 
 
 
 
 
Tato dokumentace je vydána pro získání územního roz hodnutí a nelze dle ní 
provád ět stavební práce. Tato dokumentace bude dopracována  v dalších stupních 
PD. 
 
 
Ing.arch. Pavel Culek 
V Praze 26.9.2009 
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D. Výkresová dokumentace 
 
1) Zákres do katastrální mapy 1:1000 
2) Architektonická situace 1:500 
3) Koordinační situace 1:500 
4) Půdorys 1.PP 1:250 
5) Půdorys 1.NP 1:250 
6) Řez podélný A-A 1:250 
7) Řez příčný B-B 1:250 
8) Pohled jižní 1:250 
9) Pohled západní 1:250 
10) Foto stávajícího stavu 2x se zákresem návrhu 2x 
11) Vizualizace 3D 6x 
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E. Dokladová část 
 

e) zpráva o zapracování závazných stanovisek dotčených orgánů, stanovisek 
vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, popř. vyjádření účastníků 
řízení, 

f) závazná stanoviska dotčených orgánů, 
g) stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, 
h) případná vyjádření účastníků řízení 
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