
 
 

 
 



B. Obsah souhrnné technické zprávy 
B.1 Popis území – místa - stavby 

a) charakteristika pozemku 
b) výčet a závěry provedených průzkumů 
c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma  
d) poloha vzhledem k záplavovým a poddolovaným území 
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území 
f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
g) požadavky na max.zábory ZPF a LPF 
h) územně technické podmínky (zejména napojení na dopravní a technickou infrastr.) 
i) věcné a časové vazby stavby , podmiňující, vyvolané, související investice 

B.2 Celkový popis stavby   
B.2.1 účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
B.2.2 celkové architekt.řešení 
B.2.3 celkové provozní řešení, technologie výroby 
B.2.4 bezbariérové užívání stavby 
B.2.5 bezpečnost při užívání stavby 
B.2.6 základní charakteristika objektů 
 a) stavební řešení 
 b) konstrukční a materiálové řešení 
 c) mechanická odolnost a stabilita 
B.2.7 základní charakteristika technických a technologických řešení 
 a) technické řešení 
 b) výčet techn.a technolog.zařízení 
B.2.8 požárně bezpečnostní řešení 
B.2.9 zásady hospodaření s energiemi 
 a) kritéria tepelně technického hodnocení 
 b) energetická náročnost stavby 
 c) posouzení využití alternativních zdrojů energií 
B.2.10 hygienické požadavky na stavbu, požadavky na komunální a pracovní prostředí 
B.2.11 ochrana před negativními účinky vnějšího prostředí 
 a) ochrana před radonem 
 b) ochrana před bludnými proudy 
 c) ochrana před technickou seizmicitou 
 d) ochrana před hlukem 
 e) protipovodňová opatření 
B3.  Připojení na technickou infrastrukturu 
 a) napojovací místa 
 b) připojovací poměry, výkonové kapacity, délky 
B.4 Dopravní řešení 
 a) popis 
 b) napojení na stávající dopr.infra. 
 c) doprava v klidu 
 d) pěší a cyklistické stesky 
B.5 Řešení vegetace a souvisících terénních úprav 
 a) terénní úpravy 
 b) použité vegetační prvky 
 c) biotechnická opatření 
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
 a) vliv stavby na ŽP – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
 b) vliv stavby na přírodu a krajinu  
 c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura2000 
 d) návrh na zohlednění podmínek z EIA 
 e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma.... 
B.7 Ochrana obyvatelstva 
B.8 Zásady organizace výstavby 
 a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot a jejich zajištění 
 b) odvodnění staveniště 
 c) napojení staveniště na tech.a dopr.infra 
 d) vliv provádění stavby na okolí a pozemky 
 e) ochrana okolí staveniště a požadavky na souvisící asanace, demolice, kácení 
 f) max.zábory staveniště 
 g) max.produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě a jejich likvidace 
 h) bilance zemních prací 
  
 



B.1 Popis území – místa - stavby 
a) charakteristika  

jedná se o stavební a technické úpravy dvou stávajících kanceláří a části přilehlé chodby 
ve 3.patře, a s tím souvisící instalace technických zařízení na střeše nad předmětnými 
prostory v budově Národního technického muzea. Úpravou kanceláří dojde ke změně 
v užívání na předváděcí místnosti televizního studia s přístupem veřejnosti.  
Navrhovanými úpravami nejsou v žádném případě dotčeny vnější plochy a pozemky!  

b) výčet a závěry provedených pr ůzkumů 
byl proveden průzkum nosných konstrukcí dle původní dokumentace, a to podlahy pod a 
stropu nad dotčenými prostory, dále ověření stavu elektroinstalace slaboproudé i 
silnoproudé, ověření pozic stávajících čidel EPS a repro EVAC, zjištěné skutečnosti jsou 
zapracovány do projektu.  

c) stávající ochranná a bezpe čnostní pásma  
 nejsou evidována 
d) poloha vzhledem k záplavovým a poddolovaným územ í 
 dotčený pozemek není v záplavovém ani poddolovaném území 
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové pom ěry 
v území 
 oproti současnému stavu bez změny 
f) požadavky na asanace, demolice, kácení d řevin 

není předmětem řešení – viz konstatování v závěru odst.a)   
g) požadavky na max. zábory ZPF a LPF 

 není předmětem řešení – viz konstatování v závěru odst.a)   
h) územn ě technické podmínky (zejména napojení na dopravní a  technickou infrastr.) 

 není předmětem řešení – viz konstatování v závěru odst.a)   
i) věcné a časové vazby stavby, podmi ňující, vyvolané, související investice 
 zahájení stavebních prací  – předpoklad 09.2013 
 dokončení stavebních prací   – předpoklad 10.2013 
 realizací úprav nebudou vyvolány žádné podmiňující nebo související investice, ani nejsou  
 známy žádné podmiňující, vyvolané nebo související investice, jež by měly vliv na  

předmětnou stavbu 
 
B.2 Celkový popis stavby   
B.2.1 účel užívání stavby, základní kapacity funk čních jednotek 
 navrhovaný účel využití – předváděcí místnost - v členění: 
 - předsíň, studio, režie  
 - celková užitková plocha:  - 93,9 m2 
 - obestavěný prostor :   - 376 m3,  
B.2.2 celkové architekt. řešení 

Předváděcí místnost televizního studia je koncipována jako částečně funkční část studia 
v expozičním uspořádání. Vstup přímo z foyeru přes předsíň s celoprosklenou stěnou pro 
zajištění průhledu do studia. Samotné studio je rozčleněno do dvou částí: - k vstupní 
předsíni přiléhá hlasatelna s hlasatelským stolem a klíčovacími plochami, - na hlasatelnu 
navazuje prostor režie vybavený režijním stolem, monitorovou stěnou a technologickými 
skříněmi. Mezi oba prostory je situováno podium pro předváděcí akce. 

B.2.3 celkové provozní řešení, technologie výroby 
Ve vztahu k navrhovanému řešení jsou součástí předváděcích prostor technologické prvky 
jako např.monitorová stěna, technologické stojany, stojan Betacard, a stůl režie, které jsou 
předmětem dodávky České televize, která zároveň odpovídá za jejich funkční propojení a 
stav. Toto vybavení však nebude sloužit k výrobě televizních programů ani k přímým 
televizním přenosům.   

B.2.4 bezbariérové užívání stavby 
předváděcí místnost  je z prostoru foyeru přístupná po rampě ve sklonu 1:16, průchod 
vstupními dveřmi je dimenzován na šíři 850 respektive 1500mm (posuvné dveře mezi 
studiem a předsíní) – jsou splněny požadavky vyhlášky č.398 / 2009 Sb 

B.2.5 bezpečnost p ři užívání stavby 
jsou dodrženy potřebné odstupy pro obsluhu a údržbu od zařízení a technického vybavení 
– viz oddíl ELSILNO (el.rozváděče), 
Z hlediska požadavků na provedení stavebních konstrukcí a technických zařízení staveb: 
- požadované vlastnosti stěn a příček, stropů, podlah, povrchů stěn a stropů, výplní 
otvorů,– viz popis TZ stavební části  a specifikace výrobků v Tabulkách 
- požadované vlastnosti vnitřní kanalizace (prodlužovacího potrubí pro odvod kondenzátu) 
– viz samostatný oddíl  ZTI  
- požadované vlastnosti vnitřních rozvodů silnoproudu a ochrany objektu před bleskem – 
viz samostatný oddíl Zařízení silnoproudé elektrotechniky a MaR 



 
B.2.6 základní charakteristika objektu 
a) stavební řešení 
 stávající příčky oddělující obě kanceláře i vstupní část chodby budou odstraněny, aby  

vznikl propojený prostor studia, anebo budou vybudovány oddělující stěny vymezující  
nově vstupní předsíň a nově technický prostor za monitorovou stěnou. Dále bude v celém 
prostoru studia zřízena dvojitá podlaha s dutinou pro přívod upravovaného (chlazeného) 
vzduchu do prostoru studia.   

b) konstrukční a materiálové řešení 
 navrhovanými úpravami nejsou dotčeny svislé ani vodorovné nosné konstrukce, ani  

obvodový plášť budovy, vyjma nutných prostupů potrubí VZT na střechu nad předmětným 
prostorem - způsob provádění prostupů a jejich zajištění jsou předmětem řešení 
samostatné částí PD-Statika.  
Nové příčky jsou ze sádrokartonu, části příček celoprosklené do systémových kovových 
přesně ohýbaných a hraněných profilů. Dále jsou navrženy akustické obklady přisazené 
na stěny ze SDK perforovaných desek.  
Ze stávající betonové podlahy bude sejmuto PVC na odhalený podklad bude instalována 
systémová dvojitá podlaha z desek z nehořlavého základu osazovaných na stavitelné 
stojky, musí být použita podlaha bez vkládaných nosných trámků, nelze již snižovat vnitřní 
prostor pod podlahou (130mm) vzhledem k zajištění maximální prostupnosti podlahy pro 
proudění vzduchu k distribučním mřížkám, které budou osazeny v rovině podlahy.  
Stropy budou bez podhledů.  
Povrchy stěny a stropů budou opatřeny tmavou výmalbou, barevný odstín určí architekt 
řešení z České televize. Adekvátně povrchu stropů budou povrchově upraveny potrubní 
rozvody VZT. Též ostatní instalace budou vedeny viditelně po povrchu stropu anebo 
naopak v dutině pod podlahou. Stávající látkové závěsy na oknech budou demontovány a 
znovu v místnostech využity!  
Vstupní dveře ve dveřní stěně z prostoru foyeru budou zachovány, splňují úožadavky na 
požární bezpečnost i provozní podmínky. Ostatní stávající dveře do kanceláří budou 
odborně odstrojeny za účelem dalšího využití v budově. Nové dveře v prostoru studia 
budou celoprosklené posuvné (mezi předsíní a studiem) a plné zvukotěsné protipožární 
z technické chodby za monitorovou stěnou do stávající chodby, a budou sloužit jen pro 
provozní účely. 
Okna nebudou navrhovanými úpravami dotčeny! 
V návaznosti na změny ve 3.patře bude provedena nová instalace VZT a Chlazení na 
střeše nad dotčenými místnostmi, jedná se o instalaci VZT jednotky včetně propojovacích 
potrubních rozvodů a dvou chladících kondenzačních jednotek včetně propojovacích 
potrubí instalací k jednotce. Pro tato zařízení bude nutné zřídit na střeše nové kotevní a 
podpůrné prvky a servisní přechody potrubí a doplnit servisní chodníčky k jejich obsluze 
jako ochranu stávající foliové krytiny! (foliová krytina musí účinně být ochráněna v průběhu 
provádění prací na střeše souvislou vrstvou deskového materiálu proti poškození) 

 c) mechanická odolnost a stabilita 
 viz samostatný oddíl – Stavebně konstrukční řešení – STATIKA a detailní rozkresy  

vynášecích konstrukcí v tabulce zámečnických výrobků stavební části PD.. 
B.2.7 základní charakteristika technických a techno logických řešení 
a) technické řešení 
ZTI – současná instalace výlevky a vodovodní baterie v místnosti 3D02 bude zrušena a odpad  

bude využit pro případné budoucí připojení odvodů kondenzátu od fancoilů chlazení 
sousedících kanceláří, z tím účelem bude rozvod odpadního potrubí HT DN50mm 
prodloužen v drážce pod strop a odtud po povrchu v mírném spádu nad podhled do 
stávající chodby, kdy bude zazátkován – viz samostatný oddíl PD – D.1.4.a) ZTI. 

TOP – současné radiátory budou, s ohledem na nově vkládanou dvojitou instalační podlahu,  
přizvednuty (bez změny stávajících závěsů), a bude provedeno doplnění stávajících 
termostatických hlavic radiátorů o termopohony řízené systémem MaR - oddíl PD – 
D.1.4.d) MaR 

VZT a CHL - vzduchotechnické zařízení bylo navrženo pro následující stavy venkovního vzduchu: 
- pro zimní provoz: - 15°C, 1 g.kg -1s.v. podle ČSN 73 0540 
- pro  letní provoz: + 32°C, 59,5 kJ.kg -1s.v. (10,5 g.kg-1s.v.) podle ČSN730548.  
Mikroklimatické požadavky a dávky větracího vzduchu: 
Požadované průměrné mikroklimatické parametry vzduchu v TV studiu (vztahují se k zóně 
pobytu osob): 
Teplota vnitřního vzduchu: - zima 20 až 22°C, min. 18°C;léto max .26°C 
Koncentrace CO2      - 1000 ppm 
Řízení rel. vlhkosti vnitřního vzduchu se nepožaduje. 
Požadovaný stupeň filtrace přiváděného vzduchu EU 5. 



Po diskusi zadávacích podmínek mezi dodavatelem technologie (ČT) a projektantem za 
účasti investora bylo dohodnuto uvažovat celkovou max. tepelnou zátěž od osvětlení po 
technických úpravách (LED technologie, stmívače apod.) ve výši do 7,6 kW a od 
technologie (rozvaděče, monitorová stěna, obrazová režie, režijní pult apod.) ve výši 
do 11 kW. Provozní doba studia vč. souvisícího VZT zařízení bude z energetických 
důvodů omezena na nezbytnou dobu (ukázka s výkladem a příp. dochlazení po jejím 
ukončení v době otevření musea pro veřejnost, tj. v době 8 až 18 h.). 

 NÁVRH  ŘEŠENÍ  VZT ZAŘÍZENÍ 
TV studio je s ohledem na požadované mikroklimatické parametry a vnitřní tepelnou zátěž 
dislokována v nestandardních prostorech v posledním patře pod plochou střechou a 
v místnostech s okny (orientovanými na jih). Na ploché střeše nad TV studiem jsou navíc 
umístěny kondenzační jednotky centrálního zdroje tepla pro hlavní budovu musea. Volbu 
dislokace TV studia, ani výše uvedené skutečnosti nebylo možné při projektovém řešení 
zařízení ovlivnit. 
Instalované VZT zařízení č. 57 zajistí v době provozu TV studia podle potřeby požadované 
větrání, kompenzaci tepelné zátěže a může zajistit při provozu v zimním a v přechodném 
období i temperování prostoru (krytí tepelných ztrát). 
Podrobně viz - oddíl PD – D.1.4.b) VZT a CHL  

MaR – řeší návrh automatického řízení a sledování provozu určených technologických zařízení  
s preferencí ekonomiky jeho provozu jehož hlavními kritérii jsou: - max. jednoduchost 
obsluhy, - variabilita zařízení, - ekonomika provozu, - návaznost na ostatní technologie 
budovy, -  možnost  dozorování a ovládání v rámci centrální grafické nadstavby,  
Jedná se o zařízení: 
VZT57  - Zařízení VZT č. 57/01 
VZT57  - Zařízení VZT č. 57/02 
VZT57  - Zařízení VZT č. 57/03 
Klimatizování prostoru expozice TV studia je zajištěna pomocí VZT 57, která je vybavena 
kondenzačními jednotkami s invertem. Součástí zařízení VZT 57 jsou také dva odtahové 
ventilátory zajišťující odvod tepelné zátěže z rozváděčů technologie. Ve větraném prostoru 
je měřena hodnota CO2, podle které je řízeno množství přiváděného čerstvého vzduchu. 
Tepelná zátěž od technologických rozváděčů je podle potřeby buďto přiváděna zpět do 
prostoru, nebo je odváděna pryč s prostoru. Vzduchotechnika je blokována od signálu 
EPS. Teplotní čidla jsou umístěna v přívodním potrubí a ve vybraných odtazích z prostoru, 
které slouží pro výpočet optimální teploty přiváděného vzduchu. Ventilátory VZT jednotky 
mají od výrobce osazeny odběry na díze ventilátoru, na které jsou připojeny analogové 
tlakové snímače měřící reálné množství přiváděného vzduchu. Jako řídící stanice je 
použita stanice PXC 36E, která je umístěna v rozváděči MR-15. Pro potřeby místního 
ovládání a pro přehled o provozních stavech je na dveřích rozváděče osazen zobrazovací 
panel PXM-10  
Směšování přívodního a odpadního vzduchu 
Ventilátory přívodu a odtahu jsou spouštěny podle provozních požadavků prostoru.  
Regulace teploty - žádaná hodnota teploty přiváděného vzduchu je regulována pomocí 
sekvence směšování odpadního a přívodního vzduchu a následným řízení tepelných 
čerpadel. Regulování teploty v rozváděčích technologie je prováděna pomocí 
monitorování teploty. Při dosažení nastavených hodnot  je spouštěn příslušný odtahový 
ventilátor. Odtahové ventilátory 57M.03 a 57M.04 jsou také spouštěny pokud je v prostoru 
studia požadavek na topení a teplota v příslušném rozváděči  je alespoň o 2°C vyšší než 
je skutečná teplota prostoru. Při přepnutí kondenzačních jednotek do režimu chlazení jsou 
uzavřeny termopohony na topných tělesech v prostoru.  
Čidla pro regulaci - pro regulaci teploty slouží čidlo na přívodu vzduchu a čidla v prostoru. 
Pro regulaci koncentrace CO2 slouží čidlo na sání venkovního vzduchu a čidlo v odtahu. 
Signál EPS - v případě, že je signalizován požár od EPS, je celá zařízení 57 havarijně 
vypnuto. 
Podrobně viz - oddíl PD – D.1.4.d) MaR 

ELSILNO – Základní údaje 
Napěťová soustava   : 3NPE~50Hz 380V/TN-C-S 
Stupeň zabezp.dodávky el. energie : 3 
Instalovaný příkon (nový)  : Pi =  47,4 kW 
Soudobý příkon (nový)   : Pp =  31,9 kW 
Ochrana před nebezp.dotyk. napětím : automatickým odpojením od  
      zdroje, dle ČSN 33 2000-4-41 
Vnější vlivy    : stanoveno protokolem  

(v předchozím stupni) 
Napájení 



Pro prostory studia bude třeba připojit nový rozváděč, protože stávající je z hlediska 
přívodu nedostačující. Nový rozváděč Rt30D bude připojen z Rh30 ze stávajícího vývodu. 
Kabel bude veden stávající trasou po střeše – viz výkres. 
Z Rt30D bude připojen rozváděč MaR, chladící jednotky a technologie studia (osvětlení, 
zásuvky a vývody) - podrobně – viz část PD - D.1.4.f) ELSILNO. 

ELSLABO (DAT, EPS, EVAC)  
V řešeném prostoru je celkem 16 datových dvouzásuvek kategorie 6 připojené do RD33. 
Trasa k zásuvkám vede podhledem chodby 3D01 a příčkami k fasádní stěně. V příčce 
mezi 3D02 a 3D03 jsou 2 dvouzásuvky – ty budou přemístěny do podlahových krabic. 
Většina dvouzásuvek zůstane bez jakékoliv modifikace – bude těsně nad zdvojenou 
podlahou. Dvouzásuvky 95 a 96, které jsou v současné době na stěně mezi 3D02 a 
chodbou 3D01 budou přemístěny na sloup vedle stávajícího rozvaděče silno a budou 
využity pro info-panely. Tyto zásuvky budou v provedení na povrch. Zásuvky na stěně 
mezi 3D03 a chodbou budou zasaženy stavbou. Zásuvky budou osazeny do nově 
budované stěny  mezi 3D03 a chodbou.Pro přemisťovné dvouzásuvky budou na stávající 
kabely osazeny nové dvouzásuvky v provedení na povrch. 
V místnostech  3D02, 3D03 je po jednom opticko kouřovém hlásiči EPS – kruh 131. 
Stávající hlásiče bude nutné ochránit proti zaprášení. Do nově vzniklé místnosti 3D15 
bude osazen jeden nový optickokouřový hlásič zařazený do kruhu 131. Do 
vzduchotechniky budou osazeny hlásiče do potrubí pro přívod vzduchu do studia a pro 
odvod vzduchu ze studia.Při zachycení kouře v potrubí (a to i v případě, že bude hořet na 
střeše...) vypnou jednotku VZT. Vypnutí proběhne v rozvaděči MaR MR-15, svorkovnice 
X01 svorky 27,28. Ovládání bude z rezervy koppleru 40/4 umístěného v 0CR7 pod schody 
meziprostoru. Od koppleru bude do MR15 natažen stoupačkou nový kabel. 
Trasa k hlásiči bude v přiznané tuhé bezhalogonevé trubce na příchytkách. Vedení po 
střeše bude v trubkách UV stabilních.  Nové hlásiče budou vřazeny do stávající linky a 
budou začleněny do nadstavby. 
Řešeným prostorem vede hlavní trasa (z podlahy 3C01 do podhledu chodby 3D01). Trasu 
je třeba zachovat funkční. V rámci studia bude trasa přemístěna pod zdvojenou podlahu a 
stěnou do stávající trasy v podhledu. Většina kabelů vede do RD33. Další kabely přísluší 
prvkům slaboproudých systémů. Pro uložení do nové trasy bude nutné kabely identifikovat 
a v nejnutnější možné míře odpojit a znovu připojit. 
V blízkosti vede ještě trubka LSPE 32/40 s optickým kabelem Pragonet. Trubka je ve 
stoupačce mimo řešený prostor a pak vede po střeše ve stávajícím žlabu.  
Na dveřích mezi 3C01 a 3D01 jsou prvky EZS (magnetické kontakty). Jedny dveře budou 
nově z 3C01 do 3D15. Druhé dveře, které zůstanou mezi 3C01 a 3D01 jsou vybaveny 
kromě EZS ještě el zámkem, čtečkami EKV. Chodba je snímána kamerou - podrobně – 
viz část PD - D.1.4.e) ELSLABO. 

b) výčet technologických řešení 
instalace technologického vybavení TV techniky, jakou jsou: - monitorová stěna režie, - 
stůl obrazové režie, - technologické stojany, -  stojan systému Betacard, - náhledové 
monitory, nejsou součástí dodávky tohoto projektu, který řeší jen veškerou technickou 
přípravu pro připojení. Technologické zařízení studia je předmětem řešení České televize!   

B.2.8 požárn ě bezpečnostní řešení 
2.8.1.  POŽÁRNÍ ÚSEKY 

Upravované prostory pro předváděcí televizní studio ( m.č. 3D02, 3D03 a 3D15 ) budou 
tvořit samostatný požární úsek s označením PÚ č. 4.5. Zdvojená podlaha je součástí 
tohoto požárního úseku (pouze  rozvody elektroinstalace, topení a VZT, která slouží pouze 
tomuto pož. úseku).  

2.8.2. STUPNĚ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI 
Nově zřizovaný požární úsek předváděcího televizního studia – PÚ č. 4.5 je podle 
ČSN730802  a ČSN730834 zařazen do III. stupně požární bezpečnosti (pv = 57,5 kg/m2 -  
výpočet pv je uveden ve výpočtové části této zprávy a pro snížení IV. stupně pož. 
bezpečnosti o jeden stupeň je využito čl. 5.3.1 ČSN 73 08 34 – změna staveb skupiny II).   

2.8.3. POŽADAVKY NA POŽÁRNÍ ODOLNOSTSTAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ 
Požadovaná požární odolnost požárně dělících a nosných konstrukcí pro III. stupeň 
požární bezpečnosti v posledním nadzemním podlaží je 30 minut.   
Stávající cihelné a železobetonové konstrukce se změnou stavby nemění a vyhovují 
požadavkům normy. 
Požární odolnost nově zřizovaných sádrokartonových a prosklených požárně dělících stěn 
musí být  30 minut a musí být v provedení  EI. 
Jedná se o stěny oddělující stávající prostory kanceláří od nově zřizovaného požárního 
úseku předvádějícího televizního studia.  
Dveře v těchto stěnách musí být v provedení EW 15 DP3 vybaveny samozavíračem. 
Dveře z nově zřizovaného požárního úseku do prostoru hlavního schodiště ( č. m. 3C 01 – 



stávající částečně chráněná úniková cesta ) jsou stávající v provedení EW 15 DP3 se 
samozavíračem a vyhovují požadavku normy. 
Nově zřizovaná zdvojená podlaha s výškou dutiny 130 mm bude v provedení DP 1. 
Akustické obklady stěn budou nehořlavé (minerální). Sádrokartonové stěny a podhledy 
s ocelovými nosnými prvky – systém Knauf. 
V části místnosti č. 3D 03 bude zřízeno dřevěné pódium ( hlediště ). Pro tuto konstrukci je 
uvažováno se 4,5 m3 dřeva – tato konstrukce je započtena do stálého požárního zatížení 
požárního úseku ( výpočtová část ). 
Na nově provedené povrchové úpravu stěn a stropů není použito výrobků třídy reakce na 
oheň E nebo F. U stropů ( podhledů ) není použito hmot, které při požáru jako hořící 
odkapávají nebo odpadávají.  

 Nově zřizované prostupy požárně dělícími konstrukcemi musí být utěsněny podle  
ČSN 730810 čl. 6.2..  

2.8.4. ÚNIKOVÉ CESTY 
Z nově zřizovaného požárního úseku je východ přímo do stávající částečně chráněné 
únikové cesty ( prostor hlavního schodiště č.m. 3C01 ). Podlahová plocha požárního 
úseku je 94 m2.  Délka úniku jedním směrem z vnitřního prostoru požárního úseku do 
částečně chráněné únikové cesty nepřesáhne 15 m ( a = 1,05 ).  
Počet osob k evakuaci, podle ČSN 730834 čl. 5.6.9b, je 30 osob ( projektovaný počet 
osob tj. 20 sedadel a 3 zaměstnanci zvýšeno o 30 % ).  
Ve stávajících kancelářských prostorách, po zřízení nového požárního úseku 
předváděcího televizního studia, je 77 osob. Dvě únikové cesty z těchto prostor, jedna do 
částečně chr. únik. cesty ( m.č. 3C01 – hl. schodiště ) a druhá do chráněné únikové cesty 
typu A ( č.m. 3E S4 ), jsou zachovány. Nemění se ani jejich délky. ( Výpočty osob jsou 
uvedeny ve výpočtové části této zprávy ). 
Počet osob uvažovaný pro únik po částečně chráněné únikové cestě  je nově 53 (  30 
osob z nového pož. úseku a 23 osob ze stávajících kanceláří ) tj. zvýšení o 2 osoby oproti 
původnímu stavu. Kapacita této únikové cesty vyhovuje požadavku normy. 
Pro únik po chráněné únikové cestě typu A je to nově 54 osob. Na této únikové cestě 
dojde ke zvýšení počtu o 19 osob oproti původnímu stavu ( původně 35 osob ). Celková 
kapacita této chráněné únikové cesty je 240 osob ( dva únik. pruhy ). Pro únik touto chr. 
únikovou cestou ze všech podlaží objektu bylo uvažováno se 153 osobami ( 3. etapa ). Po  
uvedené úpravě je to 172 osob. Kapacita této únikové cesty vyhovuje požadavku normy. 
Únikové cesty z upravované části objektu v uvedeném provedení vyhovují požadavkům 
normy.  

2.8.5.  ODSTUPOVÉ  VZDÁLENOSTI 
Vzhledem k tomu, že požárně otevřené plochy se změnou stavby nemění a součin (p .c) 
se nezvyšuje o více než 30 kg/m2 ( kanceláře – 50 kg/m2, požární úsek studia – 75,0 
kg/m2 ), není třeba odstupové vzdálenosti posuzovat ( ČSN 730834 čl. 5.9.1 ).  

2.8.6.  PŘÍSTUPOVÉ  KOMUNIKACE 
Nemění se. 

2.8.7.  VZDUCHOTECHNIKA  
Jednotka VZT s nehořlavým obvodovým pláštěm ( plech, minerální izolace ) pro požární 
úsek předváděcího televizního studia bude umístěna na střeše objektu ( střešní plášť 
schopný šířit požár ). Toto vzduchotechnické zařízení slouží pouze nově zřizovanému 
požárnímu úseku. VZT potrubí bude z nehořlavých hmot. Potrubí pro přívod a odvod 
vzduchu mezi požárním úsekem a VZT jednotkou bude chráněné s požární odolností EI 
30. Přívodní i odvodní ventilátor ve VZT jednotce bude vybaven kouřovým čidlem 
napojeným na EPS. VZT zařízení se samočinně vypne při výskytu zplodin hoření v jeho 
potrubí. Prostupy požárně dělící konstrukcí musí být utěsněny podle ČSN 730810 čl. 6.2.  
VZT zařízení musí být provedeno podle ČSN 73 08 72 a bude zpracováno v samostatné 
části projektové dokumentace. 

2.8.8. ELEKTRICKÁ  POŽÁRNÍ  SIGNALIZACE 
Ve všech prostorách nově zřizovaného požárního úseku bude zřízena EPS podle 
požárních zpráv 1. - 3. etapy rekonstrukce objektu včetně akustického signálu vyhlášení 
poplachu. Elektrická požární signalizace a domácí rozhlas budou zpracovány 
v samostatné části projektové dokumentace. 

2.8.9. NOUZOVÉ  OSVĚTLENÍ 
Nově zřizovaný požární úsek bude rovněž vybaven nouzovým osvětlením dle požárních 
zpráv pro 1.- 3. etapu výstavby ( u východu z tohoto prostoru do částečně chráněné 
únikové cesty).  

2.8.10. DOMÁCÍ  ROZHLAS 
Nově zřizovaný požární úsek bude rovněž vybaven domácím rozhlasem dle požárních 
zpráv pro 1.- 3. etapu výstavby. Zařízení musí být provedeno tak, aby ani po vzniku 
požáru nebyl domácí rozhlas vyřazen z provozu. Ovládací zařízení bude umístěno 
v ohlašovně požáru. 



2.8.11. VYTÁPĚNÍ 
 Nemění se. 
2.8.12. STABILNÍ  HASÍCÍ  ZAŘÍZENÍ 

V nově zřizovaném požárním úseku není uvažováno se stabilním hasícím zařízením. 
2.8.13. DODÁVKA  ELEKTRICKÉ  ENERGIE 
 Požadavky na dodávku elektrické energie zpracované v požárních zprávách pro 1. – 3.  

etapu výstavby se nemění. 
2.8.14. POŽÁRNÍ  VODOVOD 

Nově zřizovaný požární úsek, podle ČSN 73 08 73 čl. 4.4b, nemusí být vybaven vnitřním 
požárním vodovodem ( součin půdorysné plochy pož. úseku  a požárního zatížení 
nepřesáhne hodnotu 9 000 – 94,0 x 75,0 = 7 050 ). 

 Rozmístění stávajících vnitřních odběrních zařízení se změnou stavby nemění. 
2.8.15. HASÍCÍ  PŘÍSTROJE 

Nově zřizovaný požární úsek bude vybaven sněhovými hasícími přístroji s hasící 
schopností 34 A – 2 kusy. 

B.2.9 zásady hospoda ření s energiemi 
a) kritéria tepelně technického hodnocení 

Budova je stavbou, u které se předpokládá splnění základních požadavků pro zajištění 
provozu budovy a zajištění podmínek pro vnitřní prostředí na základě hygienických 
normativů. Tepelně technické vlastnosti jednotlivých konstrukcí jsou navrženy v úrovni  
doporučených  hodnot  technickou normou ČSN 73 0540-2 (2011). Z hlediska tepelně 
technických vlastností je stavba stabilizována předchozími etapami rekonstrukce a tento 
stav nebude navrženými úpravami ovlivněn. 

b) energetická náročnost stavby 
s ohledem na znění §7, odst.5d) zákona č.318 / 2012 Sb. O hospodaření energií se ENB 
pro daný charakter úprav neprokazuje! 

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií 
 viz odst.b) 
B.2.10 hygienické požadavky na stavbu, požadavky na  komunální a pracovní prost ředí 

Jedná se o předváděcí místnost se specifickým a občasným provozem, nejedná se o 
trvalé pracoviště! 

B.2.11 ochrana p řed negativními ú činky vn ějšího prost ředí 
a) ochrana před radonem 
b) ochrana před bludnými proudy 
c) ochrana před technickou seizmicitou 
d) ochrana před hlukem 
e) protipovodňová opatření 
 žádný z uvedených vnějších vlivů se navrhovaných úprav nedotýká 
B.3  Připojení na technickou infrastrukturu 

Navrhovaným řešením není dotčena stávající infrastruktura ve veřejných plochách a 
pozemcích, veškerá připojení jsou realizovány v rámci vnitřních prostor budovy  

B.4 Dopravní řešení 
 Navrhované úpravy nemají vliv na současné dopravní řešení a ani nevyvolávají nové  

potřeby na parkování a změnu dopravního řešení  
B.5 Řešení vegetace a souvisících terénních úprav 
 Navrhované úpravy se nedotýkají vnější prostředí 
B.6 Popis vliv ů stavby na životní prost ředí a jeho ochrana 
a) vliv stavby na ŽP 

Navrhované úpravy nemají vliv na současný stav ovzduší, odpadů a půdy.  
Z hlediska hluku od zařízení VZT a CHL umístěných na střeše se konstatuje: 
- dvě kompresorové jednotky u východní atiky, podle dodavatele, při chlazení  
před jednotkou ve vzdálenosti 1 m mají akustický tlak 55 dB(A). 
- vzduchotechnická jednotka pro TV studio umístěná rovněž na střeše vyzařuje  
pláštěm do okolí akustický výkon 56 dB(A), na výfuku odpadního vzduchu ze  
studia je akustický výkon 54 dB(A) a na žaluzii pro nasávání čerstvého  
vzduchu do jednotky je akustický výkon 39 dB(A). Obě uvedené potrubní větve  
jsou vybaveny tlumiči hluku v potřebné délce.  
Uvedené zdroje hluku umístěné na střeše se nacházejí pod úrovní horní hrany atiky, takže 
jsou hmotou atiky (betonová stěna tl.180mm) účinně odcloněny! . 

b) vliv stavby na přírodu a krajinu  
 Navrhované úpravy se nedotýkají vnější prostředí. 
c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura2000 
 Navrhované úpravy nejsou v kontaktu s chráněnými územími Natura 2000! 
d) návrh na zohlednění podmínek z EIA 
 Navrhované úpravy se nedotýkají vnější prostředí, nepodléhají řízení dle EIA,  
e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma 



 navrhovaná úpravy nevyvolává potřebu návrhu jakýchkoliv ochranných bezpečnostních  
pásem   

B.7 Ochrana obyvatelstva 
 Není předmětem řešení vybrané části budovy! 
B.8 Zásady organizace výstavby 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot a jejich zajištění 

pro provádění prací bude třeba zejména elektrický proud 220V pro připojení ručních  
elektrických nástrojů, silové zásuvky jsou dostupné v dostatečném množství v prostoru 
staveniště, 

b) odvodnění staveniště 
 většina stavebních prací probíhá uvnitř budovy, plocha střechy dotčená stavebními  

pracemi je dostatečně odvodněna stávajícími dešťovými vpusti, v průběhu prací nesmí 
dojít k jejich překrytí, instalace zařízení na střeše je navržena tak, aby nebyl narušen odtok 
dešťové vody do vpustí! Zábor ostatních venkovních ploch pro zařízení staveniště na 
vlastním pozemku muzea se nepředpokládá! 

c) napojení staveniště na tech.a dopr. infrastrukturu 
 bude využíváno jen stávající, které dosud slouží pro budovu 
d) vliv provádění stavby na okolí a pozemky 
 jedná se o stavební práce jen v budově nebo na její střeše, okolí nebo jiné pozemky  

nebudou realizací úprav dotčeny!  
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na souvisící asanace, demolice, kácení 
 dtto – odst.e)  
f) max.zábory staveniště 

dtto – odst.e)  
g) max.produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě a jejich likvidace 

při provádění prací na vnitřních úpravách dvou místností v budově se předpokládá vznik 
běžného stavebního odpadu, zařazeného dle vyhlášky 381/2001 Sb. (Katalog odpadů) do 
skupiny odpadů 17. Při nakládání s odpady, které vzniknou v důsledku stavebních prací, 
se bude zhotovitel řídit zákonem o odpadech 185/2001 Sb. a vyhláškou 383/2001 Sb. o 
podrobnostech nakládání s odpady. Vzniklý odpad bude ve smyslu výše uvedené 
legislativy a na základě dohod účastníků výstavby průběžně odvážen na řízené skládky a 
do recyklačních center.  

h) bilance zemních prací 
 zemní práce nejsou obsahem navrhovaných úprav 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vypracoval: 
Ing. arch. Zdeněk Žilka 
06.2013 
 


