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A. Průvodní zpráva
a) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE, CHARAKTERISTIKA STAVBY
Název stavby: Revitalizace bývalého pivovaru pro účely návštěvnického centra hradu Kámen
Investor, stavebník: Kraj Vysočina, Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33
Správa objektu: Museum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace
Památková ochrana (podle zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči):

Objekt je jako nedílná součást hradu kulturní památkou zapsanou v Ústředním seznamu
kulturních památek ČR pod rejstříkovým číslem 40125/3-3061.
Parcelní číslo: 55, k.ú. Kámen
Stupeň projektu: stavební řízení

Projekt:
Zodpovědný projektant:

Ing. Petr Všetečka, autorizovaný architekt ČKA 02 635,
Havlíčkova 53, 602 00, Brno
Vypracovali: Ing. Petr Všetečka, Ing. Robert Václavík,
Technická spolupráce: Ing. arch. Markéta Čermáková, Ing. arch. Karel Menšík
TRANSAT architekti,
tel.:05-42212730
transat@volny.cz
www.transat.cz
Požární zpráva: Ing. Barbora Drápelová
Spolupráce ZTI, vytápění: Ing. Radek Herman
A

U

T

O

R

S

K

Á

P

R

Á

V

A

Architektonické řešení, které je obsahem tohoto stavebního záměru, je autorským dílem, které je
chráněno zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském a o změně některých zákonů (autorský
zákon). Kontinuita výkonu autorských práv k tomuto dílu ve smyslu autorského zákona bude
zachována během všech dalších stupňů projektové dokumentace a po celou dobu realizace
stavebního záměru.

Doba zpracování: leden - březen 2013

b) údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o
majetkoprávních vztazích
Charakteristika území a stavebního pozemku
Budova bývalého pivovaru je součástí areálu hradu Kámen, ležícího na návrší v severozápadní části
obce Kámen. Pivovar přímo navazuje na vstupní objekty hradu – bránu a věž.
Podloží je stabilní, je tvořeno skalnatým masivem. Parcela se nenachází v záplavovém území.
Základní charakteristika stavby a jejího užívání
Záměrem projektu je hmotová revitalizace bývalého pivovaru hradu Kámen - kulturní památky a
využití tohoto objektu pro návštěvnické centrum hradu. Kromě funkcí návštěvnického zázemí –
pokladny s drobným prodejem suvenýrů a občerstvení, sociálního zařízení a multifunkčního
kulturního prostoru - bude objekt obsahovat i kanceláře pro personál hradu (maximálně 5 osob).
Součástí revitalizace bude i zajištění souvisejících technických sítí pro uvedené funkce objektu.
Objekt i jeho okolí (park, p. č. 1) jsou jako nedílná součást hradu kulturní památkou zapsanou
v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod rejstříkovým číslem 40125/3-3061.
Zábor zemědělského půdního fondu a pozemků plnících funkci lesa
Stavebním záměrem nedojde k záboru zemědělského půdního fondu ani pozemků plnících funkci
lesa.
Požadavky na výkup pozemků nebo staveb a budov podmiňujících výstavbu
Stavební záměr nebude vyžadovat výkup pozemků ani staveb.
Jedinou související stavbou, která je navržená mimo pozemek stavebníka, je případná stavební
úprava stávající jímky odpadních vod, která se nachází na pozemku obce Kámen.
Majetkoprávní vztahy
Stavba i veškeré související úpravy parteru jsou navrženy na pozemku stavebníka.

c) údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou
infrastrukturu
Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu
Tato část hradu je pro návštěvníky přístupná pouze pěšky. Parkoviště pro návštěvníky hradu se
nachází v obci asi 150m od objektu a vedou k němu dvě přístupové cesty, přes hlavní bránu do hradu
a přes boční bránu do parkové části hradu.
Pro obsluhu i zásobování je objekt přístupný automobilem po zpevněných cestách od hlavní brány.
Přes hlavní bránu je příjezd po veřejné komunikaci na státní silnici č. 19 Tábor – Pelhřimov, respektive
na náves obce Kámen.
Přístup na stavební pozemek bude po dobu výstavby zajištěn od státní silnice po stávající zpevněné
komunikaci.
Voda a energie pro stavbu budou zajištěny napojením se na stávající rozvody.
Použité podklady a průzkumy
- Stavební záměr, Ing. Petr Všetečka, 2012
- Stavebně-historický průzkum kostela Panny Marie Bolestné a hradního pivovaru v Kameni, okr.
Pelhřimov, Ing. arch. Ladislav Svoboda, 2012

- Stavební zaměření stávajícího stavu objektu, Kámen - věž a pivovar, PROGEO Jihlava spol. s r. o.,
2012
- Digitální vektorová katastrální mapa obce Kámen včetně rozvodu technických sítí v obci – dešťové
kanalizace, vodovodu; oddělení správy GIS odboru informatiky krajského úřadu Vysočina, 2012
- Státní hrad Kámen, sociální zařízení, Rekonstrukce bývalého pivovaru na soc. zařízení návštěvníků,
projekt pro provedení stavby, Jihočeský podnik pro údržbu památek Tábor, projekční oddělení 06,
1972
- Zadání investora pro stavební záměr; Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského
úřadu Kraje Vysočina a Muzeum Vysočiny Pelhřimov, 2012
- Revitalizace bývalého pivovaru pro účely návštěvnického centra hradu Kámen - projekt pro
zjednodušené územní řízení, Ing. Petr Všetečka, leden 2013

d) informace o splnění požadavků dotčených orgánů
Do dokumentace pro stavební povolení byly zapracovány všechny požadavky dotčených orgánů
z územního řízení. Do prováděcí dokumentace budou zapracovány případné další připomínky ze
stavebního řízení.

e) informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu
Stavba je navržena tak, aby splnila požadavky vyhlášky 268/2009 Sb., o obecných technických
požadavcích na výstavbu.

f) údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, popřípadě
územně plánovací informace u staveb podle § 104 odst. 1 stavebního zákona
Podle platné verze Územního plánu obce Kámen je pozemek bývalého hradního pivovaru funkční
plochou stabilizovaného území „Veřejné vybavení“ - veřejné vybavení obce, služby. Záměr je tedy
plně v souladu s tímto územním plánem.

g) věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření
v dotčeném území
Dle §22 odst. 2 památkového zákona (20/1987 Sb) budou zemní práce pro provedení stavby
oznámeny Archeologickému ústavu Akademie věd ČR v Praze nebo Brně již v době její přípravy.

h) předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby
Předpokládané zahájení výstavby: r. 2014.
Předpokládaná lhůta výstavby: 2014-2018

i) statistické údaje o orientační hodnotě stavby bytové, nebytové, na ochranu
životního prostředí a ostatní v tis. Kč, dále údaje o podlahové ploše budovy bytové
či nebytové v m2, a o počtu bytů v budovách bytových a nebytových
zastavěná plocha objektem bývalého pivovaru
obestavěný prostor bývalého pivovaru
plocha souvisejících úprav parteru
předpokládané náklady

142m2
1035m3
80m2
cca 15mil. Kč vč. DPH

B. Souhrnná technická zpráva
1.

Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení
a) zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení současného
stavu konstrukcí; stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní
památkou, je v památkové rezervaci nebo je v památkové zóně

Budova bývalého pivovaru je součástí areálu hradu Kámen, ležícího na návrší v severozápadní části
obce Kámen. Pivovar přímo navazuje na vstupní objekty hradu – bránu a věž.
Podloží je stabilní, je tvořeno skalnatým masivem. Parcela se nenachází v záplavovém území.
Smyslem projektu je navrátit do struktury hradu chybějící objem velmi zajímavého objektu bývalého
pivovaru, který dnes existuje jen v torzálním stavu. Stavba pivovaru, jejíž historie sahá minimálně do
konce 18. století, pravděpodobně však ještě dále - viz Stavebně-historický průzkum L. Svobody z roku
2012 – byla součástí vnějšího opevnění hradu, respektive využila hradební zeď ze dvou stran jako své
obvodové zdivo. Stavba měnila během své existence jen mírně svou vnější podobu. Z utilitární
hospodářské stavby, zobrazené např. na kresbě F. A. Hebera z poloviny 19. století byla na konci 19.
století upravena do novogotické podoby. Tato úprava se týkala pouze fasády štítu a ostění oken.
Hmota stavby měněna nebyla. Po několika desetiletích chátrání byl v r. 1973 objekt přestavěn na WC
pro návštěvníky. Střecha byla stržena a objekt redukován na přízemní s pochozí plochou střechou.

b) urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků s ní souvisejících
Pro metodiku navržené revitalizace je zásadní právě obnova hmoty bývalého pivovaru včetně střechy
a otvorů v dochované obvodové zdi. Hmotové řešení, včetně výškových dimenzí, vychází ze zaměření
objektu v 50. a 70. letech 20. století, tedy z doby před demolicí střechy objektu, respektive přestavby
do současného stavu. Návrh otvorů v dochované obvodové zdi - tedy na východní a jižní fasádě - se
vrací k podobě novogotické úpravy. To se netýká jižního štítu, jehož zdivo již není zachováno. Podoba
novogotické úpravy je v návrhu jen naznačena.
Ostatní části stavby, tedy severní a západní fasáda a zejména interiér stavby jsou řešeny vzhledem
k nové funkci objektu inovativně.
Interiér - raumplan
Rozvržení interiéru do několika výškových úrovní vychází z morfologie okolního členitého terénu
(hrad na skalnatém návrší), z jeho umístění na rozhraní prostorů (na hradbách) a z analogie
několikaúrovňového využití objektu bývalého pivovaru.
1. výšková úroveň je logicky orientovaná na jihovýchod - pod hradbu, v kontaktu s východní částí
hradního parku. V této úrovni je situován hlavní multifunkční kulturní prostor a sociální zázemí
návštěvníků.
2. výšková úroveň je věnovaná vstupu pro návštěvníky hradu, foyer a pokladně. Prostor je orientován
na západ – do vnitřní části hradu. Pokladna zde funguje jako „velín“ – s perfektním výhledem a s tím

spojenou kontrolou vstupní cesty k hradnímu nádvoří a přilehlého území. Mírně zvýšená je kancelář
správy hradu s orientací na sever, s výhledem na skály. Do severní fasády je umístěn i samostatný
vstup pro zaměstnance správy hradu.
3. úroveň je také kancelářská. Menší kancelář orientovaná na sever, opět s krásným výhledem na
skály a park a větší – sklad je podstřešním prostorem, osvětleným přirozeným světlem jen nepřímo
přes pavláčku do jižního štítu stavby a větraný malým okénkem v nadezdívce hradby pod střechou.
Všechny úrovně jsou spojeny do jednoho prostorového celku. Bohatost prostoru sjednocuje i různé
druhy otvorů fasády – historická poměrně malá hluboká okna i moderní více prosklené návštěvnické
provozy v západní fasádě. Rohové okno překlenuté rohovým překladem je motivem volně
odvozeným z horního hradního nádvoří, kde je podobně vynesen „volný roh“ zaklenutím.
Řešení fasád dovoluje mít „čistou“ střechu bez okenních otvorů, vyjma přístupu na věž.
Pavlač pro přístup do horní kanceláře, na střechu a k věži je přesně v ose stavby a využívá symetrie
štítů.
Přístup do věže
Pro přístup na věž bude ve střeše objektu vytvořen střešní výlez (cca 1600x900mm), kterým bude po
krátké lávce umožněn přístup ke dveřnímu otvoru do věže. Tento ne příliš komfortní přístup do věže
byl volen zejména proto, že přístup slouží jen pro údržbu a pouze ojediněle pro vstup odborníků
k prohlídce věže, respektive zvonu. Jiné řešení by narušilo lapidární pojetí exteriéru objektu bývalého
pivovaru.
Parter
Parter je navržen jen s mírnou úpravou ze západní a severní strany. Bude mírně zvýšena úroveň
chodníku a upraven sklon, aby návštěvnické vchody do 2. výškové úrovně objektu byly bezbariérové.
Z úpravy vyplývá i nutnost vložení několika schodů do parteru – samozřejmě mimo trasu
bezbariérového provozu. Jeden schod bude přidán do průchodu věží, tři stupně jsou navrženy u
severozápadního rohu objektu.
Bude zrušena novodobá nadstavba bývalé hradební zdi u severního průchodu mezi objektem a
skálou a nahrazena ocelovým oplocením s uzamykatelnou brankou.
Materiály
Objekt je navržen výhradně z tradičních materiálů. Jeho pojetí je kontextuální, dané především
metodikou revitalizace historické stavby (kulturní památky).
Materiálové řešení:
- původní historické hradební zdivo – očištěné kamenné zdivo zaspárované vápennou směsí do
roviny, barevně sjednocené do barvy omítky, zazdění novodobých otvorů stejným kamenným
zdivem
- doplněné konstrukce obvodového pláště mimo dochovanou historickou hradební zeď a
dozděný jižní štít – monolitický beton pohledový

-

-

vnitřní kontaktní zateplení obvodových zdí - pěnové sklo a polystyren v několika tloušťkách
navržených tak, aby bylo zamezeno kondenzaci vodních par v konstrukci, špalety oken budou
zatepleny vnitřním zateplením tak, aby byly dodrženy vnější rozměry oken podle historických
podkladů
střecha: plášť keramická taška bobrovka, sněhové zábrany, klempířské prvky z patinujícího
titanzinku bez nátěru, vodotěsné podstřeší, zateplení minerální vatou, dřevěný krov
vnitřní konstrukce, vestavba raumplanu – kombinace zdiva a monolitického betonu v 1.
úrovni a dřevěných konstrukcí ve 2. a 3. úrovni
vnitřní povrchy: omítka a sádrokarton
výplně historických otvorů – dřevěné atypické
výplně novodobých otvorů – kov/ocel s přerušeným tepelným mostem
historické fragmenty – kamenná ostění druhotně zazděná ve vnitřní zdi objektu – budou
přemístěna do hradu a prezentována formou lapidária apod.
vestavěný mobiliář – atypický, na bázi dřeva (masiv, překližka, MDF) s různými povrchovými
úpravami
ostatní mobiliář – typový dle výběru architekta
oplocení: doplnění uzamykatelné branky a mřížových polí ze svislých prutů, žárově zinkovaná
ocel

c) technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení
vnějších ploch
Hmotově jednolitá stavba je navržena jako skladebný celek dvou stavebně oddělených částí –
historické hradby a ostatních nově dostavěných konstrukcí. Historická, jeden metr a šedesát
centimetrů široká hradba ze smíšeného zdiva nejasné skladby se vzlínající zemní vlhkostí bude od
ostatních nových konstrukcí oddělena hydroizolační vrstvou a nenasákavými materiály, tak aby
zabudovaná vlhkost masívní konstrukce neohrožovala zbytek stavby. Nové konstrukce budou od
zemní vlhkosti standardně izolovány novodobými hydroizolačními systémy.
Stávající hradební zeď bude nadezděna do požadované výšky objektu (podle zaměření ze 70. let v
SHP) kamenným zdivem totožné kvality – materiálu a provedení - podle zdiva stávajícího. Západní a
severní fasáda bude z pohledového betonu (zateplená sendvičová konstrukce – viz níže). Pohledový
beton je zvolen vzhledem k velkým otvorům v západní fasádě, tvoří zároveň konstrukční překlady a
evokuje historickou „tíhu“ objektu (kterou by běžný vnější zateplovací systém potlačil).
Obvodová konstrukce stavby je tedy navržena jako těžká (kamenná a železobetonová), vnitřní nosná
konstrukce s výjimkou nejnižšího podlaží pak jako lehká, převážně dřevěná.

d) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu
Tato část hradu je pro návštěvníky přístupná pouze pěšky. Parkoviště pro návštěvníky hradu se
nachází v obci asi 150m od objektu a vedou k němu dvě přístupové cesty, přes hlavní bránu do hradu
a přes boční bránu do parkové části hradu.
Pro obsluhu i zásobování je objekt přístupný automobilem po zpevněných cestách od hlavní brány.
Přes hlavní bránu je příjezd po veřejné komunikaci na státní silnici č. 19 Tábor – Pelhřimov, respektive
na náves obce Kámen.

Přístup na stavební pozemek bude po dobu výstavby zajištěn od státní silnice po stávající zpevněné
komunikaci.
Voda a energie pro stavbu budou zajištěny napojením se na stávající rozvody.

e) řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, dodržení
podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a svážném území
viz bod d)

f) vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany
Stavba nezasahuje do žádných ochranných ani bezpečnostních pásem (kromě památkové ochrany
areálu hradu).
Běžný komunální odpad vznikající v průběhu užívání stavby bude likvidován v místě obvyklým
způsobem při dodržení platné legislativy. Množství odpadu se oproti stavu před změnou užívání
objektu nezvýší.
Realizace stavby podle projektu nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Dle zákona 114/1992
Sb, § 7 budou dřeviny chráněny před poškozováním a ničením.
Před započetím užívání stavby bude doložen doklad o vodotěsnosti jímky. Likvidace odpadních vod
z jímky bude prováděna v souladu s právními předpisy dle zákona 500/2004.
Staveništní odpad, podle katalogu odpadů č. 17. 01 – 17. 09 podle Vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb.
bude likvidován v souladu se zákonem 185/2001 Sb a vyhláškou MŽP č. 383/2001 Sb a další
legislativou včetně místních vyhlášek. Předpokládané množství stavebního odpadu je 205 tun. Půjde
o běžnou stavební suť pocházející z demoličních prací a obsahující tyto materiály: smíšené zdivo,
omítky, maltoviny, beton, štěrk, písek.
Staveništní odpad nebude skladován v objektu ani v rámci zařízení staveniště a každodenně bude
odvážen, vč. chemicky znečištěné vody.

g) řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací,
K vlastnímu objektu není zajištěn přístup se sklony podle normových hodnot, sklony stávajících
památkově chráněných komunikací tuto normu výrazně překračují. I přes tato přístupová omezení je
objekt v obou návštěvnických podlažích navržen jako bezbariérový, včetně WC.

h) průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové
dokumentace
Provedené průzkumy - viz kapitolu A c). Výsledky stavebně-historického průzkumu byly určující pro
hmotové a architektonické řešení navrženého objektu.

i) údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a výškový
systém
Stavební úpravy se jednoznačně vztahují ke stávajícím konstrukcím.

j) členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní
soubory
Stavba není členěna na SO a neobsahuje technologické provozní soubory.

k) vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními
účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace
Stavební činnost zasáhne pozemky p.č.1 a 53 ve vlastnictví investora. Zařízení staveniště bude
v bezprostředním okolí objektu na východní straně, nebude omezovat příchod k hradu, nebude
působit nadměrné znečištění apod. Kamenná dlažba a konstrukce věže budou chráněny.

l) způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků, pokud není uveden
v části F.
Po dobu provádění stavby bude odbornou prováděcí firmou zajištěno dodržování platných právních
předpisů pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

2.

Mechanická odolnost a stabilita

viz přílohu statiky
Během stavebních prací bude ověřena hloubka a stav základů hradby, případné nedostatečné
hloubce založení bude přizpůsobena výrobní dokumentace stavby.

3.

Požární bezpečnost

viz přílohu PBŘ

4.

Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Stavba bude sloužit jako návštěvnické centrum hradu s pokladnou s drobným prodejem suvenýrů,
občerstvením, multifunkčním kulturním prostorem a kancelářemi pro personál hradu (maximálně 5
osob).
Sociální zařízení
Sociální zařízení v objektu bude sloužit pro veškerý návštěvnický provoz hradu, v objektu hradu bude
pak zajištěno jen zázemí pro personál (3WC). Zázemí je dimenzováno pro návštěvnost 20-25 tisíc
návštěvníků za rok, respektive pro cca 110 návštěvníků za den, přičemž počet návštěvníků v jednom
okamžiku bude v areálu maximálně 50. Tato kapacita je počítána včetně návštěvníků využívajících
služeb multifunkčního kulturního provozu. Kapacita WC se od současného stavu, který kapacitně
vyhovuje, neliší.
Sociální zařízení je navrženo s bezbariérově řešenými WC pro ženy i muže. V obou je součástí pultu
s umyvadly i přebalovací pult. Jedna kabina WC žen je navržena včetně výlevky pro úklid, úklidové
prostředky budou uloženy v úklidové skříni v předsíni WC.
Provoz občerstvení
Provoz občerstvení bude sloužit jako „výdej a zpracování hotových a zachlazených výrobků“ a jako
„výdej teplých a studených nápojů“. Předpokládá se provozování správou hradu.
Provoz občerstvení je navržen v nejnižší úrovni objektu, se samostatným přístupem z exteriéru i po
schodišti z prostoru pokladny. Posezení je navrženo v interiéru i v exteriéru - na stávající zpevněné
ploše orientované do východní části hradního parku. Prostor bude volně přístupný, v době, kdy

nebude občerstvení v provozu, bude sloužit jako místo k odpočinku návštěvníků hradu nebo jako
čekárna na prohlídku hradu (např. při nepřízni počasí).
Provoz bude vybaven výdejním pultem s chlazeným skladem nápojů ve spodní části (pod pultem),
s prezentační vitrínou na zákusky v horní části. Pult bude obsahovat pokladnu.
Proti pultu bude vestavěná policová a skříňová stěna na nádobí s několika spotřebiči – kávovarem,
výrobníkem ledu, dřezem na mytí nádobí, umyvadélkem pro mytí rukou personálu, myčkou.
Z prostoru obsluhy pultu bude přístupný i uměle odvětraný sklad potravin s regály a s lednicí, i malá
šatna personálu se sprchou a WC. Voda pro provoz občerstvení včetně zázemí personálu bude
ohřívána v boileru (cca 100l) umístěném v šatně personálu.
Prostor pod schodištěm do vyšší úrovně bude sloužit jako sklad nápojů i jako sklad případných
použitých obalů apod.
Vzhledem k malému rozsahu nebude mít provoz občerstvení výrazné požadavky na řešení
odpadového hospodářství. Vše se bude řešit aktuálně při pravidelném navážení hotových výrobků.
Nepředpokládá se větší rozsah skladování potravin ani nápojů.
Zásobování bude zajištěno po zpevněných komunikacích hradního areálu – viz napojení na dopravní
infrastrukturu.
Úklid provozu občerstvení bude zajištěn dohromady s celým objektem – viz sociální zařízení.
Podrobný provoz občerstvení bude řešen provozním řádem.
Hlavní prostor občerstvení nebude oddělen od ostatního provozu objektu, veškeré zásoby a
spotřebiče bude možné uzamknout ve skladu nebo vestavěném nábytku – skříních, pultu.
Mimo tento provoz občerstvení je počítáno i s osazením nápojového automatu ve foyer - ve 2.
výškové úrovni objektu pro období, kdy bude občerstvení mimo provoz.

5.

Bezpečnost při užívání

Stavba je navržena tak, aby splnila požadavky vyhlášky 268/2009 Sb., O obecných technických
požadavcích na výstavbu.

6.

Ochrana proti hluku

Stavba není vystavena žádnému zdroji nadměrného hluku, ani žádný takový nevytváří.

7.

Úspora energie a ochrana tepla
a) splnění požadavků na energetickou náročnost budov a splnění porovnávacích
ukazatelů podle jednotné metody výpočtu energetické náročnosti budov

V zimě mimo sezónu objekt vytápěn nebude, nebude ani temperován. Přesto je objekt navržen jako
standardně zateplený (podle normových hodnot ČSN 730540 - Tepelná ochrana budov), aby jeho
spotřeba v přechodných obdobích (květen, září) byla velmi nízká a aby bylo možné v mimořádných
případech v objektu rychle zatopit i mimo sezónu. Zateplení kamenné hradební zdi bude proto
provedeno zevnitř.

b) stanovení celkové energetické spotřeby stavby.
- topení 8-10kW
- ohřev TUV 3kW
- osvětlení 2kW

- ostatní spotřebiče včetně výpočetní techniky 6kW
- celkový potřebný příkon 20kW

8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace
Návrh se snaží maximálně vyjít vstříc nezanedbatelné části návštěvníků a vytvořit provoz
návštěvnického centra s minimálním množstvím bariér.
Stavba přiměřeně splňuje vyhlášku 398/2009 Sb., O obecných technických požadavcích
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Přiměřenost je dána jednak památkovou ochranou
celého stavebního souboru hradu, jednak terénní konfigurací hradu jako stavby na návrší.
Návštěvnický provoz objektu, funkce pokladny, multifunkčního kulturního prostoru, občerstvení i
sociálního zařízení je bezbariérový. Poskytuje tak servis zejména pro návštěvu hradního parku, neboť
vlastní hrad řešen bezbariérově není. K vlastnímu objektu navíc není zajištěn přístup se sklony ramp
podle normových hodnot, sklony stávajících památkově chráněných komunikací tuto normu výrazně
překračují.
Dle této vyhlášky budou všechny prosklené plochy ke kterým je přístup z terénu (zejména vstupní
dveře) označeny, WC pro invalidy bude opatřeno elektronickou signalizací a madly, prodejní pult
bude mít rozměry v=800mm, š=900mm, vstupní dveře do objektu by měly být min. šíře 1250mm
(jedno křídlo průchozí o min. šíři 900mm), jelikož je objekt památkou, bude v tomto případě
uplatněna výjimka a vstupní dveře do objektu budou šíře 900mm.

9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí
Vzhledem k nebytové funkci stavby nebyla posuzována přítomnost radonu v objektu. Agresivní
spodní voda, seizmicita ani další vlivy nebyly na pozemku zjištěny.

10. Ochrana obyvatelstva
Na stavbu nejsou kladeny žádné nároky související s civilní ochranou, ani žádné nároky nevyvolává.

11. Inženýrské stavby (objekty)
a) odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod
Odpadní vody stávajícího sociálního zařízení jsou odvedeny do jímky odpadních vod, která je
umístěna těsně za hranicí pozemku stavebníka, na parcele č. 910/5. Tento pozemek je ve vlastnictví
obce Kámen. Stáří kanalizace není možné určit. Poslední rekonstrukce sociálního zařízení, která byla
provedena v roce 1972, nebyla provedena zcela podle projektové dokumentace, a proto nelze určit
ani její rozsah, respektive stáří jejích částí. Průzkum stavu kamerovou zkouškou nebyl proveden.
V obci Kámen není proveden rozvod splaškové kanalizace. Proto bude odpadní voda z objektu opět
svedena do stávající jímky odpadních vod. Do jímky bude odpadní voda svedena novým rozvodem
kanalizace. Revizní šachta bude umístěna u jižní fasády objektu. Jímka bude vyvážena specializovanou
firmou.
Oprava jímky bude předmětem samostatného projektu, který bude časově koordinován s projektem
revitalizace pivovaru pro návštěvnické zázemí.

Rozvod kanalizace v objektu je navržen jen v podlaze 1. výškové úrovně, bude kompletně nový.
Dešťová voda bude svedena do akumulační vsakovací nádrže o objemu 3m3, umístěné po spádu na
východ od objektu.

b) zásobování vodou
Objekt bývalého pivovaru je napojen na vnitřní rozvod pitné vody hradu přípojkou neurčitého stáří.
Navrženo je připojení vody novým potrubím, v místě za vodoměrnou šachtou hradu – viz výkres č. 5.
Jde o vnitřní rozvod hradu, vše na pozemku stavebníka.
V objektu bude osazena podružná vodoměrná šachta v místnosti č. 3, kde bude též prováděno
vypouštění celého systému vnitřních rozvodů vody na zimní období. Šachta bude odkanalizována.
Rozvod vody bude proveden jen v 1. výškové úrovni objektu a do nápojového automatu ve foyer/
pokladně ve 2. úrovni – místnost č. 12.

Výpočet potřeby vody
zaměstnanci -5 osob á 60 l/os.den = 300 l/den
návštěvníci -110 osob á 5 l/os.den = 550 l/den
multifunkční kulturní prostor – max. 200l/den
Celkem 1050 l/den
Qp= 1050 l/den
Qm= 1050 x 1,5 = 1575l/den = 1575/8 = 195 l/h
Qh= 195 l/h x 1,8 = 350 l/h = 0,1 l/s
Maximální potřeba vody (výpočtová) Qv = 0,1 l/s
Roční předpokládaná potřeba vody činí 105 m3/rok

c) zásobování energiemi
Napojení na rozvody elektrické energie - silnoproud
Na hradě Kámen jsou dva samostatné okruhy rozvodů elektrické energie, domek zahradníka s
jističem 3 x 30A a roční spotřebou (v roce 2011) 11,55 MWh a hrad, do jehož okruhu patří i objekt
bývalého pivovaru, s jističem 3 x 75A a roční spotřebou (v roce 2011) 49,57 MWh.
Nový vnitřní rozvod silnoproudu z hlavního jističe hradu bude mít v novém objektu podružný jistič 3x
25A, roční spotřeba objektu je odhadována na cca 10-15MWh (topení 15GJ). Také viz kapitola
vytápění.
Odhad potřebného příkonu elektrické energie:
- topení 8-10kW
- ohřev TUV 3kW
- osvětlení 2kW
- ostatní spotřebiče včetně výpočetní techniky 6kW
- celkový potřebný příkon 20kW
Hlavní rozvaděč s pojistnou skříní je navržen v předsíni WC – v místnosti č. 5, jako součást vestavěné
skříně.

Vytápění
Objekt bude sloužit jen v návštěvnické sezóně. Provoz se předpokládá od dubna do října, přičemž
denní provoz bude zajištěn v květnu až září, v dubnu a říjnu bude provoz jen o víkendech a svátcích.
V objektu se tedy bude topit jen velmi omezenou dobu a bude překonáván jen malý teplotní spád rozdíl venkovní a vnitřní teploty. V zimě mimo sezónu objekt vytápěn nebude, nebude ani
temperován.
Přesto je objekt navržen jako standardně zateplený (podle normových hodnot ČSN 730540 - Tepelná
ochrana budov), s nízkou spotřebou energie (viz výše), aby jeho spotřeba v přechodných obdobích
(květen, září) byla velmi nízká a aby bylo možné v mimořádných případech v objektu rychle zatopit i
mimo sezónu. Zateplení kamenné hradební zdi bude proto provedeno zevnitř – také viz výše.
K výše popsanému účelu bude ideálně sloužit vytápění elektrickou energií. Při předpokládaných
nízkých spotřebách se jeví i jako nejlevnější investiční i provozní varianta.
Navržena je kombinace podlahového topení a elektrických přímotopných panelů, s dostatečným
počtem sálavých ploch. Vytápěna bude každá pobytová místnost objektu, včetně sociálního zařízení.
Regulace teploty bude lokální, aby mohl být systém nastaven v jednotlivých místnostech na různý
režim.
Ústřední teplovodní systém s radiátory nebyl navržen, a to z důvodu možného promrzání stavby
v zimním období a tedy nutnosti vypouštět vodu ze systému. To je velmi nepružné, nedá se
jednorázově zatopit mimo sezónu, navíc vypouštění systému je velmi nevhodné pro vlastní zařízení –
výrazně zkracuje jeho životnost.
Podrobný návrh systému bude předmětem prováděcího projektu.

Ohřev TUV
Ohřev TUV bude zajištěn elektrickými boilery lokálně pro tři místa spotřeby. Pro každé WC (muži,
ženy) je navržen vždy boiler o obsahu cca 15l, osazen pod pultem s umyvadly. Na tento boiler budou
napojena i umyvadla v kabinách WC invalidů. Pro provoz zázemí personálu je navržen samostatný
boiler o obsahu cca 100l, bude osazen v šatně personálu. Tento boiler bude obsluhovat sprchu
personálu, umyvadlo na WC.

d) řešení dopravy
viz 1d

e) povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav
V bezprostředním okolí objektu budou zpevněné plochy z kamenné dlažby předlážděny podle
upravených výškových úrovní vstupů a vyrovnány.

f) elektronické komunikace.
Slaboproud
Objekt bude propojen s hradem sdělovacím kabelem. Kancelářská místa i pokladna budou propojeny
sdělovací sítí.
EZS
V objektu bude centrála EZS pro celý areál hradu. Zabezpečení bude svedeno na pult obsluhy u
pracovního místa pokladny nebo do sousední kanceláře.

Princip napojení systému EZS celého hradu na centrálu – slaboproudým kabelem nebo bezdrátově bude předmětem dalšího stupně PD.
Vlastní objekt bude zabezpečen EZS (s předpokladem napojení na pult Policie ČR).
EPS
Objekt bude zabezpečen systémem EPS, připojeným na centrální pult Hasičského záchranného sboru
(viz požárně bezpečnostní řešení C.4).
Záložní zdroj
V místnosti 22 bude umístěn záložní akumulační zdroj energie pro zajištění funkce systémů EZS a EPS.
Napojení na ostatní technické sítě
Objekt nebude napojen na plyn ani jiné technické sítě.

12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb (pokud se ve stavbě vyskytují)
Ve stavbě se žádná takováto zařízení nevyskytují. Běžná zařízení vytápění, ohřevu TUV apod. jsou
popsána v předchozí kapitole.

Stavba:

REVITALIZACE BÝVALÉHO PIVOVARU
pro účely návštěvnického centra hradu Kámen

Místo stavby:

parcela č. st. 55, k.ú. Kámen u Pacova

Stavebník:

kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava

Správa objektu:

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace, Masarykovo nám. 13,
393 01 Pelhřimov

Část:

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

ÚVOD
Předmětem požárně bezpečnostního řešení je Revitalizace bývalého pivovaru pro účely
návštěvnického centra hradu Kámen. Kromě klasických funkcí návštěvnického zázemí – pokladny
s drobným prodejem suvenýrů, sociálního zařízení a multifunkčního kulturního prostoru, bude objekt
obsahovat i kanceláře pro personál hradu (maximálně 5 osob). Součástí revitalizace bude i zajištění
souvisejících technických sítí pro funkci objektu.
1.

Požárně bezpečnostní řešení je zpracováno dle vyhlášky 23/2008 Sb., v souladu s § 41 odst. (2)
vyhlášky 246/2001 Sb. Jedná se o dokumentaci pro stavební povolení dle §110 stavebního zákona.
Projektová dokumentace je zpracována v souladu s vyhláškou 499/2006. Posouzení stavby z hlediska
požární bezpečnosti je provedeno dle ČSN 73 0802, ČSN 73 0834, ČSN 73 0810 a dalšími
souvisejícími normami PBS.
Podkladem pro vypracování PBŘ je dokumentace pro stavební povolení, zpracovatel: TRANSAT
architekti – Ing. Petr Všetečka, autorizovaný architekt, březen 2013.
2. ARCHITEKTONICKÉ A DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ STAVBY
Charakteristika území a stavebního pozemku
Budova bývalého pivovaru je součástí areálu hradu Kámen, ležícího na návrší v severozápadní
části obce Kámen. Objekt je situován na parcele č. st. 55 v k.ú. Kámen u Pacova. Pivovar přímo
navazuje na vstupní objekty hradu – bránu a věž.
Podloží je stabilní, je tvořeno skalnatým masivem. Parcela se nenachází v záplavovém území.
Urbanistické a architektonické řešení
Objekt je spolu s hradem kulturní památkou zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek
ČR. Smyslem projektu je doplnit do struktury hradu chybějící velmi zajímavou stavbu bývalého
pivovaru, respektive objekt, který dnes existuje jen v torzálním stavu několika obvodových zdí. Stavba
pivovaru, jejíž historie sahá minimálně do konce 18. století, byla součástí vnější ho opevnění hradu,
respektive její stavba využila hradební zeď ze dvou stran jako své obvodové zdivo. Stavba měnila
během své existence jen mírně svou vnější podobu.
Pro metodiku navržené revitalizace je zásadní právě obnova hmoty bývalého pivovaru včetně
střechy a otvorů v dochované obvodové zdi. Hmotové řešení, včetně výškových dimenzí, vychází ze
zaměření objektu v 50. a 70. letech 20. století, tedy z doby před demolicí většiny objektu, respektive
přestavby do současného stavu. Návrh otvorů v dochované obvodové zdi - tedy na východní a jižní
fasádě - se vrací k podobě novogotické úpravy. To se netýká jižního štítu, jehož zdivo již není
zachováno. Podoba novogotické úpravy je v návrhu jen naznačena.
Ostatní části stavby, tedy severní a západní fasáda a zejména interiér stavby jsou řešeny
vzhledem k nové funkci objektu nově.
Interiér - raumplan
Rozvržení interiéru do několika výškových úrovní vychází z morfologie okolního členitého terénu
(hrad na skalnatém návrší) a z jeho umístění na rozhraní prostorů (na hradbách).
1. výšková úroveň je logicky orientovaná na jihovýchod - pod hradbu, s kontaktem východní části
hradního parku. V této úrovni je situován hlavní multifunkční kulturní prostor a se sociální zázemí
návštěvníků.
2. výšková úroveň je věnovaná vstupu pro návštěvníky hradu foyer a pokladně. Prostor je
orientován na západ – do centra hradu. Pokladna zde funguje jako „velín“ – s perfektním výhledem a
s tím spojenou kontrolou území vnitřního hradebního nádvoří. Mírně zvýšená je kancelář správy hradu
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s orientací jako pracovny na sever. Do severní fasády je umístěn i samostatný vstup pro zaměstnance
správy hradu.
3. úroveň je provozní j zde situovaná kancelář a sklad. Kancelář orientovaná na sever, opět
s krásným výhledem na skály a park a sklad, spíš podstřešní prostor osvětlený přirozeným světlem jen
nepřímo přes pavláčku do jižního štítu stavby.
Přístup do věže
Pro přístup na věž bude ve střeše objektu vytvořen posuvný střešní výlez (cca 2000x900mm),
kterým bude po krátké lávce umožněn přístup ke dveřnímu otvoru do věže. Tento ne příliš komfortní
přístup do věže byl volen zejména proto, že přístup slouží jen pro údržbu a pouze ojediněle pro vstup
odborníků k prohlídce věže, respektive zvonu.
Parter
Parter je navržen jen s mírnou úpravou ze západní a severní strany. Bude mírně zvýšena úroveň
chodníku a upraven sklon, aby návštěvnické vchody do 2. výškové úrovně objektu byly bezbariérové.
Z úpravy vyplývá i nutnost vložení několika schodů do parteru – samozřejmě mimo trasu
bezbariérového provozu. Jeden schod bude přidán do průchodu věží, tři stupně jsou navrženy u
severozápadního rohu objektu.
Bude zrušena novodobá nadstavba bývalé hradební zdi u severního průchodu mezi objektem a
skálou. Průchod bude opatřen ocelovou bránou.

ČLENĚNÍ OBJEKTU DO POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ, VÝPOČET POŽÁRNÍHO RIZIKA A
STANOVENÍ STUPNĚ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI
Posuzovaný objekt bývalého pivovaru dnes návštěvnického centra je spolu s hradem kulturní
památkou zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek ČR. Jedná se o samostatně stojící
objekt, který navazuje pouze na věž, která není předmětem tohoto řešení.
Předmětem stavby je kompletní stavba části návštěvnického centra a v souladu s čl. 3.5 c) ČSN
73 0834 je stavba z požárního hlediska hodnocena jako změna staveb sk. III s plným uplatněním
požadavků požární bezpečnosti. Vzhledem k tomu, že se jedná o nemovitou kulturní památku, je
stavba posuzována s přihlédnutím k příloze B ČSN 73 0834.
Celý objekt návštěvnického centra bude tvořit jeden požární úsek v souladu s čl.5.1.1 a) ČSN 73
0834.. Z požárního hlediska je objekt posuzován jako třípodlažní a všechna podlaží jsou hodnocena
jako nadzemní. Konstrukční systém objektu je smíšený DP2.
Stanovení požárního zatížení a stupně požární bezpečnosti je stanoveno dle ČSN 73 0802
pomocí programu WinFire Office 2012. Níže uvedené údaje jsou výstupní hodnoty tohoto programu.
3.

PÚ-N1.01/N3 – Návštěvnické centrum hradu Kámen
dle ČSN 73 0802
Počet užitných podlaží v objektu.................................................................................. 3 [-]
Výška objektu h ...................................................................................................... 4,53 [m]
Počet užit. nadzem. podlaží v objektu ......................................................................... 3 [-]
Materiál konstrukce ............................................................................. smíšený DP1-3
Zařazení dle ČSN 73 0873 ............................................................... nevýrobní objekt
Počet podlaží úseku z .................................................................................................. 3 [-]
Výšková poloha hp.................................................................................................. 0,00 [m]
Koeficient c ............................................................................................................. 1,00
SM ............................................................................................................ automaticky
Místnosti požárního úseku:
Název
místnosti

Plocha
S
[m2]

Výš.
hs
[m]

Nahod.
pn
[kg.m-2]

Stálé
ps
[kg.m-2]

Dodat.
ps
[kg.m-2]

Nahod.
an
[-]

Stálé.
as
[-]

Otvory
So/ho
[m2/m]

Čís.
pod.
[-]

Otvor
v pod.
[m2]

1 multifunkční
kulturní prostor

41,50

4,295

30,00

5,00

0,00

1,10

0,90

4,06/1,40

1

0,00

2 sklad

2,50

1,80

60,00

0,00

0,00

1,00

0,90

/-

1

0,00

3 sklad

5,50

2,10

40,00

2,00

0,00

1,00

0,90

/-

1

0,00

4 šatna, sprchy a
WC

4,50

2,10

15,00

2,00

0,00

0,80

0,90

/-

1

0,00

5 předsíň

11,00

2,80

5,00

2,00

0,00

0,80

0,90

/-

1

0,00

Pol.
tab.
[-]

2

6 WC ženy

12,00

2,27

5,00

2,00

0,00

0,70

0,90

/-

1

0,00

7 WC muži

10,50

2,27

5,00

2,00

0,00

0,70

0,90

/-

1

0,00

11 foyer

17,50

3,50

10,00

8,00

0,00

0,80

0,90

4,68/2,18

2

0,00

12 pokladna

20,50

2,25

40,00

8,00

0,00

1,00

0,90

1,87/2,20

2

0,00

13 kancelář

12,50

4,00

0,00

8,00

0,00

1,00

0,90

0,71/1,43

2

0,00

21 pavláčka

14,00

3,30

5,00

10,00

0,00

0,80

0,90

2,38/1,72

3

0,00

22 sklad

25,00

2,40

40,00

10,00

0,00

1,00

0,90

0,24/0,40

3

0,00

23 kancelář

13,50

2,10

40,00

10,00

0,00

1,00

0,90

0,77/1,10

3

0,00

Výsledky výpočtu:
Požární zatížení výpočtové pvyp............................................................................. 29,90
Stupeň požární bezpečnosti pož.úseku (SPB) ............................................................ II
Plocha požárního úseku S .................................................................................. 190,50
Koeficient n ........................................................................................................... 0,059
Koeficient k ........................................................................................................... 0,107
Plocha otvorů pož.úseku So .................................................................................. 14,71
Průměrná výška otvorů pož.úseku ho ..................................................................... 1,77
Parametr odvětrání Fo............................................................................................. 0,04
Průměrná světlá výška pož.úseku hs ...................................................................... 3,03
Požární zatížení p ................................................................................................. 29,81
Nahodilé požární zatížení pn ................................................................................. 23,39
Součinitel a pro nahodilé požární zatížení an .......................................................... 1,00
Koeficient a ............................................................................................................. 0,97
Koeficient b ............................................................................................................. 1,04
Koeficient c ............................................................................................................. 1,00
Normová teplota TN............................................................................................ 841,29
Čas zakouření te .................................................................................................... 2,25
Maximální délka pož.úseku ................................................................................. 52,06
Maximální šířka pož.úseku .................................................................................. 36,03

[kg.m-2]
[m2]

[m2]
[m]
[m]
[kg.m-2]
[kg.m-2]

[°C]
[min]
[m]
[m]

POSOUZENÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ Z HLEDISKA POŽÁRNÍ ODOLNOSTI
Hmotově jednolitá stavba je navržena jako skladebný celek dvou stavebně oddělených částí –
historické hradby a ostatních nově dostavěných konstrukcí. Historická jeden metr a šedesát centimetrů
široká hradba ze smíšeného zdiva nejasné skladby se vzlínající zemní vlhkostí bude od ostatních
nových konstrukcí oddělena hydroizolační vrstvou nebo nenasákavými materiály, případně
provětrávanou mezerou, tak aby zabudovaná vlhkost masívní konstrukce neohrožovala zbytek stavby.
Nové konstrukce budou od zemní vlhkosti standardně izolovány novodobými hydroizolačními systémy.
4.

Stávající hradební zeď bude nadezděna do požadované výšky objektu (podle zaměření ze 70. let
– viz SHP) kamenným zdivem totožné kvality – materiálu a provedení - podle zdiva stávajícího.
Západní a severní fasáda bude z pohledového betonu (zateplená sendvičová konstrukce – viz níže).
Pohledový beton je zvolen vzhledem k velkým otvorům v západní fasádě, tvoří zároveň konstrukční
překlady a evokuje historickou „tíhu“ objektu (kterou by běžný vnější zateplovací systém potlačil).
Obvodová konstrukce stavby je navržena jako těžká, kamenná a železobetonová, vnitřní nosná
konstrukce naopak jako lehká, převážně dřevěná. Návrh vnitřní dřevěné konstrukce je tvořen
systémem průběžných vertikálních podpor zavětrovaných příčkami a horizontálních stropů. Pavlač třetí
výškové úrovně, respektive podlaha místností č. 21, 22 bude vynesená příhradovou konstrukcí
zábradlí pavláčky (nebo sbíjeným nosníkem téhož).
Objekt je navržen výhradně z tradičních materiálů. Jeho pojetí je kontextuální, dané především
metodikou revitalizace historické stavby v prostředí kulturní památky.
 původní historické hradební zdivo – očištěné kamenné zdivo zaspárované do roviny, barevně
sjednocené případné cihelné proklady, zazdění novodobých otvorů stejným kamenným zdivem
 doplněné konstrukce obvodového pláště mimo dochovanou historickou hradební zeď – monolitický
beton
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 zateplení obvodových zdí - zateplení vnitřní kontaktní nebo s provětranou mezerou - pěnové sklo,
případně polystyren či PUR izolace (bude třeba pečlivě vyhodnotit zamezení kondenzace vodních
par v konstrukci), špalety oken musí být zatepleny vnitřním zateplením – při dodržení vnějších
rozměrů oken podle historických podkladů
 střecha: plášť keramická taška bobrovka, sněhové zábrany, klempířské prvky z titanzinku
přírodního, vodotěsné podstřeší, zateplení minerální vatou, dřevěný krov, vnitřní povrch
sádrokarton
 vnitřní konstrukce, vestavba raumplanu – kombinace zdiva a monolitického betonu v 1. úrovni a
dřevěných konstrukcí ve 2. a 3. úrovni
 výplně historických otvorů – dřevo
 výplně novodobých otvorů – kov/ocel s přerušeným tepelným mostem
 historické fragmenty – kamenná ostění druhotně zazděná ve vnitřní zdi objektu – budou přemístěna
do hradu a prezentována formou lapidária apod.
 vestavěný mobiliář – atypický, na bázi dřeva (masiv, překližka, MDF) s různými povrchovými
úpravami
 ostatní mobiliář – typový dle výběru architekta
 oplocení: doplnění uzamykatelné branky a mřížových polí ze svislých prutů, žárově zinkovaná ocel
Veškeré stavební konstrukce musí splňovat požadavky na stavební konstrukce zařazené do II SPB
v souladu s ČSN 73 0802 tab. 12 a ČSN 73 0810 a v souladu s čl. 5.5 ČSN 73 0834.
Požární odolnost
požadovaná
skutečná
Obvodové konstrukce
REW 30
 původní historické hradební zdivo – očištěné kamenné zdivo zaspárované do roviny, barevně
sjednocené případné cihelné proklady, zazdění novodobých otvorů stejným kamenným zdivem
viz Hodnoty dle Eurokódů tab. 6.1.2
REI 180 DP1
 doplněné konstrukce obvodového pláště mimo dochovanou historickou hradební zeď – monolitický
beton – min.krytí výztuže 25 mm
REI 90 DP1
Konstrukce

viz Hodnoty dle Eurokódů tab. 2.3

Nosné konstrukce uvnitř požárního úseku 1.a2.úroveň:
R 30
 strop nad 1.úrovní – monolitická deska tl. 100 mm
osová vzdálenost výztuže v jednom směru 10 mm dle Eurokódů tab. 2.6
 zdivo z CPP tl. 200 mm v 1.a 2.úrovni

REI 30

viz Hodnoty dle Eurokódů tab. 6.1.2
REI 180 DP1
 strop nad 2.úrovní – dřevěné panely CLT tl. 100 mm
CLT panely jsou křížem lepené desky – dřevěný masiv, který lze přirovnat k povalovému stropu,
jehož požární odolnost při tl. 100 mm dle pol. 3.5 tab.2 ČSN 73 0821 ed.2 je
REI 60 DP3

Nosné konstrukce uvnitř požárního úseku 3.úroveň:
R 15
 Návrh vnitřní dřevěné konstrukce je tvořen systémem průběžných vertikálních podpor
zavětrovaných příčkami a horizontálních stropů z CLT panelů třívrstvých, jejichž požární odolnost
dle katalogu je REI 30.
Nosné konstrukce střechy:
R 15
 Dřevěný krov z vnitřní strany opatřen sádrokartonovým podhledem, který musí splňovat
požadovanou požární odolnost REI 15.
Poznámka:
Sádrokartonové konstrukce s požadovanou požární odolností smí provádět jenom firma mající
k tomu oprávnění, která rovněž vydá osvědčení o dosažené požární odolnosti.
Schodiště
R 15 DP3
Schodiště z 2.úrovně do 1.úrovně neslouží jako únikové schodiště, schodiště ze 3.úrovně do
venkovního prostředí slouží pro méně než 10 osob. V souladu s čl. 8.9 ČSN 73 0802 se nekladou
požadavky na požární odolnost.
Z výše uvedeného vyplývá, že veškeré stávající i nově navržené konstrukce splňují požadavky na
konstrukce zařazené do II SPB.
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ÚNIKOVÉ CESTY
Z objektu návštěvnické centra ústí nechráněné únikové cesty přímo do venkovního prostředí.
Posouzení únikových cest je provedeno dle ČSN 73 0802.
5.

Obsazení objektu osobami dle ČSN 73 0818:
1.úroveň
2
2
 Multifunkční kulturní prostor S = 41,50 m
pol. 3.5.1.a) - 2,0 m /os.
 Sociální zázemí – 10 míst celkem
pol. 16.2 – součinitel 1,3
2.úroveň
2
2
 Foyer
S = 17,50 m
pol. 16.3 a) – 1,0 m /os.
2
2
 Kancelář
S = 12,50 m
pol. 1.1.1. - 5,0 m /os.
2
2
 Pokladna
S = 20,50 m
pol. 1.1.1. - 5,0 m /os.
3.úroveň
2
2
 Kancelář
S = 13,50 m
pol. 1.1.1. - 5,0 m /os.
2
 Sklad
S = 25,0 m – zde není žádné trvalé pracovní místo

21 osob
13 osob
17 osob
3 osoby
4 osoby
3 osoby

Posouzení únikových cest z jednotlivých míst objektu:
Z každé úrovně resp. podlaží objektu ústí nechráněné únikové cesty přímo do venkovního
prostředí. Z 1.úrovně a 2.úrovně po rovině, ze 3.úrovně po schodech dolů. Mezní délka dle tab. 18
ČSN 73 0802 pro jednu únikovou cestu a součinitel a = 0,97 je 26,50 m.
Skutečná vzdálenost z multifunkčního prostoru v 1.úrovni je 10 m, z prostor ve 2.úrovni je max.
vzdálenost do 6 m, ze 3.úrovně je max. vzdálenost 12 m. Délky únikových cest z objektu vyhovují.
Šířka únikové cesty je stanovena dle čl. 9.11. u = (E/K) x s.
E … počet osob dle ČSN 73 0818
K … počet evakuovaných osob na nechráněné únikové cestě dle tab. 19. Úniková cesta vede po
rovině pro a = 0,97 ( K = 63)
s … podmínky evakuace. Evakuace bude probíhat současná (s = 1,0)
 Posouzení šířky vstupních dveří z 1.úrovně
u = (34 / 63) x 1,0 = 0,539 = 1 únikový pruh o šířce 550 mm.
Šířka únikové cesty je v každém místě 1,5 únikového pruhu. Z 1.úrovně ústí dvoje dveře jedny
jednokřídlové š. 0,9 m, druhé dvoukřídlové s otvíravým křídlem 0,9 m. Šířka únikových dveří z
1.úrovně vyhovuje.
Z 2.úrovně resp z jednotlivých místností ústí dveře šířky 900 mm přímo do venkovním prostředí.
Z kanceláře ústí úniková cesta přes vstup šířky 800 mm. Ze 3.úrovně vede úniková cesta pavlačí po
schodech dolů na 2.úroveň a odtud dveřmi š. 800 mm přímo do venkovního prostředí. Navržené šířky
únikových cest odpovídají 1,5 únikovému pruhu, což vyhovuje pro daný počet osob.
Další požadavky na vybavení únikových cest:
V souladu s čl. 9.15.1 se doporučuje únikové cesty vybavit nouzovým osvětlením (svítidla se
samostatným zdrojem) dle ČSN EN 1838. V souladu s čl. 9.15.2 ČSN 73 0802 doba
provozuschopnosti nouzového osvětlení musí být min. 15 minut. Svítidla budou umístěna na
únikových cestách nad východy z objektu.
V souladu s čl. 9.16 ČSN 73 0802 musí být v komunikačních prostorech (chodby a schodiště)
umístěny tabulky se směrem úniku a viditelně označeny východy z objektu dle ČSN ISO 3864 a ČSN
ISO 3864-1.
Požadavky na dveřní uzávěry dle čl. 9.13. ČSN 73 0802:
Dveře, jimiž prochází úniková cesta, musí být otevíravé ve směru úniku otáčením křídel
v postranních závěsech nebo čepech – bude provedeno. Dveře na únikových cestách musí být
opatřeny kováním (včetně uzavíracího mechanizmu), které umožňuje jejich snadné otevření.
V souladu s čl. 5.5.9 ČSN 73 0810 musí být dveře na únikových cestách vybaveny zámkem
s panikovou funkcí a kováním, které umožní po vyhlášení poplachu (nebo po jinak vzniklém ohrožení)
otevření uzávěru ručně či samočinně (bez užití jakýchkoliv nástrojů), ať již závěr je běžně zamčený,
zablokovaný či jinak zajištěný proti vloupání.
Dveře ústící do venkovního prostředí z 1.úrovně a 2.úrovně budou vybaveny zámkem
s panikovou funkcí – viz výkresová část.
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ODSTUPOVÉ VZDÁLENOSTI
Umístění objektu je stávající. Objekt je situován v areálu hradu Kámen na parcele č. 55.
Pozemek je ve vlastnictví stavebníka. Jedná se o samostatně stojící objekt, který tvoří s prostorem
vstupní věže jeden celek.
V rámci požárně bezpečnostního řešení pro stavební povolení bude třeba vymezit požárně
nebezpečné prostory (odstupové vzdálenosti) objektu v souladu s vyhl. 23/2008 Sb. § 11. Odstupové
vzdálenosti budou stanoveny dle ČSN 73 0802 přílohy F. Délka, výška fasády a požárně otevřené
plochy jsou dané. Požární odolnost obvodových stěn a nosné střešní konstrukce je splněna.
Konstrukční systém objektu je smíšený DP2. Vzhledem k tomu, že konstrukční systém objektu je
2
smíšený zvýší se požární zatížení o 5,0 kg/m dle čl. 10.4.4 ČSN 73 0802.
6.

Fasáda východní – vstup do 1.úrovně:
2
l = 12,40 m
hu = 5,78 m
So1 = 13,11 m po = 18,29 %
po < 40%  Odstupová vzdálenost největšího otvoru dle hustoty tepelného toku
2
2
2
lo = 1,00 m
ho = 1,40 m
So = 1,40 m
pv = 29,90+5 kg/m I = 94,89 kW/m
2
lo = 2,10 m
ho = 2,50 m
So = 5,25 m
2
lo = 2,60 m
ho = 2,35 m
So = 6,11 m
2
lo = 0,70 m
ho = 0,50 m
So = 0,35 m

d = 1,34 m
d = 2,61 m
d = 2,81 m
d = 0,67 m

Fasáda severní – štítová, vstup do 2.a 3.úrovně:
2
l = 10,16 m
hu = 4,40 m
So1 = 8,76 m
po = 19,60 %
po < 40%  Odstupová vzdálenost největšího otvoru dle hustoty tepelného toku
2
2
2
lo = 1,50 m
ho = 1,50 m
So = 2,25 m
pv = 29,90+5 kg/m I = 94,89 kW/m
2
lo = 0,95 m
ho = 2,60 m
So = 1,65 m
2
lo = 2,60 m
ho = 1,50 m
So = 3,90 m
2
lo = 0,80 m
ho = 1,20 m
So = 0,96 m

d = 1,71 m
d = 1,68 m
d = 2,21 m
d = 1,10 m

Fasáda západní – vstup do 2.úrovně:
2
l = 11,86 m hu = 3,50 m
So1 = 21,52 m

d = 3,78 m

po = 51,84 %

pv = 29,90+5 kg/m

2

Fasáda jižní – štítová:
po < 40%  Odstupová vzdálenost největšího otvoru dle hustoty tepelného toku
2
2
2
lo = 1,90 m
ho = 1,40 m
So = 2,66 m
pv = 29,90+5 kg/m I = 94,89 kW/m

d = 1,85 m

Odstupové vzdálenosti jsou zakresleny v půdorysech jednotlivých úrovní objektu, které jsou
nedílnou součásti této zprávy.
Objekt návštěvnického centra je situován na parcele č. st. 55 a svým požárně nebezpečným
prostorem zasahuje pouze na pozemek č.1, který je ve vlastnictví stavebníka a v katastru vedena jako
ostatní plocha – způsob využití zeleň. Toto řešení je v souladu s čl. 10.2.1 ČSN 73 0802.
Požárně nebezpečný prostor nezasahuje do okolní zástavby a navržený objekt se nenachází
v požárně nebezpečném prostoru okolní zástavby.

7.

ZPŮSOB ZABEZPEČENÍ STAVBY POŽÁRNÍ VODOU NEBO JINÝMI HASEBNÍMI LÁTKAMI

Vnější požární voda
Objekt bývalého pivovaru je napojen na vnitřní rozvod pitné vody hradu přípojkou neurčitého stáří.
Navrženo je připojení vody novým potrubím, v místě za vodoměrnou šachtou hradu. Jde o vnitřní
rozvod hradu, vše na pozemku stavebníka.
V objektu bude osazena podružná vodoměrná šachta v místnosti č. 3, kde bude též prováděno
vypouštění celého systému vnitřních rozvodů vody na zimní období. Šachta bude odkanalizována.
Rozvod vody bude proveden jen v 1. výškové úrovni objektu a do nápojového automatu ve foyer/
pokladně ve 2. úrovni – místnost č. 12.
7.1

Požadavky dle ČSN 73 0873
Objekt návštěvnického centra musí být v souladu s ČSN 73 0873 tab.1 a 2 zabezpečen vnějším
odběrním místem (požárním hydrantem) vzdáleným od objektu min.150 m a osazeném na
vodovodním potrubí DN 100 nebo musí být vnější požární voda zabezpečena z požární nádrže
3
umístěné do vzdálenosti 600 m od objektu o objemu 22 m .
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Navržené řešení
Na vodovodním řadu, který je přiveden do areálu hradu, bude v blízkosti vodoměrně šachty, která
je vzdálena do 50 m objektu osazen nový požární hydrant. Pro osazení požární ho hydrantu navrhuji
nadzemní hydrant. Příjezd k předpokládanému místu osazení hydrantu je zajištěno.
Vnitřní požární voda:
V souladu s čl. 4.4.b1) ČSN 73 0873 lze od zařízení pro zásobování vnitřní požární vodou upustit.
( p x S = 5 678,50 < 9000).
7.2

STANOVENÍ POČTU, DRUHU A ROZMÍSTĚNÍ HASICÍCH PŘÍSTROJŮ
V objektu návštěvnického centra budou instalovány hasící přístroje práškové s náplní hasebné
látky 6 kg s hasící schopností nejméně 34A/183B/C v celkovém počtu 3 ks. PHP budou umístěny
následovně:
m.č. 5 předsíň
– 1 ks PHP práškový
m.č. 12 pokladna
– 1 ks PHP práškový
m.č. 21 pavláčka (chodba)
– 1 ks PHP práškový
Umístění PHP bude provedeno na svislých konstrukcích tak, aby rukojeť přístroje byla 1500  50
mm nad podlahou vedle vstupů do místnosti. Rozmístění PHP je patrné z výkresové dokumentace.
8.

9.

POSOUZENÍ POŽADAVKŮ NA ZABEZPEČENÍ STAVBY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍMI
ZAŘÍZENÍMI

Elektrická požární signalizace (EPS)
V souladu s čl. B.4 ČSN 73 0834 musí být v objektu instalována elektrická požární signalizace.
Samočinnými hlásiči požáru se doporučuje vybavit všechny požární úseky v objektu (kromě
požárních úseků bez požárního rizika). Tlačítkové hlásiče požáru mají být umístěny zejména na
únikových cestách a v pracovnách službu konajícího personálu.
9.1

Podmínky pro návrh EPS dle čl. 4.3.2 ČSN 73 0875:
 Budou střeženy jednotlivé požární úseky resp. jednotlivé místnosti a to samočinnými hlásiči požáru.
Všechny místnosti mimo prostory bez požárního rizika (sociální zařízení) budou vybaveny
samočinnými hlásiči požáru.
 Způsob detekce teploty a kouře. Budou instalovány hlásiče s teplotními a kouřovými čidly.
 Tlačítkové hlásiče budou umístěny na chodbách a v prostoru pavláčky ve 3.úrovni v souladu s čl.
4.3.3 ČSN 73 0875
 Ústředna EPS bude umístěna v kanceláři nebo pokladně ve 2.úrovni objektu.
 Stanovení časů T1 a T2 pro jednotlivé provozní režimy EPS bude stanoven vlastním projektem EPS
 Seznam monitorovaných zařízení – v objektu budou monitorovány prostory mimo prostor bez
požárního rizika (sociální zařízení). Nebudou monitorována další zařízení.
 Signalizace poplachu bude hlášena sirénou, všeobecný poplach. Siréna bude umístěna ve 2.úrovni
objektu v m.č. 11
 Spojení obsluhy EPS s jednotkou HZS bude dálkovým přenosem přímo na jednotku HZS.
 Adresace informace o požáru na hlavní ústředně bude po místnostech
 Kabely a kabelové trasy pro EPS budou provedeny v souladu s ČSN 73 0848
 Obsluha ústředny EPS bude v provozní době objektu.
Podrobný projekt EPS zpracovaný dle ČSN 34 2710 bude samostatnou částí dokumentace a
projednán samostatně na HZS příslušného kraje.
Samočinné stabilní hasící zařízení (SHZ)
Objekt nemusí být vybaven samočinným stabilním hasícím zařízením. Navržené požární úseky
nedosahují parametrů dle čl. 6.6.10 ČSN 73 0802 požadující SHZ.
9.2

Samočinné odvětrávací zařízení (SOZ)+
Objekt nemusí být vybaven samočinným odvětrávacím zařízením. Navržené požární úseky
nedosahují parametrů dle čl. 6.6.11 ČSN 73 0802 požadující SOZ.
9.3
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10. ZHODNOCENÍ TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ STAVBY
10.1 Vytápění
Objekt bude sloužit jen v návštěvnické sezóně. Provoz se předpokládá od dubna do října, přičemž
denní provoz bude zajištěn v květnu až září, v dubnu a říjnu bude provoz jen o víkendech a svátcích.
V objektu se tedy bude topit jen velmi omezenou dobu a bude překonáván jen malý teplotní spád rozdíl venkovní a vnitřní teploty. V zimě mimo sezónu objekt vytápěn nebude, nebude ani temperován.
Přesto je objekt navržen jako standardně zateplený (podle normových hodnot), s nízkou
spotřebou energie (viz výše), aby jeho spotřeba v přechodných obdobích (květen, září) byla velmi
nízká a aby bylo možné v mimořádných případech v objektu rychle zatopit i mimo sezónu. Zateplení
kamenné hradební zdi bude proto provedeno zevnitř – také viz výše.
K výše popsanému účelu bude ideálně sloužit vytápění elektrickou energií. Při předpokládaných
nízkých spotřebách se jeví i jako nejlevnější investiční i provozní varianta.
Navržena je kombinace podlahového topení a elektrických přímotopných panelů, s dostatečným
počtem sálavých ploch. Vytápěna bude každá pobytová místnost objektu, včetně sociálního zařízení.
Regulace teploty bude lokální, aby mohl být systém nastaven v jednotlivých místnostech na různý
režim.
Ohřev TUV
Ohřev TUV bude zajištěn elektrickými boilery lokálně pro tři místa spotřeby. Pro každé WC (muži,
ženy) je navržen vždy boiler o obsahu cca 15l, osazen pod pultem s umyvadly. Na tento boiler budou
napojena i umyvadla v kabinách WC invalidů. Pro provoz zázemí personálu je navržen samostatný
boiler o obsahu cca 100l, bude osazen v šatně personálu. Tento boiler bude obsluhovat sprchu
personálu, umyvadlo na WC.
10.2 Elektroinstalace
 Silnoproud
Napojení na rozvody elektrické energie - silnoproud
Na hradě Kámen jsou dva samostatné okruhy rozvodů elektrické energie, domek zahradníka s
jističem 3 x 30A a roční spotřebou (v roce 2011) 11,55 MWh a hrad, do jehož okruhu patří i objekt
bývalého pivovaru, s jističem 3 x 75A a roční spotřebou (v roce 2011) 49,57 MWh.
Nový vnitřní rozvod silnoproudu z hlavního jističe hradu bude mít v novém objektu podružný jistič
3x 25A, roční spotřeba objektu je odhadována na cca 10-15MWh (topení 15GJ). Také viz kapitola
vytápění.
Odhad potřebného příkonu elektrické energie:
- topení 8-10kW
- ohřev TUV 3kW
- osvětlení 2kW
- ostatní spotřebiče včetně výpočetní techniky 6kW
- celkový potřebný příkon 20kW
Hlavní rozvaděč s pojistnou skříní je navržen v předsíni WC – v místnosti č. 5, jako součást
vestavěné skříně.

Slaboproud
Objekt bude propojen s hradem sdělovacím kabelem. Kancelářská místa i pokladna budou propojeny
sdělovací sítí.
EZS
V objektu bude centrála EZS pro celý areál hradu. Vyústění zabezpečení – pult obsluhy bude u
pracovního místa pokladny nebo v sousední kanceláři.
Princip napojení systému EZS celého hradu na centrálu – slaboproudým kabelem nebo
bezdrátově - bude předmětem dalšího stupně PD.
Vlastní objekt bude zabezpečen EZS.
EPS
V objektu bude umístěna centrála EPS pro celý areál hradu. Vyústění zabezpečení – pult obsluhy
bude u pracovního místa pokladny nebo v sousední kanceláři.
Vlastní objekt bude také zabezpečen EPS (viz požárně bezpečnostní řešení C.4)
Záložní zdroj
V místnosti 22 bude umístěn záložní akumulační zdroj energie pro zajištění funkce systémů EZS
a EPS.
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11. STANOVENÍ POŽADAVKŮ PRO HAŠENÍ POŽÁRU A ZÁCHRANNÉ PRÁCE
11.1 Příjezdové komunikace
Objekt tvoří spolu s věží a bránou skupinu vstupních staveb do vnitřního opevnění hradu. Tato
část hradu je pro návštěvníky přístupná pouze pěšky. Parkoviště pro návštěvníky hradu se nachází
v obci asi 150m od objektu a vedou k němu dvě přístupové cesty, přes hlavní bránu do hradu a přes
boční bránu do parkové části hradu.
Pro obsluhu i zásobování je objekt přístupný automobilem po zpevněných cestách od hlavní
brány. Přes hlavní bránu je příjezd po veřejné komunikaci na státní silnici č. 19 Tábor – Pelhřimov,
respektive na náves obce Kámen.
Přístupová komunikace splňuje požadavky ČSN 73 0802 čl. 12.2.1 b) tzn., že komunikace končí
nejvýše 20 m od vstupu do posuzovaného objektu.
11.2 Nástupní plochy, vnitřní zásahové cesty
V souladu s čl. 12.4.4 b) ČSN 73 0802 nejsou nástupní plochy požadovány. Požární výška
objektu je 5,255 m < 12,0 m. Protipožární zásah lze vést z vnější strany objektu.

12. ZÁVĚR
Požárně bezpečnostní řešení je zpracováno na základě dokumentace pro stavební řízení.
Součástí PBŘ je výkresová část (situace a půdorysy jednotlivých úrovní). Požadavky požárně
bezpečnostního řešení musí být zohledněny v realizační dokumentaci při provádění stavby a u
kolaudace musí být prokázána provozuschopnost instalovaných požárně bezpečnostních zařízení.
13. POUŽITÉ NORMY, VYHLÁŠKY
ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty
ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení
ČSN 73 0818 Požární bezpečnost staveb – Obsazení objektů osobami
ČSN 73 0834 Požární bezpečnost staveb – Změny staveb
ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou
Vyhláška 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb
Vyhláška 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního
dozoru (vyhláška o požární prevenci).
Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů

Brno, duben 2013
Vypracovala:

Ing. Barbora Drápelová, Jiráskova 221/17, 602 00 Brno
Autorizovaný inženýr pro požární bezpečnost staveb, ČKAIT 1003138
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Historická zobrazení a fotografie
mapování 1830, rytina 1847

Foto nedatováno, před r. 1973

Zaměření 1965

Fotodokumentace stavu 2012

Vizualizace návrhu

státní silnice 19 směr Tábor

státní silnice 19 směr Pelhřimov

parkoviště

Revitalizace bývalého pivovaru
pro účely návštěvnického centra hradu Kámen
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Kraj Vysočina
investor:
zodpovědný projektant: Ing. Petr Všetečka, autorizovaný architekt
vypracovali: Ing. P. Všetečka, Ing. R. Václavík, Ing. arch. K. Menšík

legenda:

stávající konstrukce
kamenné zdivo
železobeton pohledový
zdivo lehké porobetonové
zdivo CPP na MVC
masivní dřevěné panely (CLT)

280

101

227

680

systém vnitřní tepelné izolace

60

0
202

tepelná a zvuková izolace

0

C

270

skříň

0

zké

320

B

900

ky ní

0

0

12

0

140

0

310
EZS
vyúst , EPS
ění

autom

at

plocha podlahy - dřevo
hydroizolace

176

parozábrana

0

13

mobiliář

skřín

ě pod

scho

dy

náp.

118

60

sádrokarton

177

680

781

A

kročejová izolace

293

PRJ

AV projektor

KIO

interaktivní AV kiosek

100

665

0

10

11
200

806

0

PRJ

150

720

150

KIO

240

310
70
19

124

00

150

11100

182

0

č.m. funkce místnosti
11
12
13

foyer
pokladna
kancelář

výměra
(m2)
17,5
20,5
12,5

Revitalizace bývalého pivovaru
pro účely návštěvnického centra hradu Kámen

Půdorys 2. úrovně - návrh

07
březen 2013
M 1:100

stupeň:
stavební řízení
Kraj Vysočina
investor:
zodpovědný projektant: Ing. Petr Všetečka, autorizovaný architekt
vypracovali: Ing. P. Všetečka, Ing. R. Václavík, Ing. arch. K. Menšík

legenda:

stávající konstrukce
kamenné zdivo
železobeton pohledový
zdivo lehké porobetonové
zdivo CPP na MVC

900

masivní dřevěné panely (CLT)

650

200

358

55
150 0

101
60
100
900 8
0

0

C

tepelná a zvuková izolace

353

kročejová izolace

0

0

110
0
50 150
900

436

B

systém vnitřní tepelné izolace

sádrokarton
plocha podlahy - dřevo
hydroizolace

23
200

60
118

mobiliář
PRJ

AV projektor

21

00

PRJ

19

70

680

č.m. funkce místnosti

150

490

50

22

124

876

0

A

parozábrana

11100

21
22
23

pavláčka
sklad
kancelář

výměra
(m2)
14
25
13,5

Revitalizace bývalého pivovaru
pro účely návštěvnického centra hradu Kámen

Půdorys 3. úrovně - návrh

08
březen 2013
M 1:100

stupeň:
stavební řízení
Kraj Vysočina
investor:
zodpovědný projektant: Ing. Petr Všetečka, autorizovaný architekt
vypracovali: Ing. P. Všetečka, Ing. R. Václavík, Ing. arch. K. Menšík

legenda:

stávající konstrukce
kamenné zdivo
30°

železobeton pohledový

30
°

101

60

476

0

0 1
000
100
0

476

0
320

0 1
000

0 1
000100

100

B

0 1
000
100
0

0 1
000
100

00

100
0 1
000
100
0

100

100

0

100
0 1
000
100
0

497

100

550
510

11100

500

520

0

100

100
930

100

0 1
000
100
0

498

124

80
0 1
000

149

100

100

A

200

C

100

100 2
0 00

320

Revitalizace bývalého pivovaru
pro účely návštěvnického centra hradu Kámen

Schéma krovu - návrh

09
březen 2013
M 1:100

stupeň:
stavební řízení
Kraj Vysočina
investor:
zodpovědný projektant: Ing. Petr Všetečka, autorizovaný architekt
vypracovali: Ing. P. Všetečka, Ing. R. Václavík, Ing. arch. K. Menšík

legenda:

klempířské prvky TiZn přírodní
lávka z roštu FeZn
krytina keramická "bobrovka"

výle
z
na s
třech
u

Revitalizace bývalého pivovaru
pro účely návštěvnického centra hradu Kámen

Pohled na střechu

10
březen 2013
M 1:100

stupeň:
stavební řízení
Kraj Vysočina
investor:
zodpovědný projektant: Ing. Petr Všetečka, autorizovaný architekt
Ing. Petr Všetečka, Ing. Robert Václavík
vypracovali:

608,20

legenda:

stávající konstrukce
kamenné zdivo
605.23

železobeton pohledový

604.205

zdivo lehké porobetonové

604,855
604,33

zdivo CPP na MVC
masivní dřevěné panely (CLT)

602,575

systém vnitřní tepelné izolace

602,05
601,875

tepelná a zvuková izolace
kročejová izolace
sádrokarton

599,60

hydroizolace

řez C

mobiliář

řez B
3000

+8.775

parozábrana

30

8860

1450

3.

2.

5950

+2.275

4330

2200

+4.525

1300

6530

+5.780

1.
80

±0.000

řez A
Revitalizace bývalého pivovaru
pro účely návštěvnického centra hradu Kámen

Řezy příčné A,B,C - návrh

11
březen 2013
M 1:100

stupeň:
stavební řízení
Kraj Vysočina
investor:
zodpovědný projektant: Ing. Petr Všetečka, autorizovaný architekt
vypracovali: Ing. P. Všetečka, Ing. R. Václavík, Ing. arch. K. Menšík

legenda:

kamenné zdivo
železobeton pohledový
krytina keramická "bobrovka"

3000

+8.775

+2.275

5860

8860

+5.780

±0.000
-0.110

Revitalizace bývalého pivovaru
pro účely návštěvnického centra hradu Kámen

Pohled východní - návrh

12
březen 2013
M 1:100

stupeň:
stavební řízení
Kraj Vysočina
investor:
zodpovědný projektant: Ing. Petr Všetečka, autorizovaný architekt
Ing. Petr Všetečka, Ing. Robert Václavík
vypracovali:

legenda:

kamenné zdivo
železobeton pohledový

2910

+5.780

5900

3000

+8.775

190

540

+2.975

±0.000

Revitalizace bývalého pivovaru
pro účely návštěvnického centra hradu Kámen

Pohled severní - návrh

13
březen 2013
M 1:100

stupeň:
stavební řízení
Kraj Vysočina
investor:
zodpovědný projektant: Ing. Petr Všetečka, autorizovaný architekt
Ing. Petr Všetečka, Ing. Robert Václavík
vypracovali:

legenda:

kamenné zdivo
železobeton pohledový
krytina keramická "bobrovka"

3000

+8.775

3610

6600

+5.780

1500

1500

+2.275

±0.000

Revitalizace bývalého pivovaru
pro účely návštěvnického centra hradu Kámen

Pohled západní - návrh

14
březen 2013
M 1:100

stupeň:
stavební řízení
Kraj Vysočina
investor:
zodpovědný projektant: Ing. Petr Všetečka, autorizovaný architekt
Ing. Petr Všetečka, Ing. Robert Václavík
vypracovali:

legenda:

kamenné zdivo
železobeton pohledový
krytina keramická "bobrovka"

3000

+8.775

5860

8860

+5.780

±0.000
-0.110

Revitalizace bývalého pivovaru
pro účely návštěvnického centra hradu Kámen

Pohled jižní - návrh

15
březen 2013
M 1:100

stupeň:
stavební řízení
Kraj Vysočina
investor:
zodpovědný projektant: Ing. Petr Všetečka, autorizovaný architekt
Ing. Petr Všetečka, Ing. Robert Václavík
vypracovali:

legenda:
kanalizace návrh
rozvod studené vody návrh
rozvod teplé vody návrh
rozvod VZT návrh
rozvod el. energie návrh
rozvod el. energie stav

C
B
boile

r 15l

úklid

7

el.
č.m. funkce místnosti

A

boile

r 15l

6
5

2

4
boile

r 100

l

kávo
var
led

1

1
2
3
4
5
6
7

multifunkční kulturní prostor
sklad
sklad
šatna, sprcha, WC personálu
předsíň
WC ženy
WC muži

výměra
(m2)
41,5
2,5
5,5
4,5
11
12
10,5

lednic

e
dřez

3

myčk

a

umyv

adlo

kanal. šachta ø600
přívod z domu DN125 v hl. -1,500m

Revitalizace bývalého pivovaru
pro účely návštěvnického centra hradu Kámen

Půdorys 1. úrovně, tech. sítě - návrh

16
březen 2013
M 1:100

stupeň:
stavební řízení
Kraj Vysočina
investor:
zodpovědný projektant: Ing. Petr Všetečka, autorizovaný architekt
Ing. Petr Všetečka, Ing. Robert Václavík
vypracovali:

