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A. Průvodní zpráva
A.1 Identifikační údaje
A.1.1 Údaje o stavbě
a) název stavby:

Revitalizace Kulturního domu včetně přilehlého pozemku
ve Všenorech

b) místo stavby:

objekt č. p. 294, Ulice Květoslava Mašity,
Parc.č. 623, 624/1 Všenory, k.ú.Všenory [787272]
Dokumentace pro vydání společného povolení

c) předmět:

A.1.2 Údaje o žadateli
Obec Všenory
U Silnice 151, 252 31 Všenory
IĆ: 00241849

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace
a) architekt:

Ing. arch. Martin Oliva, Medkova 661/9, Praha 4 – Chodov, 149 00
tel: 777 566 319, email: projekce@olivadesign.cz

b) hlavního projektant:

Ing. arch. Ladislav Oliva, 7. května 214, Praha 4 – Chodov 149 00
ČKA: 00 848, IČO: 151 09 178, tel: 272 953 650

A.2 Členění stavby na objekty
Objekt kulturního domu s parkingem.

A.3 Seznam vstupních podkladů
Územním plán obce Všenory
Požadavky investora.
Projekt rekonstrukce z roku 02-1994 (Ing.arch.Jíchová)
Znalecký posudek z roku 1992 (Ing. František Cigánek)
Statický posudek 03/1992 (Ing. Karel Fantyš)
Fotodokumentace
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B. Souhrnná Technická zpráva

B.1 Popis území stavby
a)

Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné
území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a
zastavěnost území
Řešený objekt se nachází v zastavěné části obce Všenory. Jedná se o stavební úpravy
stávajícího objektu. Cílem stavebních úprav je vrátit objektu jeho původní charakter a
podobné funkční využití a zapojit ho do veřejné ho života obce s cílem vytvořit z místa
kulturní těžiště pro pořádání různých obecních akcí.
V současné době je objekt nevyužíván, rekonstrukční práce byly pozastaveny před cca
deseti lety, prostory v návaznosti na hlavní sál jsou v demolici včetně sociálního
zařízení, objekt není v současné době vytápěn, větrán a chátrá. V minulosti prošel
několika stavebními zásahy, které byly především v poválečné době degradující –
stavební úpravy byly prováděny nešetrně k původní architektonicky i umělecky
hodnotné stavbě, přistavované části prostřednictvím konstrukčně nevhodných zásahů
nadměrně zatížily některé partie obvodového zdiva, které nyní vykazuje výrazné
statické narušení. Rekonstrukce v padesátých letech minulého století a následné
stavební práce se negativně podepsaly i na celkovém vzhledu stavby včetně
neorenesančně členěné fasády, která je dnes v podobě břízolitové nečleněné omítky.
Samotný pozemek stavby ztratil svou původní reprezentativní funkci a v současné
době pustne.

Stav jižní části po rekonstrukci kolem r. 2010 (trhliny po nešetrných zásazích do stávající hodnotné střední části)

Poválečná rekonstrukce
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Hodnotný původní sál s novým poválečným jevištěm v severní partii objektu.

Zachován zůstal interiér sálu, který má vysokou architektonickou hodnotu a patří mezi
významné objekty své doby na jejichž vniku se výrazně podílel Jan Nolč. Jeho
zásluhou Všenory od sedmdesátých let 19. století zažily nebývalý stavební a
společenský rozkvět. Jan Nolč, poslanec České strany národní a "člen skutečný pro
zřízení českého Národního divadla v Praze" přivedl do obce desítky význačných
podnikatelů, architektů, lékařů, právníků a umělců z Prahy. Ti se podíleli, ať již jako
vlastníci a investoři, či jako autoři a stavitelé, na výstavbě a výzdobě vil (villegiatura),
komunikací a dalších objektů, které zcela změnily tvář původních Všenor a udělaly z
nich rekreační centrum tehdejší pražské duchovní i politické smetánky. Nejznámější z
vil z té doby je vila Boženka postavená v roce 1884 samotným Nolčem na místě bývalé
rasovny. V letech 1996 až 1997 byla po letech chátrání citlivě zrenovována nynějšími
majiteli do původní podoby. Další zajímavé objekty, které vznikly v té době: "Gloriet" rozhledna v podobě antického chrámu okrouhlého půdorysu s jednou řadou
sloupů;Dále výletní restaurace "vila Nolč", dnešní hotel Zdenka s tanečním a
divadelním sálem, vyzdobeným ak. mal. Adolfem Liebscherem; kaple sv. Jana Křtitele
v novorenesančním slohu nad hrobkou rodiny Nolčů, vyzdobená opět ak. mal.Adolfem
Liebscherem (Je evidována jako kulturní památka na Ministerstvu kultury);
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Historické foto – vlevo dvorní část, vpravo pohled z jihozápadu

b)
údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly
územního plánování,
Stavební úpravy řešeného objektu jsou v souladu s platným Územním plánem obce
Všenory, který pro řešenou parcelu stanovuje funkční využití komerční plochy
občanské vybavenosti v tradičních objektech.
c)

informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků
na využívání území,
Žádné výjimky stavba nevyžaduje. Stavba je řešena v souladu s vyhláškou 501/2006
Sb. o obecných požadavcích na využívání území.

d)

informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny
podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,
Ke stavbě se zatím nevyjádřily žádné dotčené orgány státní správy ani jiné záměrem
dotčené instituce. Nejpozději před zahájením řízení o vydání společného povolení musí
být všechny stavbou dotčené instituce obeslány a případné požadavky a podmínky
zapracovány do této dokumentace.

e)

výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum,
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.,
Byl proveden statický průzkum v roce 1992.

f)

ochrana území podle jiných právních předpisů1),
Parcela s objektem se nenachází v zóně, kde by bylo vymezeno nějaké ochranné
pásmo, nenachází se zde památková rezervace, památková zóna ani jiné zvlášť
chráněné území.

g)

poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,
Objekt se nenachází v záplavovém území.

h)

vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové
poměry v území,
Stavbou nebudou dotčeny žádné sousední pozemky ani okolní stavby.
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Stavební úpravy nenavýší objem likvidovaných dešťových vod, které zůstanou
likvidovány stávajícím způsobem.
i)

požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,
V rámci stávajícího objektu bude demolována jeho jižní část, která je historicky
dostavbou původní stavby. Na místě demolice bude opět provedena dostavba
v obdobném výškovém a půdorysném rozsahu. V rámci přilehlé parcely bude skácena
1 borovice.

j)

požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu
nebo pozemků určených k plnění funkce lesa,
Stavba nevyžaduje vynětí ze ZPF. Pozemek 624/1 je zeleň (ostatní plocha).

k)

územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a
technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované
stavbě,
Příjezd pro automobily bude z východní strany z ulice Květoslava Mašity. Parkovací
plocha je navržena před objektem s ohledem na stávající vzrostlé stromy.
Objekt je bezbariérově přístupný, zpřístupnění patra bude výtahem či plošinou.
dešťové kanalizace. Na řešený pozemek bude nově přivedena přípojka vodovodu a
plynovodu.

l)

věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice,
Žádné související ani podmiňující investice stavba nevyžaduje.

m)

seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje,
Parcelní číslo:
623
Obec:
Všenory [539856]
Katastrální území:
Všenory [787272]
Číslo LV:
990
Výměra [m2]:
1026
Druh pozemku:
zastavěná plocha a nádvoří
Součástí je stavba
Budova s číslem popisným:
Všenory [187275]; č. p. 294; objekt občanské vybavenosti
Stavba stojí na pozemku:
p. č. 623
Stavební objekt:
č. p. 294
Adresní místa:
Květoslava Mašity č. p. 294
Vlastnické právo
Podíl
Jančák Leoš, U Tenisu 259, 25231 Všenory
1/2
Stoklasová Libuše, Poruba 50, 75366 Hustopeče nad Bečvou
1/2
Parcelní číslo:
Obec:
Katastrální území:
Číslo LV:
Výměra [m2]:
Způsob využití:

624/1
Všenory [539856]
Všenory [787272]
990
704
zeleň
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Druh pozemku:
ostatní plocha
Vlastníci, jiní oprávnění
Vlastnické právo
Podíl
Jančák Leoš, U Tenisu 259, 25231 Všenory
1/2
Stoklasová Libuše, Poruba 50, 75366 Hustopeče nad Bečvou

n)

1/2

seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo
bezpečnostní pásmo.

Žádná stávající ochranná ani bezpečnostní pásma nebyla zjištěna.

B.2 Celkový popis stavby
B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání
a)

nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich
současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického
průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí,
Jedná se o přístavbu a stavební úpravy stávajícího objektu kulturního domu.
Dispozičně je budova řešena jako třítraktový objekt symetrický, v podélné ose střední
trakt tvoří vlastní prostor sálu a postranní trakty jsou ochozy oddělené od prostoru
sálu řadou pilířů. V čele středního traktu na severní straně je umístěno jeviště se
zázemím. V zadní partii jeviště se nachází schodiště vedoucí do suterénu se
prostorami sloužícími jako zázemí objektu včetně technické místnosti. Na jižní straně
se nachází přepatrovaná vstupní hala se soc. zázemím (nyní v demolici). V této hale
je umístěno schodiště vedoucí do patra o jedné místnosti. Vstupní hala navazuje na
hlavní vstupní zádveří, které je situováno mimo hlavní hmotu stavby.
Statiký posudek, rok 1992
V interiéru objektu kulturního domu jde o základní a výrazné poruchy včetně trhlin
šíře 20mm ve vstupu do objektu. Provedená přístavba vstupu se vyklání směrem od
stavby a do volného prostoru, průvlak za vstupem doslova na pravé straně drtí nosné
zdivo, pod jeho uložením jsou výrazné trhliny k podlaze - jde o trhliny tahové s jasnou
strukturou přetržení omítek a spodního nosného zdiva. Trhliny jsou jednoznačně
způsobeny chybným založením obvodové zdi přístavby, kdy novostavba ve svém
podloží se konsolidovala od nového zatížení. Tato konsolidace zpětně pak ovlivnila
zdivo nad základy a víše i zdiva. Bylo potvrzeno i viditelné zvlhčení zdiva po levé
straně vstupu. V těchto místech zde bývala žumpa, jak tomu nasvědčují i umístění
bývalého sociálního zařízení kulturního domu, samotnou žumpu se nepodařilo zjistit.
Přesný rozsah stavebních prací v rámci demolice či rekonstrukce bude určen až na
základě aktualizovaného statického posudku.
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účel užívání stavby,
V obci citelně chybí veřejné shromaždiště, prostor pro tržiště, společenské a
sportovní akce, prostor pro komunitní setkávání. Předmětný brownfield má vysoký
potenciál tuto funkci v budoucnosti plnit.

b)







V objektu multifunkčního sálu bude umístěno Všenorské muzeum Mariny
Cvetajevové, jejíž tvorba je přímo spjata s historií obce – bude sem přenesena
stávající expozice z nevyhovujících prostor v budově obecního úřadu. Muzeum
nedávno získalo statut člena Asociace muzeí a galerií ČR.
V objektu bude zřízena kavárna s expozicí tematicky zaměřenou na životní styl o
dovolené v období první republiky (fenomén chatových a trempských osad, říční
lázně) a všenorskou villegiaturu
V objektu bude zřízen infopoint (turistické informace) se zaměřením na region Dolní
Berounka

c)

trvalá nebo dočasná stavba,
Jedná se o trvalou stavbu.

d)

informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických
požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové
užívání stavby,
Žádné výjimky stavba nevyžaduje. Stavba je řešena v souladu s vyhláškou 268/2009
Sb. o technických požadavcích na stavby. Stavba je určena k užívání osobami
s omezenou schopností pohybu a orientace a je navržena jako bezbariérová
v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

e)

informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny
podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,
Ke stavbě se zatím nevyjádřily žádné dotčené orgány státní správy ani jiné záměrem
dotčené instituce. Nejpozději před zahájením řízení o vydání společného povolení
musí být všechny stavbou dotčené instituce obeslány a případné požadavky
a podmínky zapracovány do této dokumentace.

f)

ochrana stavby podle jiných právních předpisů1),
Navrhovaná stavba není a nebude chráněna podle žádných právních předpisů,
nejedná se o nemovitou kulturní památku.
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g)

navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná
plocha a předpokládané kapacity provozu a výroby, apod.,
stávající zastavěná plocha celkem
cca 635,7 m²
zastavěná plocha demolované části
cca 189,4 m²
zastavěná plocha stavebních úprav
cca 446,3 m²
zastavěná plocha přístavby
cca 175,5 m²
zastavěná plocha celkem po revitalizaci
cca 621,8 m²
cca 328,5 m²
cca 211,2 m²
cca 568,5 m²

plocha parkoviště
revitalizovaná zpevněná plocha
revitalizovaná plocha zeleně

h)

základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s
dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod.,
Vzhledem k tomu, že objekt po stavebních úpravách bude sloužit stejné funkci
nepředpokládá se navýšení jednotlivých médií. V rámci rekonstrukce objektu dojde ke
snížení tepelných nároků na vytápění objektu. Objekt je v současné době nezateplen,
v rámci rekonstrukce dojde k zateplení objektu a k volbě nového energeticky
úsporného způsobu vytápění a ohřevu TUV. Bude řešeno v dalším stupni
dokumentace.

i)

základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na
etapy,
Předpokládaný začátek výstavby jaro 2020.
Dokončení stavby se předpokládá do dvou let od vydání stavebního povolení.
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orientační náklady stavby.
Budou stanoveny dodavatelem stavby před započetím výstavby.

j)

B.2.2 Celkové urbanistické a
architektonické řešení
a)
urbanismus - územní
regulace, kompozice prostorového
řešení,
Navrhované stavební úpravy nijak
nenarušují urbanistickou koncepci
okolních objektů, vnější hmota objektu
zůstává stávající bez výrazné změny.
Stavební úpravy mají za cíl navrátit
objektu jeho reprezentativní vzhled a
jeho původní funkci a v rámci parcely
ho zapojit do území v kterém se
nachází.
Obec postrádá přirozené centrum,
z urbanistického hlediska akcentovaný
střed obce, centrum společenského a
komunitního života v obci. Předmětný
brownfield je z tohoto hlediska
vhodnou volbou protože:
1)
se nachází přímo v historickém
jádru obce
2)
byl jedním z nejstarších
zastavěných pozemků, ze kterého se

3)
4)

5)

přirozeně rozvíjela zástavba v minulosti
stála zde jedna z prvních výletních zahradních restaurací s hotelem, svého druhu
nejstarší zařízení tohoto typu v západním okolí Prahy (70. léta 19. století)
navazuje přímo na areál historického lesoparku, který byl záměrně vybudován jako
relaxační zóna a ve kterém se nachází několik stavebních památek, který navazuje na
údolí a přírodní nivu řeky Berounky
Má potenciál se stát východiskem turistických pěších a cyklistických tras, nalézá se
přímo u autobusové zastávky
Revitalizace brownfieldu a adaptace multifunkčního sálu se stane jádrem zamýšlené
širší oddychové zóny pro turistické a volnočasové aktivity








Navázání na cyklostezku podél řeky Berounky, výchozí bod cyklotrasy
Poloha v blízkosti kempu (u jezu v Dobřichovicích), možnost koupání v řece, rekreační
zóna u řeky, navázání na tradici říčních lázní
Komunikační propojení s chatovou osadou Čihadla a vilovou čtvrtí Brunšovem
Výchozí bod pro naučnou a relaxační stezku vedoucí po historickém lesoparku rodiny
Nolčových (kaple sv. Jana křtitele, gloriet, kaplička, vyhlídková místa nad Berounkou)
s využitím historické sítě stezek a drobných architektonických památek
Výchozí bod pro naučnou stezku po význačných historických příměstských vilách
(villegiatura Všenory a Dobřichovice)
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b)

V těsné blízkosti se nalézá rybníček (součást parku) a dětské hřiště, které bude
součástí volnočasového areálu
Nad plánovaných multifunkčním sálem se nalézá neorománská kaple sv. Jana Křitele,
romantická dominanta lesoparku rodiny Nolčových, která je postupně obnovována za
pomocí dotačních titulů Středočeského kraje. Plánované využití tohoto sakrálního
prostoru je nejen pro bohoslužby (včetně ekumenických), kulturní a společenské akce,
ale také pro křty, svatební a funerální obřady. Multifunkční sál bude tvořit zázemí pro
shromáždění a rodinné oslavy následující po duchovních obřadech.
Multifunkční sál bude tak přímo provozně napojen na kapli sv. Jana Křtitele, která je
zapsanou památkou a významným dokladem tvorby umělce tzv. generace Národního
divadla (malíř Alois Liebscher).
architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné
řešení.
Stávající stav :
Jedná se o kulturní dům č.p. 294 na parc.č. 623 volně stojící, přízemní z části
podsklepený. Do užívání byl uveden v roce 1887.
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Původní projekt
V roce 1928 je projektována dostavba jižní části objektu po stranách původního jeviště.
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Historické foto s jevištěm (hudbou) v jižní části – vpravo a altánem v severní části

V roce 1959 byla provedena jeho rekonstrukce, která zahrnovala zbourání původní
hmoty jeviště a v této partii bylo vybudována nová vstupní partie včetně sociálního
zázemí, portál původního jeviště byl osazen vstupními dveřmi a na úrovni patra
prosklen. Nový severní přístavek, zahrnující jeviště s nově vybouraným portálem
v obvodové stěně se zázemím byl podsklepen. V této době objekt sloužil jako
sokolovna a společenský sál, který byl takto, po druhé světové válce, v rámci akce
„Z“ obyvateli Všenor přestavěn na kulturní dům.

Exteriér
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Architektonicky se jedná o volně stojící objekt symetrického bazilikálního půdorysu
jehož podélná osa směřuje od severu k jihu a je souběžná s hlavní silnicí Všenory –
Jíloviště. Budova je od silnice vzdálená cca 24 m. Budova je umístěna na mírně
nakloněné rovině v prostoru mezi hlavní silnici a všenorským potokem. Objekt je
přístupný vjezdem z ulice Květoslava Mašity přes zahradu parc.č. 624/1.

Interiér původního sálového prostoru s pohledem na původní portál jeviště (hudba)

Rekonstruovaná přístavba z roku 1959 byla na základě statického posudku kolem
roku 2010 opět odstraněna. Současný stav.
Navrhovaný stav :







Záměr :
V objektu multifunkčního sálu bude umístěno Všenorské muzeum Mariny Cvetajevové,
jejjíž tvorba je přímo spjata s historií obce – bude sem přenesena stávající expozice
z nevyhovujících prostor v budově obecního úřadu. Muzeum nedávno získalo statut
člena Asociace galerií muzeí a galerií ČR.
V objektu bude zřízena kavárna s expozicí tematicky zaměřenou na životní styl o
dovolené v období první republiky (fenomén chatových a trempských osad, říční lázně)
a všenorskou villegiaturu
V objektu bude zřízen infopoint (turistické informace) se zaměřením na region Dolní
Berounka
Rekonstrukce objektu si dává za cíl zapojit zchátralý objekt do života obce Všenory a
vrátit mu tak jeho původní funkci – centrum společenského života obce.
Architektonickým záměrem je vytvořit v objektu vhodné zázemí pro požadované
funkce a citlivým způsobem navázat na hodnotnou střední partii objektu se sálem
s bočními přízemními ochozy. V rámci parcely pak vytvořit zázemí pro parking a
zpevněné plochy pro venkovní společenské akce doplněné zelení.
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B.2.3 Dispoziční a provozní řešení
Stávající stav :
Dispozičně je budova řešena jako třítraktový objekt symetrický, v podélné ose střední
trakt tvoří vlastní prostor sálu a postranní trakty jsou ochozy oddělené od prostoru
sálu řadou pilířů. V čele středního traktu na severní straně je umístěno jeviště se
zázemím. V zadní partii jeviště se nachází schodiště vedoucí do suterénu se
prostorami sloužícími jako zázemí objektu včetně technické místnosti. Na jižní straně
se nachází přepatrovaná vstupní hala se soc. zázemím (nyní v demolici). V této hale
je umístěno schodiště vedoucí do patra o jedné místnosti. Vstupní hala navazuje na
hlavní vstupní zádveří, které je situováno mimo hlavní hmotu stavby.
Navrhovaný stav :
Hlavní dispoziční úpravy se navrhují v jižní partii objektu, která byla v minulosti již
několikrát stavebně upravována a v minulosti v tomto jižním směru rozšířena v duchu
původní středové hmoty sálu a ochozů. Střední část je uvažována dvoupatrová
s nižší úrovní hřebene než střední partie objektu se sálem. Boční přístavky budou
přízemní s rekonstruovaným zádveřím, které bude tvořit hlavní vstup do objektu
z východní strany. Na zádveří bude navazovat odděleně vstup do prostoru infopointu
a vstup do předsálí objektu. Na předsálí navazuje dispozičně šatna, sociální zařízení,
schodišťový prostor do patra a prostor kavárny. Pro sezení kavárny bude možno
využít západní ochoz hlavního sálu, který může navázat dveřmi na venkovní prostor,
zároveň tento prostor bude sloužit jako galerijní plocha. Dále je možno využít
prostoru v patře ve střední části navazující na schodiště. V patře bude vytvořen
prostor s výhledem do sálu. Tento prostor bude sloužit jako další výstavní plocha. B
ude řešeno i technické řešení bezbarierové přístupu.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby
Stavba je určena k užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace
a je navržena podle vyhlášky 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Zpřístupnění patra bude výtahem nebo
plošinou.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Návrh stavby vytváří pro uživatele předpoklady pro dodržování bezpečného užívání
stavby.

B.2.6 Základní technický popis stavby
a)

Stavební a konstrukční řešení – původní stav
Stávající stav (dle znaleckého posudku):
Základy
zdivo základu je z kamene na maltu vápennou 68 cm silné 1m vysoké,
Obvodové svislé nosné zdivo
zdivo soklu je z kamene na maltu vápennou 60 cm silného o průměrné výšce 50 cm,
zdivo přízemí je z cihel na maltu vápennou 45 cm silné, zdivo štítu je z cihel na maltu
vápennou 30 cm silné.
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Vodorovné konstrukce
Strop nad ochozy (přísálí) z trámů profilu 18/26 cm s podbitím, strop nad sálem je z
hranolů profilu 15/15 cm zavěšených na plných vazbách střešní konstrukce, hranoly
jsou podbité 20mm silnými prkny. Strop nad jevištěm je klenutý z cihel,
Střešní konstrukce
konstrukce střechy nad sálem je sedlová soustavy vaznicové s plnými vazbami na
vzdálenost 3m, plné vazby tvoří lichoběžníkové věšadlo na rozpětí 8m a vazné trámy
jsou profilu 18/26 cm, sloupky 14/14 cm, rozpěry 14 na 16 cm, krokve 12/15 cm,
laťování střechy 33/52mm. Konstrukce střechy nad ochozy a příslušenstvím je
pultová a sestává z pozednic profilu 12/15 cm a z krokví 12/15 cm, vaznice 14/16 cm
a sloupků profilu 14/14 cm osazených do stropních trámů a z bednění prkny 26mm
silnými. Krytina střechy nad sálem a ochozy s příslušenstvím z falcovaného plechu.
Okapní žlaby a roury o průměru 15 cm jsou ze zinkovaného plechu opatřené
nátěrem.
Povrchy
vnitřní stěny jsou Vápenné štukové, fasáda – břizolit, vnitřní stěny sálu jsou zdobeny
sádrovými plastikami, záklenky, šambránami, ve výši cca 5,50 m je vnitřní římsa se
zubořezem.
Podlahy
v ochozech a v sále je parketová kladená na tesařskou podlahu, násypy pod
podlahami jsou škvárové 12 cm vysoké. Sociální zařízení – keramická dlažba.
Výplně
Okna jsou dovnitř otevíravá jednoduchá s mosazným kováním, dveře jsou dvoukřídlé
do ocelových zárubní
Celkový stav budovy je ve značném stádiu opotřebení některé konstrukce dožívající
a nebo zchátralé, stavba se nachází v částečné rekonstrukci. Byly provedeny
vybourávky sociálního zařízení v jižní části a vybourány některé otvory.
Oplocení
Na straně k hlavní ulici drátěným pletivem 1,50 cm vysoký v rámech osazených do
ocelových sloupků na podezdívce.
Statiký posudek, rok 1992
V interiéru objektu kulturního domu jde o základní a výrazné poruchy včetně trhlin
šíře 20mm ve vstupu do objektu. Prováděná přístavba vstupu se vyklání směrem od
stavby a do volného prostoru, průvlak za vstupem doslova na pravé straně drtí nosné
zdivo, pod jeho uložením jsou výrazné trhliny k podlaze - jde o trhliny tahové s jasnou
strukturou přetržení omítek a spodního nosného zdiva. Trhliny jsou jednoznačně
způsobeny chybným založením obvodové zdi přístavby kdy novostavba ve svém
podloží se konsolidovala od nového zatížení. Tato konsolidace zpětně pak ovlivnila
zdivo nad základy a víše i zdiva. Bylo potvrzeno i viditelné zvlhčení zdiva po levé
straně vstupu. V těchto místech zde bývala žumpa jak tomu nasvědčují i umístění
bývalého sociálního zařízení kulturního domu, samotnou žumpu se nepodařilo zjistit.
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b)

Navrhovaný stav :
Přístavba jižní části objektu bude navazovat na demoliční práce původní přístavby.
Přístavba bude hmotově v podobném rozsahu jako demolovaná část.
Střední část přístavby o rozměrech 9,63m x 8,96m navazující jižně půdorysně na
objekt sálu bude ve stejné šíři jako hlavní hmota sálu. Tato část bude přepatrována.
Na tuto střední část budou navazovat dvě boční křídla o rozměrech 8,13m x 4,65m
v šíři bočních křídel původního sálu (postranní ochozy). V rozsahu původního zádveří
bude zrealizováno nové zádveří o rozměrech 2,35m x 5,83m.
Konstrukční řešení přístavby bude řešeno v dalším stupni dokumentace a
v návaznosti na provedené přípravné práce, které budou projekční činnosti
předcházet. Bude se jednat geologický průzkum z hlediska zakládání, bude proveden
nový statický posudek, který zhodnotí stávající stav konstrukcí a navrhne případné
sanace stávajících konstrukcí. Předpoklad je zděná stavba s žb. stropy a dřevěným
vázaným krovem. Objekt bude zateplen. Bude navržena nová technologie vytápění a
ohřevu TUV.

B.2.7 Základní popis technických a technologických zařízení.
Zásady řešení zařízení, potřeby a spotřeby rozhodujících médií.
Nakládání s dešťovou vodou
Stavební úpravy nenavýší objem likvidovaných dešťových vod, které zůstanou
likvidovány stávajícím způsobem.

a)

Splašková kanalizace
Na řešený pozemek je přivedena stávají přípojka splašková kanalizace z ulice
U Tenisu, která bude zachována a dále využívána.

b)

Zásobování vodou
Na řešený pozemek bude nově přivedena přípojka vodovodu z vodovodního řadu
v ulici U Tenisu před řešeným objektem.

c)

Zásobování plynem
Na řešený pozemek bude nově přivedena přípojka plynovodu z plynovodního řadu
v ulici U Tenisu před řešeným objektem.

d)

Vytápění
Pro vytápění a ohřev TUV bude sloužit plynový kondenzační kotel.
Hlavní reprezentační prostor řešeného objektu bude temperovaný radiátory na 20°C.

e)

e)

Elektroinstalace
Na řešený pozemek je přivedena stávají přípojka silnoproudého NN z ulice U Tenisu,
která bude zachována a dále využívána.

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení

Bude řešeno v dalším stupni projektové dokumentace
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B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana

Stavba bude navržena v souladu s předpisy a normami pro úsporu energií a ochrany
tepla. Tepelné izolace stěn, střech a podlah přilehlých k terénu jsou navrženy dle požadavků
ČSN 73 0540-2.
Navržené vytápění plynovým kondenzačním kotlem je jednou z nejúspornějších
a nejefektivnějších možností, jak zajistit zásobování teplem.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavbu
Stavbou vznikne objekt určený jako reprezentační prostory. Všechny pobytové
místnosti mají zajištěno přímé denní osvětlení, větrání a jsou vytápěny.

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

Ochrana stavby proti pronikání spodní vody
Je navržena ochrana proti zemní vlhkosti. Ostatní vlivy a účinky budou upřesněny po
zhodnocení základových podmínek autorizovaným geologem v průběhu výkopových prací.
Ochrana proti pronikáním radonu z podloží
Na pozemku se středním radonovým indexem se musí provést všechny nové
konstrukce v přímém kontaktu se zeminou v 1. kategorii těsnosti, tj. s protiradonovou izolací,
která je v jedné vrstvě současně hydroizolací s plynotěsnými prostupy instalací.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury, přeložky,
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.
Do objektu jsou přivedeny přípojky inženýrských sítí silnoproudého NN, splaškové
kanalizace a dešťové kanalizace. Napojení stavby na stávající technickou infrastrukturu
zůstane zachováno. Na řešený pozemek bude nově přivedena přípojka vodovodu
a plynovodu.

B.4 Dopravní řešení

popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a
užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace,
Stavba je určena k užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace a je
navržena jako bezbariérová v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

a)

b)

napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,
Vstupy i vjezd na pozemek zůstanou stávající z přilehlé komunikace Květoslava Mašity

c)

doprava v klidu.
Odstavné a parkovací plochy - Výpočet celkového počtu stání
Základní údaje
Součinitel vlivu stupně automobilizace
Součinitel redukce počtu stání
Okres
Praha-západ
Obec
Všenory
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Typ objektu
Kulturní dům
Počet obyvatel v obci
1603
Počet registrovanych vozide
717
osobních vozidel
Stupeň automobilizace
447
osobních vozidel na 1000 obyvatel
Součinitel vlivu stupně automobilizace
1,12
Druh MHD Bus
Součinitel frekvence spojů
2
vozidel za hodinu
Průměrná čekací doba
27 minut
Docházková vzdálenost
30 metrů
Doba docházky na zastávku
0,4 minut
Součinitel nástupní doby
27,4 minut
Měřná frekvence spojů
2,2
Index dostupnosti
2,2
Stupeň úrovně dostupnosti
1
Charakter území
A
Charakter území na základě "Stupeně úrovně dostupnosti": A
Součinitel redukce počtu stání
1
Druh stavby
- taneční sál, diskotéka
Účelová jednotka: plocha sálu m²
Počet účelových jednotek na 1 stání: 8
Počet účelových jednotek v objektu
110
Počet parkovacích stání
13,75 stání
Celkový počet stání
15,4
Dle §4, odst. 2 vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, bude z celkového počtu 15 parkovacích stání
1 stání vyhrazeno pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Terénní úpravy okolí stavby zahrnují pouze použití přebytečné zeminy z výkopku
k zarovnání nerovností terénu na pozemku stavebníka.
Na rostlých plochách dotčených výstavbou bude vyset nový trávník.

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

Vliv na životní prostředí
Pro vytápění a ohřev TUV bude sloužit plynový kondenzační kotel.
Stavba nebude negativně ovlivňovat životní prostředí
b)
Vliv na přírodu a krajinu
Stavba nebude mít negativní vliv na přírodu a krajinu. Při provádění prací bude
dodržována ČSN 83 9011 Práce s půdou, ČSN 83 9021 Rostliny a jejich výsadba, ČSN 83
9091 Trávníky a jejich zakládání, ČSN 83 9051 Rozvojová a udržovací péče o vegetační
plochy a ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních
činnostech. Dřeviny budou v dosahu stavby po dobu výstavby náležitě chráněny před
poškozením, např. prkenným bedněním. V rámci přilehlé parcely bude skácena jedna
borovice.

a)
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c)

Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000
Stavba se nenachází v chráněném území Natura 2000.

d)

Zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní
prostředí
Stavba nepodléhá zjišťovacímu řízení.

Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma
Stavbou nevznikají nová ochranná ani bezpečnostní pásma a ani jiný způsob ochrany
podle jiných právních předpisů.

f)

B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva
V rámci stavby nejsou navrženy žádné stavby plnící úkoly pro ochranu obyvatel.

B.8 Zásady organizace výstavby

Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění
Staveništní spotřeba vody bude zajištěna ze stávajícího rozvodu. Potřebná elektrická
energie bude zabezpečena ze stávajícího rozvodu do objektu.

a)

b)

Odvodnění staveniště
Dešťové vody z plochy staveniště se budou vsakovat do terénu na vlastní pozemku.

c)

Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu
Příjezd na staveniště bude stávajícím vjezdem z ulice Květoslava Mašity.

Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky
Ochrana před hlukem, vibracemi a otřesy
Zhotovitel stavby bude provádět a zajistí stavbu tak, aby hluková zátěž vyhověla
požadavkům stanoveným Nařízením vlády č. 272/2011 sb. o ochraně zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací. Po dobu výstavby bude zhotovitel používat stroje,
zařízení a mechanismy s garantovanou nižší vyzařovanou hlučností, které jsou v náležitém
technickém stavu. Je nepřípustné z hlediska rušení hlukem provádět stavební činnost v době
od 21 do 7 hodin.

d)

Ochrana před prachem
Zvýšení prašnosti v dotčené lokalitě provozem stavby bude eliminováno důsledným
čištěním dopravních prostředků před jejich výjezdem na veřejnou komunikaci tak, aby
splňovala podmínky § 52 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích,
v platném znění.
Ochrana okolí staveniště a požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin
Staveniště bude zřízeno na oploceném pozemku stavebníka a bude řádně
zabezpečeno proti vniknutí nepovolaných osob. Při stavbě budou použity stavební elektrické
stroje a ruční nářadí, které splňují požadavky na nejvyšší přípustné hodnoty hluku ve
venkovním prostoru. Pracovní doba bude v časovém rozmezí max. od 7 do 21 hod.,
požadavky na nejvyšší ekvivalentní hladinu akustického tlaku dle příslušného předpisu
budou splněny. Skladovaný prašný materiál bude řádně zakryt.
e)
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f)

Maximální zábory pro staveniště
Zařízení staveniště bude zřízeno na pozemku stavebníka.

Maximální produkovaná množství a druhy odpadů při výstavbě, jejich likvidace
Při provádění stavby budou vznikat odpady, které budou předány oprávněné firmě
zabývající se likvidací či ukládáním těchto odpadů na bezpečném místě.
Třídění stavebního a demoličního odpadu dle katalogu odpadů vyhlášky č. 381/2001 Sb:
17 02 03
plasty
15 01 01
papírové a lepenkové obaly
17 03 02
asfaltové pásy
15 01 02
plastové obaly
17 04 05
železo a ocel
17 01 01
beton
17 04 11
kabely
17 01 02
cihly
17 09 04
směsné stavební a
17 01 03
keramické výrobky
demoliční obaly
17 02 01
dřevo
17 02 02
tabulové sklo
h)

Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin
Výkopek zeminy bude skladován na mezideponii v rámci zařízení staveniště. Zemina
z výkopku bude zpětně sloužit pro násypy stavby, přebytečná zemina bude použita
k terénním úpravám na pozemku stavebníka.

i)

Ochrana životního prostředí při výstavbě
Při provádění prací bude dodržována ČSN 83 9011 Práce s půdou, ČSN 83 9021
Rostliny a jejich výsadba, ČSN 83 9091 Trávníky a jejich zakládání, ČSN 83 9051 Rozvojová
a udržovací péče o vegetační plochy a ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních
ploch při stavebních činnostech. Dřeviny budou v dosahu stavby po dobu výstavby náležitě
chráněny před poškozením, např. prkenným bedněním.

j)

Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
Možnými zdroji ohrožení zdraví a bezpečnostní pracovníků jsou technická a
technologická zařízení stavby, zejména se jedná o elektrická a plynová zařízení.
Rovněž prostory, ve kterých budou tato zařízení umístěna, musí splňovat požadavky
pro jejich provoz. Na veškerá tato zařízení budou zajištěny příslušné revize
osvědčující schopnost pro uvedení do provozu. Jejich stav bude pravidelně udržován
a sledován a podle povahy věci budou prováděny periodické revize dle příslušných
norem, předpisů nebo technologických pravidel, vztahující se k jednotlivým zařízením.
Při stavebních pracích je třeba bezpodmínečně nutné dbát všech bezpečnostních
předpisů a používat předepsané ochranné pomůcky. Je nutno dodržovat zákon
č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, nařízení vlády
č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví
při práci na staveništích. Současně je nutno dodržovat veškeré související bezpečnostní
a technologické předpisy a nařízení. Při provádění vlastních prací je nutno zabezpečit
staveniště před přístupem nepovolaných osob.
Při zemních pracích (při práci ve výkopech, v blízkosti výkopů atd.) musí být dodržena
příslušná ustanovení ČSN 73 3050.

k)
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Za vybavení pracoviště ochrannými pomůckami odpovídá v plné míře dodavatelská
organizace, stejně tak ve věci poučení a proškolení pracovníků, zajištění odborného
vedení a dozoru.
Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce musí být mezi
účastníky výstavby dohodnuty předem a musí být obsaženy v zápise o odevzdání
staveniště, pokud již nejsou zakotveny přímo ve smlouvě o dílo.
Pokud budou na stavbě pracovat zahraniční dělníci, musí být výstražné texty
dvoujazyčné a doplněny vhodnými symboly.
Technický dozor je povinen při zjištění nedostatků v bezpečnosti práce na ně
upozornit zápisem do stavebního deníku. V případě, že hrozí bezprostřední nebezpečí
ohrožení zdraví pracovníků, je oprávněn okamžitě zastavit práce a uvědomit
dodavatele stavby. O rozhodnutí musí být učiněn zápis ve stavebním deníku.
l)

Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb
Stavba žádné takové řešení nevyžaduje.

m)

Zásady pro dopravní inženýrská opatření
Pro příjezd na stavbu není nutno zajišťovat provizorní dopravní řešení.

n)

Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby
Stavba žádné speciální podmínky nevyžaduje.

o)

Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny
Předpokládaný začátek výstavby jaro 2020.
Předpokládaná doba výstavby 2 roky od vydání stavebního povolení.

Výstavba bude realizována podle tohoto postupu:
- demolice části stávající konstrukce
- zemní práce
- betonáž části základové konstrukce včetně hydroizolace
- svislé konstrukce
- vodorovné konstrukce
- zastřešení a klempířské prvky
- osazení výplní otvorů
- montáž vnitřních instalací a elektroinstalace
- omítky a obklady
- podlahy, osazení předmětů ZTI, parapetů apod.
- dokončení venkovních zpevněných ploch a terénních úprav.

B.9 Celkové vodohospodářské řešení
Stavební úpravy nenavýší objem likvidovaných dešťových vod, které zůstanou
likvidovány stávajícím způsobem.

V Praze 24.5.2019
Atelier Oliva, Ing. arch. Martin Oliva
Medkova 661/9, Praha 4 - Chodov, 149 00
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