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1 ÚVODNÍ INFORMACE 

1.1 Účel projektu 

Tato projektová dokumentace řeší odstranění rampy pro pěší a vybudování výtahu u objektu č.p. 983 v ulici 
Jana Zajíce v Pardubicích. Odstranění rampy se navrhuje z důvodu havarijního stavu rampy.  

Stavební práce budou prováděny převážně v exteriéru vedle stávajícího objektu, částečně zasáhnou do 
interiéru 2NP v prostorech Úřadu městského obvodu 3 (dále jen UMO3).  

Výtah se navrhuje jako náhrada za odstraněnou rampu, aby byla zajištěna možnost bezbariérového přístupu 
k prostorům ve 2NP, kde se mimo jiné nachází UMO3, Městská policie a Dům dětí. Projekt řeší odstranění 
rampy a vybudování výtahu jako celek, ale při provádění musí být práce rozděleny do dvou na sebe 
navazujících etap tak, aby nejprve byl vybudován a zprovozněn výtah a teprve poté bude přistoupeno 
k odstranění rampy. Prostory 2NP musí být po celou dobu provádění stavby bezbariérově přístupné.    

1.2 Projekční podklady 

[1] Konzultace s investorem před započetím a v průběhu projekčních prací  

[2] Prohlídka stávajícího stavu, lokální doměření některých konstrukcí (HMPtop s.r.o., 12/2019-01/2020) 

[3] Fotodokumentace stávajícího stavu (HMPtop s.r.o., 12/2019-01/2020) 

[4] Pardubice, Dubina III/2. stavba. Centrum „F“ – služby, obj. č. 077 (původní prováděcí projekt, 
Stavoprojekt Hradec Králové, pobočka Pardubice, zodp.projektant stavební části: Ing.arch. Jiří Hác, 
zodp.projektant statiky: Ing. J.Pavliš, datum: X.1983, čís.zakázky: 1701/55/0) 

[5] Studie proveditelnosti. Zrušení rampy pro pěší a zřízení výtahu u objektu J. Zajíce 983, Pardubice 
(HMP top s.r.o. 01/2019) 

[6] Studie proveditelnosti. Rekonstrukce rampy pro pěší u objektu J. Zajíce 983, Pardubice (HMP top s.r.o. 
07/2019) 

[7] Technické podklady od vybraných dodavatelů výtahové technologie, které byly předány objednatelem 
PD 

[8] Projektová dokumentace „J. Zajíce č.p. 983 – Vybudování výtahu a zrušení rampy“ v rozsahu pro 
stavební povolení (HMP top s.r.o., 01/2020) 

1.3 Použitá odborná literatura, ČSN a předpisy 

Stavební úpravy jsou navrženy v souladu s platnými normami ČSN a předpisy, především s 
vyhl.268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, a vyhl.398/2009 Sb., o technických požadavcích 
na bezbariérové užívání staveb. 

1.4 Údaje o staveništi 

Stavba se nachází v Pardubicích, v katastrálním území Studánka, ulice Jana zajíce č.p. 983.  

Stávající objekt je stavbou občanské vybavenosti. Má 2 až 3 nadzemní podlaží a jeho součástí je exteriérový 
ochoz, po kterém je možný přístup do prostor 2NP. Na ochoz je možno vystoupit po dvou dvouramenných 
schodištích a/nebo po rampě pro pěší. Rampa je situována na jižní straně objektu. V okolí rampy, objektu a 
ochozů se nachází pěší zóna s možností pohybu cyklistů a plochy opatřené zelení. Terén v okolí stavby je 
rovinný.  

Objekt č.p.983 je součástí souboru sídlištních objektů služeb, byl postavený v první polovině osmdesátých 
let dvacátého století. Je nepodsklepený dvoupodlažní (částečně třípodlažní), krytý plochými střechami. 
Soubor objektů služeb se skládá ze dvou částí, z jihozápadní (dnes Kulturní dům Dubina a Úřad městského 
obvodu 3) a ze severovýchodní (dnes obchody a restaurace). Obě části jsou v úrovni 2. nadzemního podlaží 
propojené krytými ochozy přístupnými z úrovně chodníku rampou a dvěma schodišti. 

Nosná konstrukce objektu je realizovaná z dílců montovaného skeletu S1.2. Tvoří ji patrové železobetonové 
rámy o více polích, s typickými rozpony příčlí po 6,0 m a typickými osovými vzdálenostmi rámů 9,0 a 6,0 m. 
Moduly šířky 9,0 m jsou zastropené dutinovými přepjatými dílci Spiroll, užší moduly typovými 
železobetonovými dutinovými dílci. Obvodový plášť je cihelný zděný. 
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Rampa se skládá ze čtyř ramen (označených pro účely této dokumentace - počínaje ramenem nástupním - 
R1 až R4), ze tří mezipodest (P1 až P3) a z hlavní podesty (P4) situované výškově v úrovni podlahy 2. 
nadzemního podlaží objektu čp. 983 a navazující na její krytý ochoz. Mezipodesta P1 je navíc přístupná 
nástupním schodišťovým ramenem SCH1 situovaným proti nástupnímu rameni rampy R1. Původní 
projektová dokumentace rampy není dostupná, tato technická zpráva využívá údajů ze studie 
proveditelnosti. 

1.5 Výškový systém, vytýčení stavby 

Nové konstrukce budou vytýčeny od stávajících konstrukcí v exteriéru objektu. Pro potřeby projektové 
dokumentace byl stanoven relativní místní výškový systém, +0,000 = chodník na rohu objektu č.p.983 pod 
rampou. Výškové poměry v lokalitě budou podrobně ověřeny v rámci projektu pro provedení stavby a také 
zhotovitelem před zpracováním výrobní dokumentace na vybrané části stavby.  

1.6 Popis stávajícího stavu 

1.6.1 Rampa pro pěší  

Konstrukce rampy sestává ze čtyř železobetonových pilířů ukončených na všechny čtyři strany vyloženými 
deskovými hlavicemi obdélníkového půdorysu přibližně rozměrů 3,6 × 4,0 m. Hlavice tvoří mezipodesty a 
část hlavní podesty rampy. Některé jejich okraje jsou vytvarované do ozubů, do kterých jsou ve sklonu 
uložená desková ramena rampy. Hlavice P4 tvořící část hlavní podesty je stejným způsobem prodloužená 
vodorovným deskovým dílcem uloženým na druhém konci na konstrukci ochozu objektu čp. 983. Desky 
tvořící ramena rampy a prodloužení hlavní podesty P4 mají převážně šířku asi 3,6 m, rameno R3 asi 3,2 m, 
a rozpětí až přes 10 m (všechny míry byly vzaty z výše uvedené studie proveditelnosti [2]). Desky jsou z 
prefabrikovaných dílců z předem předpjatého betonu. Uložení desek na ozuby hlavic je prosté, vždy 
nejméně jeden konec je uložen posuvně, aby byl umožněn dilatační pohyb ve směru výstupní čáry. Nejdelší 
nástupní rameno R1 má ještě mezilehlou podporu tvořenou nízkou příčnou stěnou. Šířky jednotlivých dílců 
(tzn. dělení ramen podélnými spárami na jednotlivé dílce) nejsou za stávajícího stavu zřetelné). 

Pochozí povrch celé rampy je opatřený živičným krytem. Ostatní povrchy pilířů jsou omítnuté nebo obložené 
keramickým obkladem nebo skleněnou mozaikou, ostatní povrchy desek (spodní líc a boky) jsou opatřené 
stěrkou vyztuženou perlinkou. Z části spodního líce ramene rampy R3, které mohou volně podcházet chodci 
směřující od objektu čp. 983 k ulici Bartoňově a směrem opačným, byla již dříve vyztužená stěrka částečně 
odstraněná a je vidět silně narušený spodní líc betonu. Je zcela odpadlá krycí vrstva dvou předpínacích lan 
a tato lana jsou korozí prakticky zničená. U ostatních ramen na spodním líci vyztužená stěrka stále je, takže 
skutečný stav je skrytý. Železobetonové pilíře mají zvláště po obvodě hlavic odpadlou omítku a místně 
odhalenou výztuž s povrchem napadeným korozí. Spárami v uložení desek do ozubů v hlavicích do 
konstrukce zatéká. Klimatickými vlivy jsou narušené i ostatní okraje hlavic i desek rampy.  

Konstrukce rampy jsou setrvale vystavené působení klimatických vlivů. Do konstrukce více či méně zatékalo 
a zatéká, zvláště do spár. Nejzávažnějším zjištěním je zcela zničená část předpínacích lan ramene rampy 
R3. Vzhledem k rozsahu poškození a vzhledem k tomu, že pro spolehlivé stanovení únosnosti dílců nejsou 
žádné podklady, je nutno zjištěný stav hodnotit jako nebezpečný pro osoby pohybující se po rampě i pod ní. 

V relativně nedávné době provedené povrchové úpravy (perlinkou vyztužené stěrky) jsou naprosto 
nevhodné a nebezpečné v tom smyslu, že mohou zakrývat skutečný stav nosné konstrukce. 

Ve stávajícím stavu nelze vyloučit kolaps některého ramene, a proto jsou ramena zabezpečena podepřením. 
Podepření je ale třeba považovat za provizórium ponechané do chvíle, kdy bude vybudován nový výtah. 

1.6.2 Ochozy  

Ochozy jsou součástí objektu a tvoří komunikační prostor pro přístup z exteriéru do 2NP objektu. Nosné 
konstrukce jsou železobetonové. Část ochozů není ve vlastnictví investora. Vybudování výtahu a odstranění 
rampy však zasáhne pouze ty části ochozu, které ve vlastnictví investora jsou.  

Tyto části byly v nedávné době opraveny, byla provedena nová povrchová úprava nášlapné vrstvy. Na 
stávající konstrukce byly aplikovány nové úpravy - mozaiková omítka (šedozelený kamínek – dle stávajícího 
mozaikového obkladu), omítka zrno na zrno 2 mm (barva bílá), keramický obklad (slinutý, struktura granit, 
barva šedá), keramická dlažba (slinutý, struktura granit, reliéfní povrch, barva šedá tmavší), klempířské 
prvky (pozinkovaný plech s polyesterovým povlakem, barva šedá / nerezová ocel), zámečnické prvky 
(vícevrstvý systémový antikorozní nátěr, barva šedá tmavší / nerezová ocel), lišty obkladu (hliník elox), 
pohledový kotevní materiál (nerezová ocel).  
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Střecha ochozů je plochá, opatřená povlakovou krytinou z bitumenových pásů, atiky jsou oplechovány oc. 
pozink. natíraným plechem, ke kterému je připojen vodič bleskosvodu.  

1.6.3 Interiér UMO3  

V interiéru zasáhnou navržené stavební práce pouze chodbu. Zde se pod stropem nachází systémové 
podhledy z minerálních kazet vkládaných do nosného zavěšeného roštu. V podhledu jsou zapuštěna 
zářivková svítidla.  

2 NÁVRH STAVBY 

2.1 Etapizace stavby a práce nutné před vlastním zahájením stavby 

Stavba bude rozdělena na dvě na sebe navazující etapy. V 1. fázi bude vybudován a zprovozněn nový 
výtah. Teprve poté bude možné v 2. fázi přistoupit k bourání a odstranění stávající rampy. Před zahájením 1. 
fáze výstavby musí zhotovitel provést veškeré potřebné průzkumné práce, doměření stávajících konstrukcí 
v návaznosti na terén a nový výtah, zajistit vytýčení všech podzemních a ostatních sítí včetně jejich 
viditelného označení na terénu a zajistit jejich účinnou ochranu před poškozením.  

V rámci přípravy stavby musí být prověřena přítomnost silového kabelu, který je umístěn na boční straně 
horních ramen rampy, vychází od 2.NP stávajícího objektu a ústí do terénu v místě hlavice a pilíře P2. Ke 
kabelu se během projektové přípravy pro vydání stavebního povolení nepřihlásil žádný ze správců sítí a 
objednatel nemá o funkci kabelu žádnou informaci. Může se jednat o již nefunkční kabel pro původní veřejné 
osvětlení, ale je potřeba chovat se ke kabelu tak, jako by byl připojen do el. sítě. V rámci průzkumných prací 
bude ověřena jeho funkčnost a místo, odkud je napojen. Výsledkem bude bezpečné odpojení a odstranění 
kabelu.    

Vybraný zhotovitel musí před zahájením stavby zajistit koordinaci s konkrétním dodavatelem výtahu. V rámci 
stavební přípravy musí být provedeno důkladné zaměření stávajících konstrukcí, především musí být 
ověřeny výškové návaznosti terénu, ochozu, atiky a střechy stávajícího objektu v návaznosti na provedení 
nové výtahové šachty.  

S dodavatelem výtahu musí být na základě doměření stávajících konstrukcí dopřesněna výrobní 
dokumentace pro nosnou ocelovou konstrukci, jejíž součástí jsou prvky pro kotvení vodítek výtahu, prvky pro 
osazení šachetních dveří a prvky pro osazení výtahového stroje. Výtahová technologie má vlastní 
požadavky na minimální rozměry prohlubně, dojezdu, umístění stroje nad poslední stanicí atd.  

V rámci přípravy stavby musí být ověřeny také výškové návaznosti v oblasti atiky stávajícího objektu 
v návaznosti na novou střechu výtahové šachty, především musí být ověřena možnost provedení odvodnění 
střechy výtahové šachty chrličem skrze atiku ochozu na stávající střešní plochu objektu č.p. 983.  

Dle výše uvedených získaných doplňujících informací zhotovitel zajistí zpracování výrobní dokumentace pro 
konstrukce výtahové šachty, která bude řešit všechny potřebné detaily, návaznosti na stávající objekt, terén, 
a to včetně řešení předvěšené fasády s proskleným nebo plným pláštěm.  

Výrobní dokumentaci pro provedení výtahové šachty, která bude zpracována na základě doplnění všech 
potřebných informací a poznatků získaných během průzkumu a přípravy stavby, předloží zhotovitel před 
zahájením stavby výtahu k odsouhlasení odpovědnému zástupci objednatele a generálnímu projektantovi.   

2.2 Bourací práce 

Bourací práce jsou vyznačeny ve stavebních výkresech stávajícího stavu. 

Budou rozděleny na dvě části - pro potřeby přípravy dotčených konstrukcí před vybudováním nového výtahu 
a pro potřeby odstranění rampy.  

Pro vybudování výtahu bude provedeno zejména:  
- Snesení části podhledových kazet v interiéru UMO3 v chodbě a kanceláři v rohu objektu 
- Odstranění určených částí ocelového zábradlí a vybourání části zděného zábradlí v místě 

výstupu z výtahu v úrovni 2NP, včetně oplechování 
- Odstranění části souvrství střešního pláště v místě prostupu z interiéru nad střechu 
- Rozebrání části stávající zpevněné plochy z betonové zámkové dlažby 
- Provedení paženého výkopu pro prohlubeň výtahu 

V rámci odstranění rampy bude provedeno zejména:  
- Odstranění ocelového zábradlí 
- Odstranění nefunkčních zákrytů pro telefonní automaty 
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- Demontáž a odevzdání informační tabule odpovědnému zástupci UMO3 
- Kompletní odstranění ramen a podest rampy včetně schodišťového ramene 
- Kompletní odstranění pilířů rampy včetně částí pod terénem do úrovně -1,000 pod vrch 

původního terénu 

Při bourání konstrukcí stávajícího objektu musí být práce prováděny šetrně s ohledem na zachování 
okolních konstrukcí, které nejsou předmětem navržených prací.  

Při výkopových pracích musí být dodrženy příslušné předpisy o bezpečnosti práce a ochranně zdraví 
pracovníků konkretizující opatření na zabezpečení pohybu pracovníků v prostoru výkopů, na ochranu proti 
pádu osob do výkopu a pro pohyb mechanizmu při okraji výkopu. Stejně tak musí být dodrženy příslušné 
předpisy o bezpečnosti práce a ochranně zdraví pracovníků při ručních pracích ve výkopu, strojních pracích 
ve výkopu a společných ručních a strojních pracích ve výkopu. Práce při vykopávkách musí být řízeny tak, 
aby stěny výkopů byly v každé etapě bezpečné proti sesuvu. V prostoru smykového klínu nezapaženého 
výkopu se povrch terénu nesmí zatížit stavební činností a objekty. Předměty a konstrukce nad terénem, 
které nemůžou být odstraněny, musí být vhodným způsobem zabezpečeny proti ztrátě stability. Pokud se ve 
stěně výkopu objeví zbytky zdiva nebo velké balvany, které by mohly ohrozit pracovníky, musí být ohrožené 
místo vyklizeno a v práci je možno pokračovat až po svalení těchto předmětů na dno výkopu. Výkopy vzniklé 
v rámci bouracích prací budou zabezpečeny ochranou proti pádu osob do výkopu. 

V rámci bouracích prací bude proveden doplňkový stavebně technický průzkum stávajících konstrukcí za 
účelem zjištění/ověření jejich materiálové skladby, rozměru, stability a únosnosti. 

Výkresy stávajícího stavu s vyznačením bouracích prací jsou obsaženy v projektové dokumentaci. 

Bourací práce a celkový postup výstavby je třeba rozdělit do etap tak, aby jejich průběh co nejméně narušil 
užívání budovy a okolních ploch. 

Bourání konstrukcí rampy 

V okolí stavby jsou pouze zpevněné plochy určené pro pohyb osob a cyklistů s výjimečným zatížením 
vozidly s hmotností do 3,5 t. Přístup na staveniště bude umožněn z jihozápadní strany objektu ze stávající 
komunikace – ul. Jana Zajíce. Požadavkem pro provádění veškerých prací je použití mechanizace 
s hmotností max. do 3,5 t. Pakliže zhotovitel užije mechanizaci těžší, musí toto nejdříve odsouhlasit 
s odpovědným zástupcem UMO3, odbor dopravy.  

Před zahájením bouracích prací, až budou známé mechanismy, které se při bourání použijí, musí být 
zpracovaný a schválený plán bourání. Ve stávajícím stavu se povrch terénu nachází přibližně o 0,5 m výše, 
než byl povrch původního terénu před začátkem výstavby sídliště, a z původního terénu byla sňatá vrchní 
vrstva mocnosti asi 0,40 m. Upravené podloží a souvrství konstrukce chodníku by tedy mělo mít celkovou 
mocnost asi 0,80 až 0,90 m, takže se předpokládá, že stávající chodník (zámková dlažba) dovolí bez 
následků přejezd nákladních automobilů a lehčí techniky, resp. musí se použít technika, která tento 
předpoklad splní. Skladba podloží chodníku se ověří a posoudí při hloubení jámy pro dojezd výtahu, která 
poslouží jako sonda. 

Vlastní bourání (rozpojování betonových konstrukcí) se předpokládá pomocí bouracího kladiva na podvozku 
Rozpojování musí být postupné s postupným odpadáváním materiálu - musí se zabránit zřícení velkých 
kusů nebo celých konstrukcí, ke kterému by mohlo dojít například přerušením deskových konstrukcí 
uprostřed rozpětí (ramena R1 až R4, schodišťové rameno SCH1 a prodloužená část hlavní podesty P4). 
Tyto deskové části rampy se musí rozpojovat postupně po pruzích rovnoběžných s výstupní čárou, podesty 
P1 až P4 a pilíře nesoucí tyto podesty se budou rozpojovat přirozeným postupem shora dolů. Je třeba 
zvážit, zda je nutné bourat s konstrukcemi i celé jejich základy. Navrhuje se ukončit bourání v úrovni 0,60 m 
pod úrovní upraveného terénu. Aby se zabránilo poškození zámkové dlažby, je navrženo, aby se všude pod 
bouranými konstrukcemi a v ploše přesahující tyto konstrukce půdorysně nejméně o 2 m provedl dočasný 
ochranný násyp ze štěrkopísku mocnosti 0,35 m založený na geotextílii, do kterého budou padat 
odpadávající kusy betonu. Předpokládá se také, že po tomto násypu bude pojíždět bourací mechanismus, v 
případě potřeby se musí plocha podsypu rozšířit. Deskové konstrukce rampy lze v případě potřeby podepřít 
dřevěnými podpěrami, podpěry ale nesmějí být opřené o zámkovou dlažbu, ale přes roznášecí trámky do 
ochranného násypu.  

2.3 Specifikace výtahu 

Pro nový výtah bude před započetím realizace konkrétně zvoleným dodavatelem technologie zpracována 
podrobná výrobní dokumentace, která bude předložena projektantovi k odsouhlasení. 

Pro napájení výtahu se jako nejvhodnější způsob jeví úprava stávajícího rozváděče, který je umístěn ve 2NP 
objektu č.p.983 na chodbě v prostorech místního Úřadu MO3. Z rozváděče bude kabel veden chodbou 
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v podhledu k novému výtahovému rozváděči, který bude umístěn rovněž na chodbě úřadu. Odtud bude opět 
v podhledu vedena kabeláž pro technologii výtahu až ke kanceláři v rohu budovy, odkud bude projde 
střešním pláštěm a v exteriéru bude dále vedena po vrchu konstrukcí střech skrytý v UV stabilní chráničce 
až do šachty nového výtahu, kde bude zapojena do koncových bodů. 

Požadavkem provozovatele je možnost časového omezení přístupu běžné veřejnosti do výtahu. Technologie 
proto bude provedena s ovládáním časovými hodinami, které vymezí dobu během dne, kdy bude možné 
výtah ovládat běžným způsobem. Nad rámec tohoto bude výtah vybaven systémem pro čtení čipových karet 
nebo obdobného zařízení, kterými bude možné spustit ovládání výtahu také mimo vymezenou časovou dobu 
pro běžné užívání. Čipové karty (nebo jiné ovládací prvky budou předány provozovateli, který podle svého 
uvážení umožní vybraným uživatelům ovládat výtah také mimo časově vymezené období pro běžný provoz. 

Elektrický výtah umístěný v samostatné samonosné šachtě, která bude zapuštěna do terénu a dilatačně 
napojena na stávající ochoz.  

Nejedná se o evakuační výtah (viz. D.PBŘ).  

- Technologie 
o Nosnost 630 kg 

o Elektrický pohon 

o Příkon 5 kW 

o Synchronní bezpřevodový jednorychlostní stroj s dvojčinnou brzdou 

o Provedení bez strojovny, veškerá technologie pro pohon umístěna v šachtě 

o Ocelová lana 

o 2 stanice (1 a 2) 

o Mikroprocesorový rozvaděč s frekvenčním měničem 

- Šachta 
o Vnitřní půdorysná světlost 1700 x 1800 mm 

o Vnější půdorysný rozměr 2300 x 2200 mm 

o Šachetní dveře 900 x 2000 mm, automatické teleskopické, povrchová úprava vypalovací lak 

o Dno v úrovni 1200 mm pod terénem v místě nástupu do stanice 1 

o Protizávaží včetně vidících čelistí vedle kabiny 

o Ovladačové kombinace a signalizace viz: STZ – odst. B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

- Plášť 
o Samonosná nosná ocelová konstrukce 

o Prosklený plášť doplněný pohledovými prvky z barevného plechu v úrovni soklu a střechy. 

                       Plášť bude v úrovni 1.NP ve výšce 1000 a 1600 mm opatřen pruhem ze značek o                                        
průměru min. 50 mm vzdálených od sebe max. 150 mm a jasně viditelných proti pozadí. 

- Kabina 
o Neprůchozí 

o Vnitřní půdorysná světlost 1100 x 1400 mm 

o Opláštění z dekorovaného nerezového plechu 

o Provedení „antivandal“ 

o Dveře 900 x 2000 mm, automatické teleskopické, povrchová úprava vypalovací lak 

o Osvětlení LED diodami 

o Protiskluzová podlaha 

o Zařízení v kleci a ovladačové kombinace a signalizace viz: STZ – odst. B.2.4 Bezbariérové 
užívání stavby 

Výtahový rozváděč bude umístěn v interiéru UMO3, z důvodu zajištění bezpečnosti před poškozením a 
povětrnostními vlivy. Požadavkem je, aby výtahový rozváděč byl umístěn v pohledově upravené skříni, která 
bude provedena na celou světlou výšku místnosti, kde bude rozváděč umístěn. Tedy dle možností 
zhotovitele bude rozváděčová skříň provedena např. z broušeného nerezu od podlahy až k podhledu, aby 
pohledově zapadla do interiéru chodby a nevyčnívaly z ní kabely, chráničky apod. například mezi horní částí 
a podhledem. Rozváděčová skříň je předmětem dodávky výtahové technologie. Způsobu provedení skříně 
musí být ze strany zhotovitele před výrobou odsouhlasen s odpovědným zástupcem investora a 
s generálním projektantem! 
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Trasa přípojky elektro k výtahové šachtě bude po dokončení geodeticky zaměřena a v digitální podobě bude 
zaměření předáno výkonnému správci technické mapy města, spol. GEOVAP s.r.o. Pardubice, se sídlem 
Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice, stavebnímu úřadu bude při závěrečné kontrolní prohlídce předán 
„Protokol o ohlášení a doložení změn obsahu technické mapy“.   

Bezbariérový přístup bude umožněn vybudováním nového výtahu, který splní všechny současné požadavky 
pro bezbariérové užívání staveb.  

Šachta   

Šachetní dveře jsou řešeny v š. 900 mm. 

Ovladače na nástupištích budou umístěny ve výšce max. 1100 mm. 

Požadavky na ovladačové kombinace na nástupištích musí splnit požadavky stanovené v  ČSN EN 81-70 – 
část 70. 

Kabina 

Klec výtahu je rozměrů 1100 x 1400 mm. Vybavení klece musí splnit požadavky stanovené v ČSN EN 81-70 
– část 70 a to: 

• madlo ve výšce 900 mm. Konstrukce madla musí splnit požadavky stanovené v bodě 5.3.2.1. 
uvedené normy 

• sklápěcí sedadlo, umístěné v dosahu ovladačů, musí mít výšku sedadla 500 mm, hloubku 300 – 400 
mm, šířku 400 – 500 mm a zatížitelností 100 kg. 

• zrcadlo na zadní stěně klece výtahu ve výšce 900 – 1800 mm. 

• ovladače – opatřené Braillovým písmem, min. vodorovná vzdálenost osy tlačítka od rohu stěny musí 
být 400 mm, vertikální umístění tlačítek musí být v rozmezí výšek 900 -1200 mm  

Požadavky na ovladačové kombinace v kleci výtahu, na optickou, akustickou a hlasovou signalizaci musí 
splnit požadavky stanovené v  ČSN EN 81-70 – část 70. 

Obousměrné dorozumívací zařízení v kleci výtahu musí umožňovat indukční poslech pro nedoslýchavé 
osoby. 

Plášť  
Prosklený plášť bude v úrovni 1.NP ve výšce 1000 a 1600 mm opatřen pruhem ze značek o průměru min. 50 
mm vzdálených od sebe max. 150 mm a jasně viditelných proti pozadí. 

2.4 Výtahová šachta 

2.4.1 Založení 

Předpokládá se provedení paženého výkopu, který bude mít dno v úrovni -1,700. Hladina podzemní vody by 
neměla být zastižena, avšak během provádění výkopu bude zároveň prováděn doplňkový průzkum vrstev a 
poměrů, během kterého může dojít k nepředvídaným okolnostem.  

Výkop je umístěn tak, aby se vyhnul stávající základové patce pro dvojici sloupů podpírající ochoz. Pokud 
bude zjištěno jiné tvarové a výškové provedení stávající patky, než se předpokládá v této PD, je nutné 
vyzvat odpovědného statika akce k posouzení skutečného stavu.  

Na připravené dno výkopu se provede vrstva prostého podkladního betonu tl. cca 50 mm. Na ni se provede 
podkladní armovaná železobetonová deska tl. 150 mm.  

Na armovanou desku bude vystavěna svislá obvodová konstrukce z tvárnic ztraceného bednění tl. 150 mm 
s vloženou prutovou výztuží a zálivkou betonovou směsí. Tím bude vytvořen podklad pro vytvoření izolované 
vany proti tlakové podzemní vodě.  

Na připravený povrch železobetonových konstrukcí se provede penetrace + 2x hydroizolace z celoplošně 
natavených modifikovaných bitumenových pásů s plošnou hmotností min. 4500 g/m2 a s nenasákavou 
nosnou vložkou. Hydroizolace poté bude na dně opatřena vrstvou ochranného prostého betonu tl. 50 mm a 
na stěnách bude zakryta separační textílií s min. plošnou hmotností 300 g/m2.   

Na ochráněnou hydroizolaci se provede nosné železobetonové dno prohlubně tl. 250 mm a nosné 
železobetonové stěny prohlubně tl. 250 mm vytažené 0,3 m nad úroveň +0,000.  
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Veškeré železobetonové konstrukce budou prováděny dle požadavků uvedených v technické zprávě statiky 
D.ST.  

Při provádění výkopu pro výtahovou šachtu dojde pravděpodobně ke kolizi s uloženou chráničkou v majetku 
města. V uvažované poloze nového výtahu se dle sdělení Magistrátu města Pardubice pravděpodobně 
nachází chránička HDPE40/33 jako rezerva pro kabelové vedení. Během výkopových prací bude přítomnost 
a poloha chráničky ověřena. V případě, že bude opravdu v kolizi s navrhovanými konstrukcemi, bude část 
chráničky v místě kolize přeložena tak, aby se nově necházela mimo navrhovaný půdorys kostrukcí výtahu a 
nadále umožňovala pozdější protažení kabelů. Délka uvažované přeložky chráničky je max. 3,0 m.  

Trasa chráničky bude po dokončení geodeticky zaměřena a v digitální podobě bude zaměření předáno 
výkonnému správci technické mapy města, spol. GEOVAP s.r.o. Pardubice, se sídlem Čechovo nábřeží 
1790, 530 03 Pardubice, stavebnímu úřadu bude při závěrečné kontrolní prohlídce předán „Protokol o 
ohlášení a doložení změn obsahu technické mapy“ 

2.4.2 Nosná konstrukce 

Nosná konstrukce výtahové šachty v úrovni 1NP a 2NP nad železobetonovou prohlubní je navržena jako 
samostatně stojící ocelová konstrukce z uzavřených profilů, jimž dominují sloupy a příčky 100/100/4 mm, 
které jsou zavětrovány diagonálními kříži z profilů 60/60/4 mm.  

Ocelová konstrukce bude sloužit pro montáž výtahové technologie, pro montáž lehkého obvodového pláště 
a pro montáž konstrukce zastřešení. Veškeré použité prvky budou opatřeny systémovým antikorozním 
nátěrovým systémem pro exteriér. Provede se důkladná příprava podkladu a nátěrový systém s minimálně 3 
vrstvami dle ČSN EN ISO 12944, který zajistí velmi vysokou životnost, tzn. nad 25 let.  

Podrobně je nosná ocelová konstrukce včetně povrchové úpravy řešena v dílu D.OK. Pro provedení 
konstrukce je nutné zpracovat a odsouhlasit výrobní dokumentaci, která zohlední všechny informace 
zajištěné během průzkumných prací a přípravy stavby.  

2.4.3 Obvodový plášť 

Pro svislé zakrytí výtahové šachty je navržen hliníkový sloupko-příčkový systém se zasklením a/nebo výplní 
z barevného plechu.  

Na obvodový plášť nejsou kladeny tepelně technické požadavky, uvnitř šachty bude stejné prostředí jako 
v exteriéru, šachta nebude vytápěna.  

Provedení šachty a pláště musí splnit požadavky normy ČSN EN 81-20, zejména body 5.2.1.8.1-3. Stěny 
šachty musí pro bezpečný provoz mít odolnost takovou, aby síle 1000 N působící kolmo na čtvercovou nebo 
kruhovou plochu o velikosti 0,3 x 0,3 m stěny, v kterémkoliv místě na jednu nebo druhou stranu, odolaly: 

a) bez trvalé deformace větší než 1 mm; 

b) bez pružné deformace větší než 15 mm.  

Skleněné plochy musí být provedeny z vrstveného skla. Sklo bude použito probarvené, odstín kouřový nebo 
zeleno-modrý. 

Plné výplně pláště šachty budou provedeny z vrstvených hliníkových šablon s jádrem a povrchovou úpravou, 
a/nebo z jiného obdobného materiálu ze sortimentu dodavatele pláště, který splní výše uvedené požadavky 
na odolnost pláště proti deformaci. Vybraný materiál musí mít tloušťku 4-64 mm a jeho typ musí být 
odsouhlasen generálním projektantem v rámci schvalování výrobní dokumentace.  

Přiznané spáry mezi plechovými šablonami musí mít stejné barevné provedení, jako povrch šablon. V rámci 
sloupko-příčkové fasády budou šablony kotveny do jednotlivých zaklapávacích lišt fasádního systému. 
V úrovni atiky šachty budou šablony kotevny lepením k podkladnímu roštu. Volit systémové řešení.    

Ostatní plechové prvky budou v šedém barevném provedení, ocelové pozinkované s antikorozní povrchovou 
úpravou z výroby (např. PE nebo PUR povlak).  

2.4.4 Střešní plášť 

Pro zastřešení budou v nosné ocelové konstrukci připraveny vaznice a prvky pro provedení atiky.  

Na vaznice budou kotveny cementotřískové desky tl. min 24 mm, osová vzdálenost uložení je cca 800 mm. 
Tím bude zajištěn dostatečně únosný pochozí podklad pro další vrstvy.  

Následně se provede opláštění atikových partií šachty. Z exteriérové strany bude použit systém kotev a 
sloupků pro montáž plechových šablon, v systémovém provedení, rovněž bude oplechována atika se 
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spádem ploch 5% směrem do střechy. Z vnitřní strany budou atiky opatřeny bedněním z mikroštěpkových 
desek tl. min 22 mm na podkladním roštu z latí.  

Na cementotřískové desky se provede spádová vrstva z polystyrénových klínů z EPS 150 S tl. 150-100 mm.  

Následně bude provedena povlaková střešní krytina ze dvou vrstev bitumenových modifikovaných pásů – 
podkladní samolepící pás a vrchní pás s břidličným posypem.  

Odvodnění střechy bude řešeno izolovaným dilatačně řešeným prostupem skrze atiku, kudy bude voda 
odvedena na stávající střešní plochu ochozu, odkud bude svedena stávajícími dešťovými svody.  

Ve střeše výtahové šachty bude proveden prostup pro elektroinstalaci vedenou od výtahového rozváděče 
v interiéru UMO3 k technologii v šachtě.  

Při provádění nových prostupů stávající střešní konstrukcí objektu č.p. 983 (pro kabeláž výtahové 
technologie a přípravu pro kamerový systém) bude v rozsahu cca 500x500 mm rozkryto stávající souvrství 
střešního pláště. Předpokládá se přítomnost 2 vrstev asfaltových pásů a podkladní spádová betonová 
mazanina. Po provedení prostupu bude toto souvrství zpětně doplněno novým materiálem a bude zajištěna 
vodotěsnost prostupu.  

2.4.5 Odvětrání šachty 

Výtahová šachta musí být odvětrána v místě nad úrovní kabiny v nejvyšší poloze. Kabina bude jezdit max. 
do úrovně stanice ve 2.NP. Proto je odvětrání řešeno žaluzií s integrovanou mříží proti hmyzu umístěnou 
nad šachetními dveřmi v úrovni 2NP.  

Odvětrání musí mít plochu 1% z celkové plochy půdorysu šachty. Půdorys šachty je 1,7x1,8 m = 3,06 m2. 
Odvětrání musí mít plochu min. 0,04 m2.  

Je navržena žaluzie o rozměru 500x1700 mm. Její celková plocha je 0,85 m2, tzn. při uvažované 
propustnosti max. 50% bude požadavek na odvětrání šachty splněn. 6aluzie bude předmětem dodávky 
obvodového pláště šachty (sloupko-příčková lehká fasáda)  

2.5 Nové přenosné hasící přístroje (PHP) 

U rozváděče v budově úřadu bude nově umístěn 1 PHP práškový s hasicí schopností 27A/144B. 

2.6 Úpravy dotčených konstrukcí a ploch 

2.6.1 Konstrukce ochozů 

V místě odstraněné rampy bude provedena dozdívka zděné části zábradlí. Budou použity betonové tvárnice 
ztraceného bednění se zálivkou betonovou směsí a vloženou prutovou výztuží, které budou v horní úrovni 
doplněny betonovou hlavicí. Ze strany exteriéru bude mezera doplněna polystyrénovými deskami tl. 50 mm. 
Na stěny ze strany exteriéru i interiéru ochozu pak bude provedena sjednocující armovací vrstva a finální 
mozaiková omítka a/nebo keramický obklad ve shodném provedení, jako na okolních plochách.  

Do podlahy před výtahovou šachtou bude osazen nerezový bezespádý žlab s krycí mřížkou napojený na 
nový dešťový chrlič vedený skrze stropní konstrukci. Okolní pochozí plocha bude nově přespádována 
doplněna dle původního souvrství.  

Na zděné části zábradlí bude kotveno nové ocelové zábradlí provedené dle stávajících prvků. Provede se 
doplnění oplechování hlavy zdiva.  

Nová povrchová úprava stěn je uvažována do vzdálenosti cca 500 mm na každou stranu od kraje 
upravovaných konstrukcí.    

2.6.2 Zpevněné plochy v úrovni 1NP 

Do stávající zpevněné plochy před vstup do výtahu bude osazen systémový liniový žlab š. 150 mm, který 
bude napojen na stávající žlab probíhající východně od navrhované výtahové šachty. Okolní plochy 
zámkové betonové dlažby budou uvedeny do původního stavu, plocha před žlabem bude částečně 
přespádována tak, aby byl zajištěn bezbariérový přístup ke dveřím výtahu. Spád max. 2%.   

V místech odstraněných pilířů, které stály ve zpevněných plochách, se doplní skladba podkladních vrstev a 
betonové dlaždice tak, aby se plochy sjednotily. Tam, kde byl původně nástup na rampu a schodišťové 
rameno, bude doplněna betonová obruba do opěry ze zavlhlé betonové směsi. 
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2.6.3 Terén 

V místě nezpevněných ploch, po odstranění rampy, bude provedena skrývka vrchní vrstvy terénu tl. 0,15 m, 
která bude odvezena na skládku.  

Provede se nové ohumusování ploch materiálem v tl. 0,15 m a založí se nový trávník.  

V místech návaznosti na zpevněné plochy se doplní betonová obruba do zavlhlé betonové směsi.  

Během bouracích prací při odstraňování rampy a následných úpravách terénu musí být provedena 
dostateční ochrana stávajících vzrostlých stromů a nesmí dojít k poškození jejich kořenového systému! 

3 VŠEOBECNÉ POŽADAVKY A UPOZORNĚNÍ 

Kóty k původním konstrukcím jsou přibližné. Přesné umístění nových konstrukcí a výrobků je nutno provést 
až na stavbě dle skutečnosti. 

3.1 Postup stavebních prací  

Postup stavebních prací určí dodavatel stavebních prací. Je nutné začít výstavbou výtahu, teprve po jeho 
uvedení do provozu může být odstraněna rampa 

Stavební práce je nutno koordinovat tak, aby stavební práce v co nejmenší míře narušily provoz v tomto 
objektu a okolo objektu. Je třeba dodržovat denní a týdenní režim a zajistit, aby nedocházelo k nadměrnému 
pronikání prachu do okolí stavby.  

Dodavatel stavby vypracuje v rámci své výrobní přípravy podrobný postup provádění úprav objektu a 
prokazatelně s ním seznámí pracovníky. Plán provádění úprav objektu bude konzultován s investorem a 
generálním projektantem. 

Tento projekt předpokládá provádění prací za doporučených teplot stanovených výrobci materiálu. 
V případě, že by stavba byla prováděna za nepříznivých klimatických podmínek, je na straně dodavatele 
v rámci výrobní přípravy zajistit opatření, která zajistí požadovanou kvalitu prací.  

3.2 Výrobní dokumentace  

Na výrobky a některé konstrukce je třeba zpracovat výrobní dokumentaci a nechat ji odsouhlasit 
generálnímu projektantovi. Výrobní dokumentace je součástí ceny daného výrobku. Zpracována bude 
v obvyklé formě technické dokumentace ve vhodném měřítku. 

Výrobní dokumentace pro ocelové žárově zinkované konstrukce bude odpovídat zásadám žárového 
zinkování při výrobě včetně osazení záslepek. Výtokové otvory pro zinkovou lázeň je třeba umisťovat tak, 
aby po osazení výrobku na stavbu nedocházelo k zatékání do vnitřní konstrukce a k zadržování vody 
v konstrukci výrobku a aby výtokové otvory co nejméně narušovaly vzhled výrobku.  

3.3 Použité materiály 

Všechny použité výrobky, materiály a technologické postupy musí odpovídat platným předpisům a jejich 
vlastnosti musí být ověřeny certifikací nebo schvalováním výrobků dle platných zákonů. 

Systém, systémové provedení = ucelený sortiment materiálů a doplňkových výrobků pro speciální použití – 
např. hydroizolace, zateplení, sanace betonových konstrukcí apod. V rámci systému jsou určeny 
technologické postupy při aplikaci výrobků, požadavky na podklad, přípravky pro přípravu podkladu, ucelená 
systémová řešení pro jednotlivé případy použití, doporučené detaily provedení. Výrobce systému poskytuje 
technickou podporu formou školení firem a jejich zaměstnanců včetně poradenské pomoci technika. 
Systémová řešení musí aplikovat firma s odborně proškolenými pracovníky.  

Veškeré stavební materiály budou zpracovávány dle technických požadavků a technologických podkladů 
jejich výrobců. Veškeré stavební práce budou prováděny v souladu s platnými ČSN.  

Je možné použít alternativy navržených výrobků nebo navržených řešení. Veškeré alternativy 
výrobků, materiálů a odlišných řešení musí být předloženy k odsouhlasení projektantovi této části 
dokumentace. V opačném případě nenese projektant za tyto náhradní řešení odpovědnost. 

3.4 Hygienické požadavky  

Veškeré použité výrobky musí splňovat požadavky Stavebního zákona č. 183/2006 Sb. (v platném znění) 
§156 včetně předpisů navazujících! 
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3.5 Nakládání s odpady 

Odpady vzniklé při stavebních pracích budou tříděny dle jednotlivých druhů a kategorií a budou odstraněny 
na zařízeních k tomu určených. O nakládání s odpady vč. přepravy bude vedena evidence (§39 a 40 
zák.č.185/2001 o odpadech v platném znění), která bude nedílnou součástí stavebního deníku a bude ihned 
po dokončení výstavby předložena referátu životního prostředí. 

Odpady budou tříděny podle druhu a kategorie a skladovány na vyhrazené části staveniště na pozemku ve 
vlastnictví investora, s ohledem na dopravní obslužnost pozemku.  

Stavební a demoliční odpady budou průběžně ukládány do přistavených kontejnerů nebo k tomu určených 
nádob, které budou dle potřeby vyváženy na zařízení k tomu účelu určené.      

3.6 Ochrana zdraví při práci 

Veškeré použité výrobky musí splňovat požadavky Stavebního zákona č. 183/2006 Sb. (v platném znění) 
§ 156 včetně předpisů navazujících! 

Při demoličních aj. pracích musí být dodrženy veškeré platné předpisy bezpečnosti práce, technologický 
postup prací vč. zajištění BOZP dle nařízení vlády č.591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a nařízení vlády č.362/2005 Sb. o bližších 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky musí vypracovat vybraný zhotovitel stavby. 

Při výstavbě je nutno zachovávat veškeré bezpečnostní předpisy, zvláště pak předpisy o ochraně zdraví při 
práci a požární ochraně: 

- Nařízení vlády č.591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích. 

- Nařízení vlády č.362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

- Vyhláška č. 192/2005, kterou se mění vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 48/1982 Sb., 
kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění 
pozdějších předpisů 

- 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 (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci)  

- Nařízení vlády č.101/2005 o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 

- Zákon č.338/2005 - Úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad 
bezpečností práce, jak vyplývá z pozdějších změní 

- Zákon č. 258/2000 o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 

- Nařízení vlády č. 361/2007, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 

- ČSN 650201 - hořlavé kapaliny-prostory pro výrobu, skladování a manipulaci 

- ČSN 018010 - bezpečnostní tabulky a značky. Staveniště bude označeno dle ČSN, bod 5.    

 

Zhotovitel musí v rámci své výrobní přípravy vypracovat potřebné technologické postupy BOZP a požárního 
zabezpečení, posuzovat stavby a konstrukce v rozmontovaném a rozpracovaném stadiu a prokazatelně 
s tím seznámit pracovníky. 

3.7 Provozní opatření a údržba 

Stavbu a její jednotlivé prostory je možno užívat jen běžným způsobem pouze k takovým účelům, kterým 
byla určena projektem. 

3.8 Závěr 

Projektová dokumentace byla zpracována na základě současně platných technických vyhlášek, předpisů a 
norem, doporučení výrobců a poznatků ověřených v praxi. V případě realizace stavby v delším časovém 
horizontu je třeba navržené řešení přizpůsobit novým technologiím a postupům. 

Variantní řešení jsou možná za předpokladu, že nedojde ke snížení kvality díla a zvýšení jeho ceny, a že 
budou odsouhlasena generálním projektantem a investorem. 
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Dodavatelské firmě, která se zúčastní výběrového řízení o provedení zakázky se doporučuje podrobné 
seznámení s projektovou dokumentací a prohlídkou budoucího staveniště. 

Tato technická zpráva je nedílnou součástí projektové dokumentace. 

Veškeré případné nesrovnalosti a nejasnosti ve všech částech projektové dokumentace na straně 
zhotovitele při realizaci, budou řešeny před počátkem prací zhotovitelem za součinnosti generálního 
projektanta akce v rámci placeného autorského dozoru projektanta (případné chyby v projektové 
dokumentaci odstraní projektant ihned bez nároku na honorář).  

V případě, že generálnímu projektantovi nebude umožněno vykonávat činnost placeného autorského 
dozoru na stavbě, nebude odpovědný zástupce projektanta reagovat zpětně na problémy vzniklé 
stavbou, ke kterým nebyl přizván při zhotovení díla, vyjma jednoznačných chyb v projektové 
dokumentaci, kterými vznikla škoda na stavbě. V takovém případě však generální projektant nebude 
uznávat drobné přepisy v textu, drobné nesrovnalosti v jednotlivých částech dokumentace atd., 
protože tyto drobné nedostatky je možno telefonicky při realizaci napravit na vyzvání zástupce 
odborného dodavatele stavby, který je povinen před počátkem vlastních prací zkontrolovat 
projektovou dokumentaci a z pozice své odbornosti na případné nedostatky projektanta upozornit a 
žádat nápravu! 

 

V Hradci Králové v 06/2020 vypracoval: Martin Illich 
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