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 Zadáním je řešení plochy nad bývalými pivivarskými sklepy v obci

Buštěhrad. Na místě má vzniknout sdružený areál technických služeb a

sběrného dvora pro město a okolí. Dimenze jsou navržené dle požadavků
zadání s přihlédnutím na růst obhospodařovávaného území i celkovou

soběstačnost v péči o technické vybavení.

 Staveniště je situováno mezi silnici s křižovatkou tvaru T na jižní
straně, která je asi 4m pod terénem parcely a ústí do ní portál

pivovarských sklepů, rodinný dům se zahradou na západě, poly na severu

a místní komunikací na východě. Mimo jižní stranu je polovina pozemeku
asi o 2m nad okolním terénem v místě nad sklepy. Na pozemku jsou

relikty starší zástavby, to je stará trafostanice, výtahová šachta s nákladní

rampou a podezdívka skladového objektu. Pozemek je značně
zdevastovaný, zarostlý, se skládkou suti.

 V zadání jsou specifikovány požadavky na náležitosti sběrného dvora,

jako skladové plochy, garáže pro manipulační techniku, byt správce,

kancelář, váha, druhy kontejnerů apod. Dále požadavky na sídlo

technických služeb- šatny, denní místnost, kanceláře, hygienické zázemí,
sklady a dílny, garáže, kóje na sypký materiál.

Realizace návrhu zpracovává a respektuje následující body

 - skloubení obou provozů na omezeném prostoru parcely
 - řešení provozu, služebního a technického, v komplexu a jeho

trasování

 - stanovení potřebných dimenzí jednotlivých dílen, skladů a garáží
 - stanovení funkčních návazností celků

 - stanovení kčního řešení

 - stanovení materiálového řešení s důrazem na recyklované
   či recyklovatelné materiály a omezení ekologické zátěže ze stavby

 - návrh skladeb konstrukcí

 - výpočet potřeby tepla na vytápění
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Laťové fasádní prvky
Provětrávaná mezera
Pojistná izolace
Tepelná izolace vláknitá
Tvárnice z popílku
Tepelná izolace vláknitá
Lepidlo s perlinkou
Probarvovaná omítka

Laťové fasádní prvky
Provětrávaná mezera
Pojistná izolace
Tepelná izolace vláknitá
XPS
Železobeton
Jádrová omítka
Štuk

Laťové fasádní prvky
Provětrávaná mezera
Pojistná izolace
Tepelná izolace vláknitá
Tvárnice z popílku
Jádrová omítka
Štuk
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Probarvovaná omítka
Lepidlo s perlinkou
Tepelná izolace vláknitá
Tvárnice z popílku
Tepelná izolace vláknitá
Lepidlo s perlinkou
Probarvovaná omítka
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Probarvovaná omítka
Lepidlo s perlinkou
Tepelná izolace vláknitá
XPS
Železobeton
Jádrová omítka
Štuk
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Probarvovaná omítka
Lepidlo s perlinkou
Tepelná izolace vláknitá
Tvárnice z popílku
Jádrová omítka
Štuk
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Jádrová omítka
Spirollbetonové banely
Parotěsná folie
Tepelná izolace z recyklovaného PU
Spádové klíny z recyklovaného PU
Hydroizolace pásová
Drenážní nopová folie s natavenou geotextilií separační
Extenzivní vegetační vrstva

Štuk
Jádrová omítka
Spirollbetonové banely
Kročejová izolace z recyklovaného PU
Nášlapná vrstva ze železobetonu
Lepidlo
Dlažba z drcených autoskel

Původní terén
Štěrk drenážní
Geotextilie separační
Pěnové sklo štěrkové
Geotextilie separační
Podkladní beton
Hydroizolace pásová
Železobetonová základová deska
Kročejová izolace z recyklovaného PU
Nášlapná vrstva ze železobetonu
Lepidlo
Dlažba z drcených autoskel
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Pohled na
fasádu V

Pohled na
fasádu J

Shrnutí řešení:

 Areál je rozdělen do dvou úrovní. va východě je spodní část, plocha především sloužící jako Sběrný dvůr,
na ní jeumístěna vrátnice, přístřešek pro techniku a dva otevřené sklady, váha a samozřejmě vlastní

kontejnery.

 Západní část je o 2m výš, což vychází z morfologie terénu. Na plochu a z ní se automobily dostanou
rampami při severním a jižním okraji. Z tohoto vyvýšeného místa je možné vykládat tříděný odpad do

jednotlivých kontejnrů na spodní ploše.

 Objekt na západní straně je dělen do do dvou křídel. Delší přízemní křídlo je rozděleno na garážová stání
pro techniku správy komunikací, její sklady a dílny. Trakt je od kancelářské budovy oddělen, aby byly

pohromadě zachovány zóny s odlišnými potřebami na vytápění.

Kancelářská budova

 Budova je dvoupodlažní, v přízemí se nachází denní místnost, technická místnost, prostorné šatny a

hygienického zázemí pro pracovníky sběrného dvora aTSK. Komunikačním jádrem je propojeno s 2. patrem,

kde jsou situovány dvě administrativní jednotky a byt správce areálu.
 Tepelně- technický návrh budovy je navržen a posouzen na střední hodnoty koeficientů doporučených pro

nízkoenergetické objekty a slouží jako základ pro porovnání jednotlivých konstrukcí a další práci s nimi. V

tomto základním posouzení je uvažováno větrání přrozené, minimální. Je navrženo vytápění vzduchem a bylo
použito spirollových stropních panelů, kterými je možné vzduch rozvádět do jednotlivých místností. V dalším

postupu návrhu budovy by bylo větrání sloučeno s vytápěním, což výsledné hodnoty ovlivní.

 Materiály jsou vybírány s ohledem na životní prostředí:
- Tepelná Izolace z pěnového skla vyráběná z druhotné suroviny

- Tepelná izolace z drceného PU je vyráběna ze zbytků po výrobě matrací

- Vláknitá izolace se nerozpadá a je ji možné čistou znovu recyklovat
- Bloky z porobetonu obsahují popílky

- Dlažba podlah je vyráběna z přetavených autoskel

- Stropy ze spirollového betonu jsou předepjaté a šetří množství cemetu
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