TOMÁŠ LORENC

PODBUKOVINSKÝ MLÝN

AMG1 - ZS 2020/2021
Kroftová - Pošmourný - Skála
A+S FSv ČVUT

PENZION PRO RODINY S DĚTMI
STAVEBNÍ PROGRAM

Říčka Zábrdka

Penzion v přírodě orientovaný primárně na rodiny s dětmi.
Variabilita apartmánů (2-6 lůžek); celková kapacita 30 lůžek.
Možnost celoročního provozu, v létě předpokladáno většího vytížení areálu.
Důraz na minimální náročnost údržby a provoz bez přítomnosti personálu.
Udržitelná a ekologická koncepce, optimální využití obnovitelných zdrojů.

Podbukovinský mlýn
Pivovar Klášter
Zámek Mnichovo Hradiště
CHKO - Český ráj
CHKO - Kokořínsko

Vybavení areálu: společenská místnost, herna, dětský koutek, venkovní ohniště s kuchyní,
úschovna kol, koupací jezírko, brouzdaliště, sauna, vodní skluzavka, venkovní dětské hřiště,
hřiště na sport, přírodní loučka
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Fóliová hydroizolace
PIR panely tl. 80mm
Novatop Element střešní panel tl. 160mm
Parozábrana
Napínaný fóliový podhled
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Nosná stěna Novatop Solid v pohledové kvalitě; tl. 84mm
Minerální vata tl. 200mm
Pojistná fólie
Provětrávaná vzduchová mezera
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Obložení z ocelových plechů tl. 5mm s matnou antracitovou
úpravou
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PENZION PRO RODINY S DĚTMI
HISTORIE - HODNOTA - MYŠLENKA

BOURÁNÍ x NOVÉ KONSTRUKCE

PRŮZKUM - RIZIKA - SANACE

Objekt podbukovinského mlýna sahá svou historií až do poloviny 18. století a od té doby byl několikrát stavebně
upraven. Prožil si jak svá zlatá mlynářská léta, tak období vybydlení a prázdnoty, z nichž poslední začalo ve druhé
polovině 20. století. V poslední době mu však svítá naděje na opětovné vdechnutí života.

Aby však vznikl prostor pro nové, je třeba nejprve bourat. Ze stavebně-historického průzkumu vyšlo najevo, že největší hrozbou mlýna jsou konstrukce z novějších dostaveb a rekonstrukcí, které byly mnohdy prováděny jako nouzové či
dočasné řešení. Kromě většiny z nich bylo třeba odstranit vnitřní nenosné konstrukce v původně obytné části, aby bylo
možné vytvořit nové dispozice. Poslední skupinou bouraných konstrukcí jsou otvory a niky související s novou dispozicí.

Prvním rizikovým místem objektu je spodní stavba a náhon, kde je patrná degradace vlivem
přítomnosti vody. O něco lépe jsou na tom svislé konstrukce ve vyšších patrech, nicméně v
některých částech objektu se nacházejí trhliny. Ty jsou pravděpodobně důsledkem mírného
sedání objektu v části náhonu spolu s nehomogenitou zdiva a oslabením přestavbami. Jižní
štítová stěna je mírně odtržena od objektu z důvodu neodborného podřezání zdiva.

Do dnešní doby se zachovala část původního kamenného zdiva, na které ve vyšších patrech navazuje zdivo cihelné.
Vnitřní dřevěné konstrukce trámů a stropů sice patrně nejsou původní, ale tvoří spolu se zdivem hodnotnou ucelenou vrstvu stavby. Střechy se do dnešní doby již nedochovaly a část mlýnice s původní mansardovou střechou byla
dokonce o patro snížena. Původní prostor podkroví mansardy v návrhu spolu s geniem loci dochovaných historických
prvků opět ožívá. Je to však jiné, než dřív. Z dnešní doby přilétlo ke starému mlýnu ještě něco nového a neznámého. Usídlilo se to v blízkosti mlýna a ruin původního hospodářského dvora...

Jelikož prostor půdy mlýna byl (tak jako u většiny historických staveb) neobydlený, bylo nutné pro podkrovní apartmány navrhnout vyhovující střešní plášť a z důvodu nedostatečné únosnosti prvků krovu i nový krov. Pro navýšení kapacity areálu byly navrženy dvě dvojice buněk, které jako novostavby levitují nad původními ruinami. Pro splnění akustických a kročejových požadavků byly navrženy nové skladby podlah. Podlaží propojují novostavby schodišť vedených po
fasádách objektu. Návrh pracuje i s prostory přilehlých luk a přináší nové pojetí celého areálu.

Bourané konstrukce

Nové konstrukce

Dřevěné konstrukce jsou vesměs bez porušení kromě zhlaví trámů, která jsou místy silně
degradovaná. Okenní výplně nesplňují soudobé požadavky a blíží se hranici své životnosti,
poslouží proto jako vzor pro vytvoření replik. Bude doplněn chybějící sloup vynášející podlahu
prvního patra v mlýnici.

Sanace a obnova povrchů
STŘEŠNÍ PLÁŠŤ
-fotovoltaické střešní šablony SolteQ Quad40
Premium Black
-kontralatě 40x60mm
-nadkrokevní latě & provětrávaná mezera 60x60
-pojistná hydroizolace
-tepelná izolace minerální tl. 220mm
-plné podbití - pohledové tl. 28mm
-krokve - pohledové 180x120mm

STŘEŠNÍ PLÁŠŤ
-degradovaná konstrukce
-nevyhovující vlastnosti pro novou funkci
-nefunkční odvodnění střechy

Celková tl. (bez krokví): ~400mm

U~0,16W/m2K

KROV MLÝNICE
-trojkloubý rám (pozednice-vrcholový trám-pozednice); vazby ztužené vaznicemi v rámových rozích
-vrcholový trám podepřen dvěma sloupy s roznášecími hlavicemi po vzoru stropů v nižších patrech

KROV
-prvky neprovázané a bez zavětrování
-nedostatečná únosnost a dimenze prvků
-nevyhovující vlastnosti pro novou funkci

PŘÍČKY
-lehká sádrokartonová konstrukce (minimalizace
zatížení na dřevěný trámový strop)

ŠTÍTOVÉ STĚNY - 4.NP
-stěna CPP tl. 450
-vybourání štítové stěny do roviny pro
vytvoření rovného podkladu pro novou
konstrukci stěny

Obnova exteriérových povrchů

Obnova interiérových povrchů

-Oprýskání nesoudržných zbytků omítek a malty
-Doplnění a domodelování říms, parapetů a šambrán
-Vyspárování trhlin
-Provedení nové vápenné omítky

-Oprýskání nesoudržných zbytků omítek a malty
-Vyspárování trhlin
-Doplnění plomb v částech pohledového zdiva
-Zakonzervování pohledových částí
-Obnova a zakonzervování vybraných fragmentů technologie
-Provedení nové vápenné omítky

Statické zajištění objektu

KROV OBYTNÁ ČÁST
-vaznicová soustava s valbou; vaznice uložené na
příčné stěny; příčné ztužení hambalky v místě
valby a podhledu

OTVORY VE STĚNÁCH - 3.NP
-obvodová stěna CPP tl. 450mm
-vybourání pro nový dveřní otvor

OBVODOVÁ STĚNA - 3.NP
-vnitřní difuzně otevřená omítka
-vnitřní kapilárně aktivní tepelná izolace tl. 100mm
-původní zdivo CPP tl. 450mm
-vápenná omítka tl. 20mm
Celková tl. (bez krokví): ~580mm

ŠTÍTOVÁ STĚNA - 3.NP
-stěna CPP tl. 300mm; 150mm
-nevyhovující vlastnosti pro novou funkci
-zachován ráz oken, v nové stěně okna
nahrazeny replikami

Zajištění stability jižní stěny

Zajištění prostorové stability objektu

-Kontrola pasivity trhliny
-Provedení sepnutí objektu pomocí rektifikovatelných ocelových táhel

-Vyjmutí starých trámových kleštin
-Provedení sepnutí objektu
-Sepnutí provedeno po obvodě objektu vždy v úrovni stropní
konstrukce a též ve středové příčné stěně

U~0,3W/m2K

PODLAHY MLÝNICE
-prkenná podlaha tl 28mm
-sádrovláknité desky tl. 25mm
-desky teplovodního podlahového vytápění tl. 30mm
-sádrovláknité desky tl. 10mm
-voštinový zásyp tl. 60mm
-původní prkenný záklop tl. 28mm
-původní stropní trámy
Celková tl. (bez trámů): ~200mm

Sanace dřevěných konstrukcí

Rw~60dB

ŠTÍTOVÁ STĚNA - 3.NP
-vnitřní omítka
-zdivo porobeton tl. 450mm
-vápenná omítka tl. 20mm

PŘÍČKY - 2.NP
-příčky CPP tl. 150mm; 75mm a dřevěné stěny
-vybourání pro vytvoření nové dispozice

Celková tl. (bez krokví): ~480mm

U~0,18W/m2K

OBVODOVÁ STĚNA - MLÝNICE 2.NP
-vnitřní difuzně otevřená omítka
-vnitřní kapilárně aktivní tepelná izolace tl. 80mm
-původní zdivo CPP tl. 600mm
-vápenná omítka tl. 20mm

NOSNÁ STĚNA - 2.NP
-stěna CPP tl. 300mm
-stěna vynáší stropní trámy 3.NP
-nosná funkce nahrazena dřevěným trámem
-vybourání pro vytvoření nové dispozice

Celková tl. (bez krokví): ~730mm

U~0,33W/m2K

Obnova zdravých částí

Obnova degradovaných částí

-Kontrola kvality konstrukcí a ověření pevnostních vlastností
-Odstranění kabelových vedení a jiných prvků
-Očištění a zbroušení
-Namoření přírodními vosky a oleji
-Provedení bezbarvého protipožárního nátěru
-Provedení finálního laku

-Podepření zdravé části trámu
-Očištění trámu od příložek
-Odříznutí zhlaví s přesahem do zdravé části
-Protézování trámu pomocí tesařských spojů a vnitřní pomocné
ocelové konstrukce s minimem viditelných částí
-V potřebných místech opatření kapsy tepelnou izolací
-Ošetření dřeva obdobně jako u zdravých částí

OTVORY VE STĚNÁCH - 2.NP
-obvodová stěna CPP tl. 750mm
-ponechán původní překlad
-vybourání parapetu okenního otvoru pro
nové dveře

ÚSEK HYDROIZOLACE POD ÚROVNÍ TERÉNU

ÚSEK BEZ MOŽNOSTI PROVEDENÍ POVLAKOVÉ HYDROIZOLACE
-tlaková injektáž

Detail vykonzolování schodišť
0

0,2

0,4

Princip konstrukce schodišť

ÚSEK V SOUČASNOSTI BEZ HYDROIZOLACE
-podřezání stěn a vložení asfaltových pásů

OBNOVA DEGRADOVANÝCH ČÁSTÍ ZHLAVÍ TRÁMŮ

SANACE TRÁMŮ ZKRÁCENÝCH PŘI VESTAVBĚ SCHODIŠTĚ
-v minulosti byly zkráceny tři trámy stropu pro
vytvoření vertikální komunikace
-tyto trámy budou nastaveny pomocí protéz

ÚSEK S S DODATEČNĚ PROVEDENOU HYDROIZOLACÍ
-napojení na stávající izolaci

ZAJIŠTĚNÍ STABILITY JIŽNÍ STĚNY
-sepnutí objektu táhly

SANACE KORYTA POTOKA

VENKOVNÍ SKLADY
-nosná ocelová rámová konstrukce
-dřevěné lamely kladené na koso
-stropní konstrukce z diagonálně kladených lamel
a makrolonových průhlednýh panelů ve spádu

BUŇKY
-nosná konstrukce ze systému NOVATOP
-provětrávaná vzduchová mezera
-zavěšená fasáda z velkoformátových leštěných
plechů tl. 5mm s antracitovým antikorozním nátěrem
-podpůrná ocelová rámová konstrukce

SCHODIŠTĚ NA FASÁDÁCH
-přikotveno pomocí ocelových konzol do fasády
-primární nosná konstrukce - ocelová schodnice
-sekundární nosná konstrukce - skleněné nosníky
-obalová konstrukce z izolačního dvojska

U~0,88W/m2K
Celková tl. (bez krokví): ~800mm

OBVODOVÁ STĚNA - 1.NP A OBYTNÁ ČÁST 2.NP
-vnitřní difuzně otevřená omítka
-původní zdivo CPP tl. 750mm
-vápenná omítka tl. 20mm

U~0,20W/m2K
Celková tl.: ~280mm

PODLAHY PŘÍZEMÍ
-kamenná dlažba tl. 20mm & lepidlo
-anhydritový potěr tl. 50mm
-desky teplovodního podlahového vytápění tl. 50mm
-tepelná izolace - podlahový EPS tl. 100mm
-2x hydroizolační asfaltový pás
-podkladní beton tl. 150mm
-zásyp z pěnového skla tl. 150mm
-původní zemina

RUINY
-kamenné zdivo různé tloušťky
-vybourání pro vytvoření nových funkcí
venkovního prostoru

OTVORY VE STĚNÁCH - 1.NP
-obvodová stěna CPP tl. 750mm
-překlad vyzděn nově
-vybourání okenního otvoru pro
prosvětlení mlýnice

PODLAHA - 1.NP
-betonová podlaha na hlíně
-nevyhovující vlastnosti pro novou funkci

KAMENNÉ SCHODIŠTĚ
-rozebráno po jednotlivých stupních
-stupně použity jako zahradní prvek u
vjezdu do areálu

OTVORY VE STĚNÁCH - 1.NP
-obvodová stěna CPP tl. 750mm
-ponechán původní překlad
-vybourání parapetu pro nové dveře

PŘÍČKY - 1.NP
-příčky CPP tl. 150mm; 75mm;
-vybourání pro vytvoření nové dispozice

NOSNÁ STĚNA - 1.NP
-stěna CPP tl. 300mm
-stěna vynáší stropní trámy 2.NP a stěnu o podlaží výš
-nosná funkce nahrazena dřevěným trámem
-vybourání pro vytvoření nové dispozice

SANACE TURBÍNOVÉ KAŠNY

Sanace základů a spodní stavby

1m

Strukturální spoj skel
Ocelové spojky skleněného rámu

Vnitřní difuzně otevřená omítka
Vnitřní kapilárně aktivní tepelná izolace
Původní zdivo CPP
Vápenná omítka

Skleněný rám nesoucí zasklení

1. Provedení otvorů skrz spáry zdiva a připevnění
konzol pomocí svorníků a roznášecích podložek

2. Upevnění podestových polí a schodišťových ramen
na konzoly pomocí rozebiratelných kloubových spojů

3. Položení a ukotvení první strany skleněných stěn
pomocí ocelových spojek a dočasné zastabilizování

4. Položení a ukotvení druhé strany skleněných stěn
pomocí ocelových spojek a dočasné zastabilizování

Zasklení z izolačních dvojskel

Prkenná podlaha
Roznášecí sádrovláknité desky
Desky teplovodního podlahového vytápění
Roznášecí sádrovláknité desky
Voštinový zásyp pro akustický útlum
Původní prkenný záklop
Původní stropní trámy

Úseky s dodatečně provedenou hydroizolací

Úseky bez hydroizolace

-Kontrola fuknčnosti hydroizolace
-Vybourání podlah a zaminy na potřebnou úroveň
-Vytvoření podkladních vrstev pod vrstvou hydroizolace
-Očištění hydroizolace a příprava pro navaření pásů
-Provedení nepřerušené hydroizolační vrstvy

-Odkopání stěny do požadované hloubky
-Postupné podřezávání diamantovým kotoučem a vkládání
hydroizolace z asfaltových pásů
-Zasypání a zhutnění terénu

Úseky pod úrovní terénu

Rešení soklu

-Odkopání terénu do požadované hloubky
-Postupné podřezávání diamantovým kotoučem a vkládání
hydroizolace z asfaltových pásů
-Zasypání a zhutnění terénu
-V místě kašny turbíny nelze provést odkopání, a tak bude
hydroizolační vrstva vytvořena pomocí oboustranné
tlakové injektáže stěny a koryta náhonu

-Sokl řešen pomocí desek z XPS se soklovou omítkou a
plechovou okapničkou
-Ochrana hydroizolace a eliminace promrzání skolu

Sanace turbínové kašny

Sanace koryta potoka podél západní fasády

-Očištění zdiva a kontrola betonových konstrukcí
-Vybetonování chranné betonové desky pro eliminaci zatékání
-Zakonzervování zdiva z cihel
-Obnovení kotevních bodů a osazení turbíny

-Likvidace náletové zeleně
-Nové vyzdění odvrácené strany koryta
-Tlaková injektáž stěny koryta pod obvodovu zdí pro posílení
degradovaného zdiva a eliminaci šíření vlhkosti pod objekt

Ocelová madla
Vynášecí konzola ukotvena 2x čtyřmi svorníky
Síly rozneseny do zdiva pomocí nerezových podložek

Skladba schodiště zvenčí překryta sklem a opatřena
neprůsvitnou fólií.
Stupně z plechu s protiskluznou úpravou
Roznášecí a tepelně izolační PIR desky tl. 100mm
Nosné desky schodiště z oceli tl. 5mm vyplněné PIR
izolací pnuté mezi ocelové vynášecí konzoly
Vzduchová mezera
Podhledová samonosná tabule skla
Sklo ukončeno nad úrovní prostupu konzoly
Prostup vyplněn PIR izolací s ochranným plechem

Vynášecí konzola z nerezové oceli tl. 5-10mm
Zhlaví trámu zaizolováno PIR izolací a položeno na
podložce z Compacfam

„VÝPARNÍK“ TEPELNÉHO ČERPADLA
-zisk energie z vody

PŘÍRODNÍ JEZÍRKO
-biotop s plavací a čistící zónou
-dotace dešťovou vodou přímo či z akumulační nádrže
-přepad do vsaku

KOŘENOVÁ ČISTIČKA
-dočišťování odpadních vod
-pole cca 150 m2

VĚTRÁNÍ BUNĚK
-lokální VZT jednotka se ZZT
-možnost dohřevu elektřinou

SEPTIK
-předčištění odpadních vod

HLAVNÍ PŘÍVOD ELEKTŘINY
-napojeno na trafostanici veřejné sítě

TEPELNÉ ČERPADLO
-voda-voda (vedeno v nezámrzné hloubce)
-předehřev TV ~30°C
-přímé podlahové vytápění mlýna

STUDNA
-hlavní a jediný zdroj pitné vody

KANALIZACE
-gravitačně svedena do septiku

PODZEMNÍ KOLEKTOR
-vedení rozvodů

SOLÁRNÍ KRYTINA
-pro stanby spotřebu a dohřev TV
-výkon možný až cca 30 kWp
-orientace východ-západ

VĚTRÁNÍ MLÝNÁ
-podtlakové odvětrání špinavých provozů
-přívod štěrbinami

KRB NA PELETKY
-záložní zdroj tepla
-přitápění a ohřev TV v zimě

STRATIFIKOVANÝ ZÁSOBNÍK TEPLA
-centrální zásoba TV a vody na vytápění
-celkem cca 3 m3

STROJOVNA ELEKTŘINY
-vodní turbína cca 7,5kW
-střídač a malokapacitní bateriové úložiště
-strategie - denní energetická nezávistost

Koncept nakládání s energiemi

6. Přikotvení spodních dílů skel, odstranění dočasné
stabilizace a provedení finálních podlahových vrstev.

AKUMULAČNÍ NÁDRŽ
-akumulace dešťové vody a vody z kořenové čističky
-pro splachování, zalévání a dopouštění jezírka

5. Přikotvení střešních s bočních dílů skel pomocí
ocelových spojek a vyplnění spojů mezi skly tmelem.

Ostatní opatření

Sanace komína

Konzervace ruin hospodářských stavení

-Rozebrání střechy
-Oprýskání nesoudržných částí omítky a malty
-Očištění zdiva
-Provedení nové vápenné omítky

-Odstranění vybraných úseků a nesoudržných částí zdiva
-Zpevnění potřebných míst maltou
-Ošetření zdiva konzervačními prostředky

Přesunutí schodišťových stupňů

Sanace dřevěných stropů v obytné části

-Rozebrání schodiště
-Očištění stupňů
-Umístění jako krajinný prvek u vjezdu do areálu

-Odstranění rákosových omítek a podhledů
-Posouzení stavu trámu a případná sanace
-Ošetření dřevěných prvků
-Vytvoření nových skladeb stropů a podlah

VZT
SZT

EL

EL
Turbína

Krb

TČ

Kořenová čistička
Septik

Akumulační
nádrž

Jezírko

Studna

Včera

Dnes

Zítra

