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ABSTRAKT  

Diplomová práce zpracovává dokumentaci pro povolení stavby městské budovy 

v Ivančicích.Jedná se o stavební úpravu objektu.Stávající objekt bude ze strany exteriéru 

zateplen polystyrénem o tl. 200 mm a tím dochází ke změně vnějších rozměrů objektu 

na 18,855x15,955 m. Objekt bude zastřešen valbovou střechou na krokevní soustavě. 

Hlavní vchod do objektu je z jižní strany, za kterým je zádveří umožňující přístup 

do místnosti s posezením s občerstvením a dále do vstupní chodby, kde se nachází 

bezbariérový výtah a dvouramenné přímočaré schodiště umožňující přístup do 2NP.Po 

levé straně výtahu se nachází chodba směřující do technické místnosti a šatny pro 

zaměstnance. Ze vstupní chodby je přístup do šaten pro veřejnost, počítačové učebny 

a zázemí personálu. Po vstupu ze zádveří do vstupní haly se nachází WC pro invalidy 

a také vstup na sociální zařízení oddělené zvlášť pro muže a ženy. Sociální zařízení pro 

muže obsahuje dvě samostatné WC kabiny, předsíň, samostatnou uzavřenou místnost 

s pisoárem umývárnu s úklidovou místnosti. Sociální zařízení pro ženy obsahuje dvě 

samostatné uzavíratelné WC kabiny, předsíň a umývárnu. Ze zádveří je přístup 

na chodbu umožňující do šatny pro personál a také do umývárny a WC pro personál. 

Při návrhu změn byl kladen důraz na zachování původního vzhledu budovy. Změnila 

se převážně dispozice objektu.Objekt splnuje předepsané normy a vyhlášky  

KLÍČOVÁ SLOVA  

Rekonstrukce objektu ,zateplovací systém Isover, ocelobetonový strop,městská 

knihovna, valbová střecha  

ABSTRACT  

he diploma thesis prepares the documentation for permission of the construction 

of the town building in Ivančice.This is a building modification of the building.The 

object will be insulated from the outside of the polystyrene tl. 200 mm and thus the 

external dimensions of the building are changed to 18,855x15,955 m. The building will 

be roofed with a honeycomb roof on the crown system. 

The main entrance to the building is from the south side, behind which is a doorway 

allowing access to a room with a refreshment sitting and further to the entrance hall 

where there is a lift barrier and a two-line straight staircase allowing access to 2NP.On 

the left side of the elevator there is a corridor leading to technical rooms and 

cloakrooms for employees. From the entrance hall there is access to the closets for the 

public, computer rooms and staff backgrounds. After entry from the entrance hall 

to the entrance hall there is a toilet for the disabled and also access to social facilities 

separated separately for men and women. The sanitary facility for men includes two 

separate WC cabins, a hallway, a separate enclosed room with a urinal, a washroom 

with a cleaning room. Sanitary facilities for women include two separate closable 

WC cabins, a hall and a washroom. From the entrance there is access to the corridor 

allowing to the cloakroom for staff as well as to the washroom and toilet for the staff. 

When designing changes, emphasis was placed on preserving the original appearance 

of the building. The layout of the building has changed. The object meets the 

prescribed standards and regulations  



KEYWORDS  
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A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) Název stavby 

Rekonstrukce objektu na p.p.č. 60/6, k.ú. Kounické předměstí 

b) Místo stavby 

k.ú. Koutnické předměstí - p.p.č. 60/6  

c) Předmět projektové dokumentace 

projektová dokumentace pro provádění stavby 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

a) Jméno příjmení a místo trvalého pobytu 

Město Ivančice  

Palackého náměstí 196/6 

664 91 Ivančice 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

a) Jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání 

Bc.  Blanka Přibylová IČ: / 

Jizerská 9 , 370 11  České Budějovice 

b) Jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán 

v evidenci autorizovaných osob vedené ČKA nebo ČKAIT, s vyznačeným 

oborem, popřípadě specializací jeho autorizace 

Ing. Věra Maceková  ČKAIT č. 1005588 – pozemní stavby 

c) Jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace 

včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené 

ČKA nebo ČKAIT, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich 

autorizace 

Nejsou. 

A.2 Seznam vstupních podkladů 

a) Zadání investora 

b) Původní projektová dokumentace 

c) Informace o parcele a snímek katastrální mapy ze serveru 

nahlíženídokn.cuzk.cz 

d) Zaměření stávajícího stavu 

e) Fyzická prohlídka stavby na místě s investorem¨ 

f) Fotodokumentace stávajícího stavu 
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A.3 Údaje o území 

a) Rozsah řešeného území 

Projektová dokumentace pro provádění stavby řeší rekonstrukci objektu na 

pozemku p.p.č 60/6. 

b) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 

Stavba se nenachází v památkové rezervaci, památkové zóně, zvláště chráněném 

území apod. Stavba se nachází v záplavovém území. 

c) Údaje o odtokových poměrech 

Odtokové poměry zůstanou nezměněny. 

Nově budou na pozemku osazeny vsakovací boxy, do kterých bude svedena 

polovina dešťových vod. 

d) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 

rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas 

Plánované stavební úpravy mění účel užívání stavby a není v rozporu s územně 

plánovací dokumentací. 

e) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou 

územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s 

regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v 

případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím 

souladu s územně plánovací dokumentací 

Navržené stavební úpravy jsou v souladu s územně plánovací dokumentací.  

f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Plánované stavební úpravy jsou v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných 

požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů. 

g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Stavební záměr byl projednán s účastníky stavebního řízení, jimiž jsou zejména: 

- orgány a organizace státní správy, 

- vlastníci nebo správci sítí dopravní a technické infrastruktury, 

- vlastníci sousedních pozemků. 

Jednotlivá vyjádření, podmínky a požadavky výše uvedených účastníků stavebního 

řízení jsou přiloženy do této projektové dokumentace, a to v části E. Dokladovou 

část zajistí stavebník. 

h) Seznam výjimek a úlevových řešení 

Nevyskytuje se. 

i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic 

Nevyskytuje se. 
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j) Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby 

Stavební záměr bude realizován na níže uvedených pozemcích v k.ú. Kounické 

Předměstí 

Parcelní 

číslo 
Vlastník, jiný oprávněný Druh pozemku 

60/6 
Město Ivančice 

Palackého náměstí 196/6, 66491 Ivančice 

Zastavená plocha 

a nádvoří 

Stavební záměr se dotkne níže uvedených sousedních pozemků a staveb v k.ú. 

Kounické Předměstí 

Parcelní 
číslo 

Vlastník, jiný oprávněný Druh pozemku 

60/5 
Hutirová Irena, Koliště1911/11, Černá Pole, 

60200Brno 

Zastavená plocha 

a nádvoří  

2769/4 
Město Ivančicš, Palackého náměstí 196/6, 66491 

Ivančice 
Ostatní plocha 

2782/1 
Město Ivančicš, Palackého náměstí 196/6, 66491 

Ivančice 
Ostatní plocha 

2782/5 
Hutirová Irena, Koliště1911/11, Černá Pole, 

60200Brno 
Ostatní plocha 

2844 

Kališ Zdeněk, č.p 127, 66464 Nové Bránice 

Nováková Lenka Ing., Kounická 1593/74, 66491 

Ivančice 
Ostatní plocha 

2845 

Kališ Zdeněk, č.p 127, 66464 Nové Bránice 

Nováková Lenka Ing., Kounická 1593/74, 66491 

Ivančice 
Ostatní plocha 

 

A.4 Údaje o stavbě 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o změnu dokončené stavby 

b) účel užívání stavby 

Účel užívání objektu po navržených úpravách bude změněn, a to na knihovnu. 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o trvalou stavbu. 

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka 

apod.) 

Nevyskytuje se. 

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
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Řešení stavby vychází z požadavků stavebníka. Rekonstrukce a přístavba objektu 

je v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. 

Jelikož se jedná o objekt knihovny, kde je povinnost dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. 

řešit technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání je tato rekonstrukce 

a přístavba z hlediska bezbariérového užívání řešena. 

 

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z 

jiných právních předpisů 

Stavební záměr byl projednán s účastníky stavebního řízení, jimiž jsou zejména: 

- orgány a organizace státní správy, 

- vlastníci nebo správci sítí dopravní a technické infrastruktury, 

- vlastníci sousedních pozemků. 

Jednotlivá vyjádření, podmínky a požadavky výše uvedených účastníků stavebního 

řízení jsou přiloženy do této projektové dokumentace, a to v části E. Dokladovou 

část dokumentace zajistí stavebník. 

Požadavky vyplývající z jiných právních předpisů se nevyskytují. 

Veškeré požadavky budou zapracovány v dalším stupni PD. 

g) Seznam výjimek a úlevových řešení 

Projektová dokumentace stavby neřeší žádní výjimky ani úlevová řešení. 

h) Navrhované kapacity stavby 

Kapacita stavby se změní díky přístavbě objektu. 

Zastavěná plocha objektu m2 288,42 m2 

Obestavěný prostor objektu m3 3 241,5 m3 

Užitná plocha (původní) 

Užitná plocha (nová) 

m2 

m2 

584,65 m2 

648,96 m2 

Počet bytových jednotek 

Počet nebytových jednotek 

 0 

1 

 

i) Základní bilance stavby 

Budova je napojena na inženýrské sítě, a to elektrické vedení, vodovod, plynovod, 

splaškovou a dešťovou kanalizaci – Jedná se o stávající přípojky beze změn. 

Veškeré stavební práce musí být vykonány tak, aby v žádném případě nenarušily 

bezpečný provoz plynárenských zařízení a plynovodních přípojek. 

Na stavbě budou použity běžné technologie a materiály, které neohrožují životní 

prostředí. 

Stavba nevyžaduje posuzování vlivu stavby na životní prostředí dle zákona č. 

100/2001 Sb. 
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Bilance potřeby vody: 

Průměrná denní potřeba: 4 x 99 l 396,00 l/den 

Maximální denní potřeba: kd = 1,5 594,00 l/den 

Maximální hodinová potřeba: kh = 7,2 0,05 l/s 

Maximální potřeba vody podle ČSN:  0,47 l/s 

Roční potřeba vody:  144,54 m3/rok 

předpokládaná denní spotřeba: Q = 144,54 m3/rok = 0,40 m3/den 

 

 

 

Bilance dešťové vody : 

velikost souč.C 

 

Redukovaná plocha střechy Fs 193,85 m2 0,9 střecha 174,47 m2 

Redukovaná plocha celkem Fc 174,47 m2  174,47 m2 

Intenzita dle ČSN 75 6760 0,03 l/s.m2 

Odtok ze střechy (plocha střechy) 2,23 l/s 

Celkový max. odtok dešťové vody 5,23 l/s 
Intenzita 15min. srážky 0,016 l/s.m2 
Odtok ze střechy (plocha střechy) 2,79 l/s 
Celkový max. odtok dešťové vody 2,79 l/s 
Max. intenzita denní srážky   70,0 mm 
Roční srážka   550,0 mm 
Roční odtok dešťové vody 95,96 m3/rok 
Plocha zachycující dešťovou vodu Fd 193,85 m2 
 
 

Bilance energetické náročnosti: 

Objekt splňuje požadavky ČSN 73 0540-2. Dle průkazu energetické náročnosti 

budovy zpracovaného dle vyhlášky 78/2013 Sb. objekt splňuje požadavky. 
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j) Základní předpoklady výstavby 

Bourací práce budou zahrnovat: 

− Sundání stávající dvoudrážkové pálené krytiny uložené na latování. 

− Sundání konstrukce krovu podkrovní části 

− Vybourání obou komínů 

− Odstranění plných vazeb 

− Odstranění podlahy v podkrovní části až na nosné trámy včetně násypů nad 

trámy 

− Odstranění trámového stropu nad 2NP 

− Odstranění podlahy v druhém nadzemním podlaží až na nosné trámy včetně 

násypů nad trámy 

− Bourání nenosné příčky v 2NP 

− Vybourání otvorů v nosných zdech ve 2NP  

− Vybourání vnitřních nosných zdí v 2NP 

− Odstranění celého levého schodišťového ramene + mezipodesta a odstranění 

schodnic pravého schodišťového ramene v 2NP 

− Odstranění trámového stropu nad 1NP 

− Odstranění celého levého schodišťového ramene + mezipodesta a odstranění 

schodnic pravého schodišťového ramene v 1NP 

− Vybourání nenosné příčky v 1NP 

− Vybourání otvorů v nosných zdech v 1NP 

− Vybourání nosních zdí v 1NP 

− Demolice podlahy na zemině 

− Výměna oken 

 

Nové konstrukce  

− Provedení dodatečné HI na všech stranách objektu 

− Nový okapový chodník z betonové dlažby 

− Montáž liniového litinového žlabu 

− Nové přístupové rampy 

− Nové dveře ve stávajících otvorech 

− Nové dveře v nově budovaných stěnách 

− Nová okna 

− Nová podlahová konstrukce v 1NP 

− Nová stropní konstrukce nad 1NP 

− Nové schodiště v 1NP 

− Nová podlahová konstrukce v 2NP  

− Nová stropní konstrukce nad 2NP 

− Nové schodiště v 2NP 

− Instalace  
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A.5 Orientační náklady stavby 

Spodní stavba 240.000 Kč 

Stavba 12 000 000 Kč 

 

 

A.6 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

Číslo stavebního objektu Název stavebního objektu 

SO 01 Stávající stav 

SO 02 Bourací práce 

SO 03 Nový stav 

SO 04 Zpevněné plochy 

SO 05 Terénní úpravy 

SO 06 Oplocení 

 

V Brně, srpen 2018 

Vypracovala: Bc. Blanka Přibylová 
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B.1 Popis území stavby 

a) Charakteristika stavebního pozemku 

Pozemek se nachází v obci Ivančice a je ve vlastnictví stavebníka. Pozemek je v 

rovinatém terénu. Okolí je zastavěno rodinnými domy. Na původním terénu se 

nachází nízká vegetace. Přístupová cesta na pozemek povede ze stávající 

komunikace na p.p.č. 2845 a na p.p.č 2769/4. Stavba městské knihovny bude 

realizována na p.p.č. 60/6 v k.ú. Kounické předměstí (okres Brno-venkov); 

655741 

Při zaměřování stavby nebyla zjištěna přítomnost azbestu, ale není vyloučeno, že 

v konstrukcích půdní vestavby se mohou nacházet materiály na bázi azbestu 

(vizuální kontrolou nebylo zjištěno) 
 

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů  

(geologický průzkum, hydroheologický průzkum, stavebně 

historický průzkum a pod) 
 

Vzhledem k charakteru stavby byl proveden stavebně technický průzkum. Při 

posuzování stávající konstrukce bylo vycházeno z Projektové dokumentace. Byly 

provedeny sondy do nosných konstrukcí za účelem zpracování stavebně 

konstrukčního řešení. 
 

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Stávající objekt ani stavební pozemek se nenacházejí v památkově ani jinak 

chráněném území nebo ochranném či bezpečnostním pásmu. 

Při provádění stavebních prací je nutné respektovat ochranná pásma inženýrských 

sítí dle vyjádření jednotlivých správců, která jsou přílohou PD (dokladová část). 
 

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území 

apod. 

Objekt se nachází v záplavovém území řeky Jihlavy.  
 

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby 

na odtokové poměry v území 

Stavba nemá negativní vliv na okolní stavby a pozemky, nejsou dotčena ochrana 

okolí. Budou zachovány odtokové poměry v území, dešťové vody budou 

vsakovány na pozemku stavebníka.  

Realizací ani provozem nedojde ke zhoršení životního prostředí v okolí. Okolí 

stavby je třeba chránit běžnými prostředky-dodržovat noční klid, zamezit 

nadměrné hlučnosti a prašnosti. 
 

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin nejsou. 
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g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu 

nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 

Na zápory nejsou kladeny žádné požadavky  
 

h) Územně technické podmínky 

Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu se stavbou nemění. Přípojky 

inženýrských sítí se nemění.  

Vstup do objektu se mění. Původní hlavní vstup byl z východní strany, nově 

navržený vstup je z jižní strany. Mění se tím související nová cesta do objektu, 

která bude napojena na stávající komunikaci. 

 

i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související 

investice 

Věcné a časové vazby nejsou. 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Stávající objekt sloužil jako mateřská škola o dvou nadzemních podlaží a 

podkrovní části, bez podsklepení.  

Stávající objekt domu má být dle platného stavebního povolení využíván takto: 

1NP-dvě šatny, dvě kanceláře, dvě učebny, dvě technické místnosti, kuchyňka, 

komunikační prostory, WC s umývárnou, samostatné WC, umývárna 

2NP – čtyři učebny, kabinet, archiv, tři WC, dvě umývárny komunikační prostory 

a balkon 

Podkrovní část – čtyři skladovací prostory, dva sklady, půda, úklidová místnost, 

komunikační prostory 
 

a) Urbanismus-územní regulace, kompozice prostorového řešení 

V dané lokalitě jsou vystavěny rodinné domy, nejsou známy územní regulace. 

Jedná se o objekt kompaktního tvaru. Objekt je řešen tak, aby odpovídal rázu 

okolních staveb. Objekt městské knihovny bude zastřešen dřevěnou vazníkovou 

konstrukcí. 

b) Architektonické řešení-kompozice tvarového řešení, materiálové a 

barevné řešení 

Stávající stav 

Objekt je využíván městským úřadem v Ivančicích. Dříve sloužil jako školské 

zařízení o dvou nadzemních podlaží a podkrovní části. Předpokládaná doba stáří 

je 90-110 let. Celkové urbanistické a architektonické řešení vychází 

z jednoduchého obdélníkového tvaru o rozměrech 18,455 x 15,555 m. Objekt je 

zastřešen valbovou střechou. Hlavní vchod do objektu je z východní strany, za 
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vstupem je šatna, které umožňuje vstup do kanceláře, učebny, z které je přístup do 

kanceláře. Druhým vchodem je přes podestu schodiště vedoucí do šatny a do 

chodby z které je přístup do umýváren a sociálních zařízení, technické místnosti, 

kuchyňky a učebny.  Schodiště umožňuje vstup do 2NP, kde se nachází chodba, 

čtyři učebny, dva kabinety, tři WC, dvě umývárny a balkon. V podkrovní části se 

nachází chodba šest skladovacích prostorů, úklidová místnost, a dva půdní sklady. 

B.2.2 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Dodavatel je oprávněn požít materiály a výrobky dle svého výběru. Které však 

musí v plném rozsahu zaručit požadované technické i vzhledové vlastnosti zadané 

projektantem. 

Veškeré zboží a materiály, které mají být zabudovány do díla, budou nové, 

nepoužité, nejnovějšího typu a budou mít všechna poslední projektová a 

materiálová zlepšení, pokud není níže uvedeno jinak. 

Dodavatel provede základní zkoušky požadované příslušnými normami a předpisy 

s vyhotovením protokolu o provedené zkoušce, nebo zajistí průkaz jiným 

příslušným dokladem.  

Náklady na zkoušky hradí dodavatel, včetně příslušných technických opatření. 

Zkouškou prokáže dodavatel dosažení předepsaných parametrů a kvality díla. 

V případě opakované kontroly, zkoušky nebo testu z důvodu, které leží na straně 

dodavatele, hradí náklady na jejich opakování dodavatel. 

Výsledky zkoušek budou uvádět veškeré příslušné detaily pro korektní a 

jednoznačnou identifikaci vzorku, místo a datum, kde byl odebrán, datum a 

výsledek testu, odkaz na použitou zkušební metodu (normu,..)poznámky, jestliže 

nějaké jsou a podpis zástupce laboratoře. 

B.2.3 Bezbariérové užívání stavby 

Původní stav budovy nerespektuje vyhlášku č, 398/2009 Sb. O obecných 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, jelikož se 

jedná o objekt s předpokládaným stářím 90-110 let. 

Opatření: Nový stav budovy bude respektovat vyhlášku č. 398/2009 Sb. O 

obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, 

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle 

ustanovení §2 odst. 1 písm. b) – občanské vybavení v částech určených pro 

užívání veřejností. 

Prostory budou přístupné jednak schodištěm a také osobním výtahem, který bude 

zajištovat bezbariérový přístup do všech podlaží. Podlahy jsou všechny v jedné 

úrovni. 

Nově vybudovaný přístup do objektu bude bezbariérový navazující na veřejnou 

komunikaci. 

Vyhrazené WC a jejich vybavení ve všech řešených podlažích splňují požadavky 

vyhlášky č. 398/2009 Sb., přílohy č. 3, bodů 5.1.3 až 5.1.7. 
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B.2.4 Bezpečnost při užívání stavby 

V objektu nevzniká při jeho provozu žádné nebezpečí. V případě poruchy, 

nějakého z technických zařízení, závadu odstraní specializovaná firma. Jedná se 

především o hlavní jističe a rozvaděče, vodoměrnou sestavu, zařízení technické 

místnosti a další podobná zařízení. 

Stavba je navržena a bude provedena tak, aby při jejím užívání a provozu 

nedocházelo k úrazu uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, zásahem 

elektrickým proudem, výbuchem uvnitř nebo v blízkosti stavby nebo k úrazu 

způsobeným pohybujícím se vozidlem. 

Pro činnosti spojené s výstavbou a montáží je závazná vyhláška o bezpečnosti 

práce technických zařízení při stavebních pracích, rovněž tak vyhláška 433/1991 

Sb., Sdělení o úmluvě o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve stavebnictví, 

případně mechanismů a jiných strojů je pro jejich používání nutno vyjít ze znění 

vyhlášky č. 77/1965 Sb., 

Při provádění všech stavebních prací je třeba dodržovat ustanovení o bezpečnosti 

zdraví při práci ve smyslu ustanovení ministerstva stavebnictví. Uspořádání 

technologického zařízení respektuje požadavky pro zajištění bezpečného provozu. 

Nebezpečná místa a profily musí být opatřeny bezpečnostním barevným 

značením. Konstrukce elektrických zařízení, výstroj a instalace dle ČSN 34 1638. 

Pracovníci musí být vybaveni předepsanými ochrannými pomůckami. Vyznačení 

inženýrských sítí v situaci je pouze orientační, před započetím zemních prací je 

investor povinen veškeré sítě nechat vytyčit. Případné škody způsobené 

nedodržením výše uvedené povinnosti nebo jiným hrubým porušením podmínek 

při práci v ochranném pásmu inženýrských sítí padají plně na vrub investora 

stavebníka. Jakékoliv změny je nutné před jejich provedením konzultovat 

s projektantem a musí být schváleny příslušným stavebním úřadem.  

B.2.5 Základní charakteristika objektů 

a) Stavební řešení 

Jedná se o rekonstrukci stávající budovy, která je založen na stávajících 

základových konstrukcí nezjištěné hloubky. Střecha stávajícího objektu je valbová 

tradiční krokvové konstrukce tvořené soustavou plných vazeb se stojatými 

stolicemi. Střešní krytina stávajícího objektu je dvoudrážková pálená taška 

uložená na laťování, bez pojistné hydroizolace. Nová střešní konstrukce bude 

provedena jako krokevní vaznicová soustava. 

b) Konstrukční a materiálové řešení 

SO01– Stávající stav 

Základové konstrukce 

Základové konstrukce jsou tvořeny podezdívkou z CPP na MVC a z betonových 

pasů s přídavkem kameniva velkozrnné frakce, nezjištěné hloubky založení. Bližší 

specifikace budou zjištěny až při výkopových pracích, popř. stavebně technický 

průzkum pomocí sond. 
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Vertikální nosné konstrukce 

Jedná se o zděný konstrukční systém převážně z CPP na MVC. 

Stávající svislé nosné obvodové konstrukce 1NP tl. 675, 670, 645, 540 mm (v 

tloušťce je započítaná i vrstva omítek) jsou uvažovány z CPP na 

vápenocementovou maltu. 

Stávající svislé nosné obvodové konstrukce 2NP tl. 670, 635, 580, 540, 530 mm 

(v tloušťce je započítaná i vrstva omítek) jsou uvažovány z CPP na 

vápenocementovou maltu. 

Vnitřní nosné konstrukce 1NP tl. 650,500,530,450mm z cihle PP na 

vápenocementovou maltu. 

Vnitřní nosné konstrukce 2NP tl. 500,440,405,350,340,250 mm z cihle PP na 

vápenocementovou maltu. 

Vnitřní nenosné konstrukce tl. 190,100 mm z CPP na vápenocementovou maltu 

Při zaměření nebyly zjištěny typy překladů, které se ve stavbě nacházejí, 

předpokládá se užití ocelových překladů vyplněných cihelným střepem nebo 

betonových překladů. 

Místnost 203 a 207 vykazují známky zatečení vody skrz střešní konstrukci a její 

vsáknutí do zdiva. v rozích místností, které odpovídají rohům budovy byly 

viditelné vlhkostní mapy a poručení omítek (v místnosti.2.07 opraveno správcem 

objektu). 

 

Horizontální nosné konstrukce  

Stropní konstrukce jsou tvořeny trámovými stropy s podbitím, a záklopy z prken. 

Trámové stropní konstrukce mají přibližné složení souvrství, jako je uvedeno na 

výkrese řezu, tj. prkenný záklop, nosné trámy pro podlahu vysypané sypkým 

materiálem (písek, staveništní suť, ...), záklop roznášející zatížení podlahy do 

hlavního nosného trámu stropu, hlavní nosný trám a dále pak trám nesoucí 

podhledovou konstrukci tvořenou prkenným podbitím s vápennou omítkou, která 

je nanesena na nosnou vrstvu z rákosových rohoží. 

Stropní konstrukce především v přední části objektu (západní část) byly viditelně 

poškozeny zatečením srážkových vod přes střešní konstrukce. V místnosti č. 2.05 

došlo vlivem tohoto poškození a vlivem dřevokazných hub ke kolapsu části 

stropní konstrukce, viz. Fotodokumentace. 

Klenby objektu jsou ve vyhovujícím stavu a nejeví známky poškození jako jsou 

praskliny, poklesy, a pod.. 
 

Schodiště, výtahy, rampy 

Schodiště je tvořené skládanými stupni uloženými ve zdivu a na ocelových 

schodnicích. Stav schodiště je dobrý a konstrukce nejeví známky poškození 
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Krov, střecha, klempířské konstrukce 

Střecha objektu je valbová tradiční krokvové konstrukce tvořené soustavou 

plných vazeb se stojatými stolicemi. Střešní krytina objektu je dvoudrážková 

pálená taška uložená na laťování, bez pojistné hydroizolace. 

V podkroví objektu se nachází montovaná půdní vestavba dřevěné trámové 

konstrukce s opláštění dřevotřískovými deskami, na něž je nanesena vápenná 

omítka. V půdním prostoru je patrné poškození půdní vestavby vzdušnou 

vlhkostí, které se projevuje především praskáním omítek. 

Dále je zde patrné poškození konstrukcí vestavby vlivem menších savců (kuny a 

pod.). Známky jejich působení jsou především patrné z fotodokumentace. Trámy 

krovu, jsou v dobrém stavu, s ohledem na jejich stáří. Některé prvky, především 

některé krokve, bude nutné vyměnit 

Stávající obvodový plášť objektu není zateplen. Ve střešní konstrukci není 

použita tepelná izolace.  

Stávající klempířské prvky budou odstraněny.  

Střešní krytina stávajícího objektu je dvoudrážková pálená taška uložená na 

laťování, bez pojistné hydroizolace 
 

Instalační jádro, komíny, průduchy 

Stávající komín vyzděný z plných pálených cihel o rozměrech 750x450 se dvěma 

průduchy bez vyvložkování, na který je napojen kotel na tuhá paliva v technické 

místnosti. Komín je vyveden nad hřeben střechy ve výšce kolem 650 mm. Přívod 

vzduchu je zajištěn z místnosti pomocí okny. Vybírací otvor je umístěn v patě 

komína v orientační výšce 100-150 mm nad podlahou. Vymetací otvor je 

proveden z prostorů půdy nad prostory chodby 2.NP, u komína je vylez skrz 

střechu. V objektu se nachází druhý komín v místnosti kuchyně o rozměrech 
450x450. 

 

Podlahy 

Podlahy v 1NP v místnostech č. 104 – učebna, místnost č.105- kancelář, místnost 

č, 107, místnost č. 108 jsou použity linolea, ukotvené na dřevěné polštáře a 

uložené do škváry.  

V místnostech 101- chodba, místnost č.102- šatna, místnost č. 103 – kancelář, 

místnost č. 106- šatna, místnost č. 109- kuchyňka, místnost č.112-WC a 

umyvárny místnost č.113- umývárna, místnostč.114-WC, místnost, č.115- 

chodba s kumbálkem je keramická dlažba položena na cementový potěr a vrstvu 

škváry násypu. 

Podlaha na terénu je provedena bez vodorovné hydroizolace trámovou konstrukcí 

s obsypem a prkenným záklopem. 
 

Omítky vnitřní, povrchové úpravy 

Vnitřní omítky jsou vápenné ve zjištěných tloušťkách 8-30 mm. Až na popsané 

poškození zatékáním, nejeví známky většího poškození užíváním stavby. 

Stavba má, především ze západní, severní a jižní strany vytvořen okrasný fasádní 

reliéf, tvořený především omítkou, imitující kamenný obklad stavby. 
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Fasáda objektu je na některých místech značně poškozena vlivem povětrnostních 

podmínek a na takovýchto místech dochází k oddrolování omítky a jejímu 

odchlípení od podkladového zdiva 

Výplně otvorů 

Výplně otvorů jsou původní, typem a materiálem odpovídají době, kdy byl objekt 

vybudován. Okna jsou dřevěná špaletová, dvojitá vnitřní okno otvírané do 

interiéru a vnější okno otvíravé do exteriéru, okna jsou prosklené tabulovým 

sklem. Barvy rámu je bílá, doplněny z vnitřní strany dřevěným parapetem a z 

externí strany parapetem z plechu opatřeny nátěrem barvy do hněda. 

Jedná se především o vnitřní dveřní otvory s obložkovými zárubněmi (u těchto 

otvorů jsou zjištěny pouze světlé rozměry dveří, nikoliv skutečná velikost otvorů 

bez obložek.  

V objektu se dále nacházejí dveřní otvory s ocelovými zárubněmi, které 

odpovídají standardním rozměrům ocelových zárubní. 
 

 

 Instalace  

V technické místnosti se nachází kotel na tuhá paliva třídy I., napojen na vytápění 

starých litinových radiátorů s otevřenou expanzní nádobou. Užitková voda je 

ohřívaná plynovým zásobníkem v koupelně. Vnitřní instalace jsou elektrické 

rozvody z hliníku, rozvody vody jsou uvažovaný z ocelových trubek s 

vodoměrnou soustavou umístěnou v 1NP v technické místnosti rozvody plynu z 

ocelových trubek s plynoměrem a hlavním uzávěrem plynu umístěným na hranici 

pozemku u veřejně komunikace z vyzděné skříni. V objektu je pouze přirozené 

větrán okny. 

 

Izolace  

Podkroví není zatepleno. Ve zbylých častí domů se nenachází žádný zateplovací 

sytém, kromě škváry v podlahách.  Hydroizolačních vrstvy zcela chybí. Pro bližší 

specifikace je nutno podrobný stavebně technický průzkum. 
 

 Průzkum fasády:  

Vnější povrch obvodových stěn je z břizolitové omítky barvy šedě, mezi okny 

barvy tmavě žluté. Sokl vnějších stěn je z břizolitu též, šedé barvy.  

 

Fasáda objektu je na některých místech značně poškozena vlivem povětrnostních 

podmínek a na takovýchto místech dochází k oddrolování omítky a jejímu 

odchlípení od podkladového zdiva. 

 

Stavba má, především ze západní, severní a jižní strany vytvořen okrasný fasádní 

reliéf, tvořený především omítkou, imitující kamenný obklad stavby. Balkon ze 

západní strany je tvořen betonovou deskou spřaženou s nosnými ocelovými 

prvky pod balkonem 
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SO02-Bourací práce 

Nejprve se odstraní veškeré nenosné konstrukce jako příčky, výplně otvorů a dále 

se bude postupovat bouráním nosných konstrukcí a otvorů ze shora dolů. 

Bourací práce budou zahrnovat: 

1. Sundání stávající dvoudrážkové pálené krytiny uložené na latování. 

2. Sundání konstrukce krovu podkrovní části 

3. Vybourání obou komínů 

4. Odstranění plných vazeb 

5. Odstranění podlahy v podkrovní části až na nosné trámy včetně násypů nad 

trámy 

6. Odstranění trámového stropu nad 2NP 

7. Odstranění podlahy v druhém nadzemním podlaží až na nosné trámy včetně 

násypů nad trámy 

8. Vybourání nenosné příčky v 2NP 

9. Vybourání otvorů v nosných zdech ve 2NP  

10. Vybourání vnitřních nosných zdí v 2NP 

11. Odstranění celého levého schodišťového ramene + mezipodesta a odstranění 

schodnic pravého schodišťového ramene v 2NP 

12. Odstranění trámového stropu nad 1NP 

13. Odstranění celého levého schodišťového ramene + mezipodesta a odstranění 

schodnic pravého schodišťového ramene v 1NP 

14. Vybourání nenosné příčky v 1NP 

15. Vybourání otvorů v nosných zdech v 1NP 

16. Vybourání nosních zdí v 1NP 

17. Demolice podlahy na zemině 

18. Výměna oken 

 

Před provedením bouracích prací budou v prostorách dotčených stavbou odpojeny 

veškeré přívody. 

Bourání bude prováděno postupným rozebíráním a budou se řídit příslušnými 

technologickými postupy. Postup bouracích prací bude postupovat od střechy 

směrem dolů. 

c) mechanická odolnost a stabilita 

Na stavbě budou použity pouze certifikované materiály. 

B.2.6 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) Technické řešení 

Řeší samostatné přílohy.  

b) Výčet technických a technologických zařízení 

Řeší samostatné přílohy. 

B.2.7 Požárně bezpečnostní řešení 

Řeší samostatné přílohy. 
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B.2.8 Zásady hospodaření s energiemi 

a)    Kritéria tepelně technického hodnocení 
    

    Řeší samostatné přílohy. 
 

b)    Energetická náročnost stavby 
 

Řeší samostatné přílohy. 
 

c)    Posouzení využití alternativních zdrojů energie 

Řeší samostatné přílohy. 

B.2.9 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní 

a komunální prostředí 

Objekt je stavěn z atestovaných výrobků, u kterých je prokázáno, že nevylučují 

žádné negativní látky a nevyzařují žádné škodlivé záření nebezpečné člověku. 

Objektu nehrozí žádné znečišťující vlivy průmyslu. 

Řešení umělého osvětlení 

Není třeba řešit umělé osvětlení, nejedná se pracovní prostory ve smyslu ČSN 

EN12464-1. 

Řešení vytápění 

Vytápění objektu je na teplotu 20°C. 

Řešení větrání 

Větrání je řešeno přirozeně-okny. 

Vznik případných škodlivin a způsob jejich likvidace 

V objektu nebude docházet k žádnému vzniku škodlivin. 

Seznam používaných chemických přípravků včetně jejich 

bezpečnostních listů 

V objektu nebudou používány žádné chemické přípravky. 

B.2.10 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího 

prostředí 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Neřeší se. 

b) Ochrana před bludnými proudy 

Stavba není v blízkosti elektrizovaných drah a není tedy vystavěna zvýšenému 

namáhání bludnými proudy. 

c) Ochrana před technickou seizmicitou 

S ohledem na charakter stavby není třeba realizovat žádná opatření. 
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d) Ochrana před hlukem 

Stavba neobsahuje žádná zabudovaná technická zařízení způsobující hluk a 

vibrace ani není ohrožena okolními stavby způsobující nadměrný hluk. 

Vzhledem k charakteru objektu a jeho umístění nejsou speciální požadavky na 

ochranu proti venkovnímu hluku – dostatečný útlum proti hluku budou zajišťovat 

obvodové konstrukce a výplně oken, které budou řešeny z profilů s izolačními 

trojskly a budou tedy splňovat mnohem přísnější kritéria, než mohu na místě 

nastat. 

Požadované akustické vlastnosti, kladené na dělící konstrukce a metody jejich 

kvantifikace vycházejí z požadavků následující legislativy: Nařízení vlády č. 

148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. ČSN 

ISO 717-1 (73 0531) Akustika. Hodnocení zvukově izolačních vlastností staveb a 

stavebních konstrukcí. Část 1: Vzduchová neprůzvučnost staveb a vnitřních 

konstrukcí. ČSN ISO 717-2 (73 0531) Akustika. Hodnocení zvukově izolačních 

vlastností staveb a stavebních konstrukcí. Část 2: Kročejová neprůzvučnost. ČSN 

73 0532 Akustika. Ochrana proti hluku v budovách a souvisící akustické 

vlastnosti stavebních výrobků, 

V objektu nebude instalováno zařízení způsobující nadměrný hluk. Nesmí být 

překročeny hygienické limity hluku pro chráněné venkovní a vnitřní prostor 

staveb a chránění venkovní prostory dle nařízení vlády č. 272/2011Sb., o ochraně 

před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Není nutné zpracovávat hlukovou studii 

pro tento objekt. 

e) Protipovodňová opatření 

Je nutné řešit, stavba se nachází v záplavovém území. Připojení na technickou 

infrastrukturu 

Stávající sítě jsou vyznačeny v situaci podle informací jednotlivých správců. 

Stavebník je povinen před zahájením stavebních prací požádat správce sítí o jejich 

přesné vytyčení v terénu, musí rovněž respektovat požadavky správců sítí o 

podmínkách stavby.  

Jednotlivé sítě mají svá ochranná pásma, při jejich křížení a souběhu je nutno 

dodržet minimální vzdálenosti předepsané ČSN 73 6005. 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) Napojovací místa technické infrastruktury 

Napojení objektu na technickou infrastrukturu je řešena stávajícími přípojkami 

vodovodu, kanalizace, plynovodu a elektrického vedení.  

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Neřeší se. 

B.4 Dopravní řešení 

c) Popis dopravního řešení 

Stavba objektu bude napojena na stávající zpevněnou komunikaci na p.p.č. 2845.  
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d) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Napojení objektu bude provedeno na stávající zpevněnou komunikaci ležící na 

p.p.č. 2845 Napojení bude provedeno dle vyjádření správce komunikace.  

e) Doprava v klidu 

Doprava v klidu je řešena plochou pro parkování osobních automobilů na p.p.č 

60/6. 

f) Pěší a cyklistické stezky 

Pěší a cyklistické stezky nejsou projektem řešeny.  

Pěší přístup k objektu bude zajištěn stávající zpevněnou komunikací na p.p.č 

2845.  

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) Terénní úpravy 

Povrchové úpravy jsou patrné ze situace stavby. Nově zbudované zpevněné 

plochy budou provedeny pomocí betonové dlažby, ukončeny obrubníky. 

Zbývající plocha pozemku bude zatravněna a osázena nízkými stromky a keři. 

b) Použité vegetační prvky 

Projektem nejsou řešeny žádné vegetační prvky. 

c) Biotechnická opatření 

Vzhledem k charakteru stavby nejsou řešena žádná biotechnická opatření. 

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

a) Vliv stavby na životní prostředí 

Všechny navržené materiály, odvody spalin, atd. jsou řešeny dle požadavků a 

s maximálním ohledem na šetrnost vůči životnímu prostředí. V okolí se nenachází 

vzrostlá zeleň, která by překážela oslunění. 

Stavba svým charakterem neohrozí životní prostředí v místě stavby ani v jejím 

bezprostředním okolí. Mírné zhoršení je možné očekávat po dobu realizace 

stavby. Budou však přijata taková opatření (zakrývání konstrukcí, vlhčení vodou 

apod.), aby byla všechna rizika minimalizována. Po dokončení stavby a provedení 

sadových úprav lze očekávat lokální zlepšení prostředí oproti předchozímu stavu. 
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Odpad ze stavby: 

Při nakládání s odpady ze stavby budou dodržovány předepsané zákony a 

vyhlášky. Jedná se především o zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech, vyhlášku č. 

381/2001 Sb., kterou se stanoví katalog odpadů a vyhlášku č. 383/2001 Sb. o 

podrobnostech nakládání s odpady. 

Vhodný vytříděný odpad bude použit zpětně na stavbu, zbylý předán oprávněné 

osobě k recyklaci nebo odstranění. Bude to zejména výkopový materiál, který 

vznikne při zakládání objektu. Pokud nebude použit do zásypů nebo k terénním 

úpravám pozemku bude odvezen na k tomu určenou skládku. 

Komunální odpad z pobytu osob bude vytříděný (papír, sklo, plasty) ukládán do k 

tomu určených obecně přístupných sběrných nádob. 

Ovzduší-vzhledem k charakteru objektu nedojde ke vzniku spalin, nebudou 

překročeny hygienické limity ovzduší. 

Hluk-vzhledem k charakteru objektu nedojde ke vzniku nežádoucích hluků či 

vibrací, 

Voda-vzhledem k charakteru objektu nedojde k novému zdroji případného 

znečištění vodních zdrojů. Objekt je napojen na místní vodovodní řad. Všechny 

použité výrobky a materiály budou mít potřebný atest o spolehlivosti, 

Půda-bude sejmuta ornice a deponována na pozemku investora pro pozdější 

terénní úpravy. 

b) Vliv stavby na přírodu a krajinu, zachování ekologických funkcí a 

vazeb v krajině 

Stavba svým charakterem nebude mít negativní vliv na přírodu a krajinu. Budou 

zachovány ekologické funkce a vazby v krajině. 
 

c) Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavba se nenachází v lokalitě národního seznamu soustavy Natura 2000, které 

byly vyhlášeny nařízením vlády č. 132/2005 Sb. (15. 4. 2005). 

 

d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo 

stanoviska EIA 

Stavba nepodléhá posuzování vlivu na životní prostředí, který řídí zákon č. 

100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí. 

e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a 

podmínky ochrany podle jiných právních předpisů. 

Stavba se nenachází v ochranných ani bezpečnostních pásmech podle jiných 

právních předpisů. 
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B.7 Ochrana obyvatelstva 

Rekonstrukce objektu bude provedena tak, aby splňovala obecné technické 

požadavky na výstavbu a splňovaly tím i základní požadavky na ochranu 

obyvatelstva. Stavba nevyžaduje zvláštní požadavky na situování a stavební řešení 

z hlediska ochrany obyvatelstva. 

Nejedná se o stavbu ve smyslu § 22 vyhlášky 380/2002 Sb. Nejsou uplatňovány 

zvláštní stavebně technické požadavky z hlediska civilní ochrany. 

Na stavbě budou použity materiály splňující zákonné a normové požadavky. 

Stavba není zdrojem nadlimitní zátěže na okolí 

- Látek nebezpečných pro zdraví a životy osob a zvířat (jedy, těžké kovy apod.) – 

veškeré použité materiály s hygienickým atestem. 

- Není zdrojem emisí nebezpečných látek do ovzduší nebezpečných pro zdraví a 

životy osob a zvířat (karcinogenů,oxidů sýry těžkých kovů apod.) – veškeré 

použité materiály s hygienickým atestem. 

- Není zdrojem emisí nebezpečných záření 

- Není zdrojem elektromagnetického záření – ve stavbě není umístěna žádná 

technologie produkující elektromagnetické záření 

B.8 Zásady organizace výstavby 

Svým charakterem se jedná o stavbu jednoduchou. Stavba bude provedena 

v souladu s OTP na výstavbu podle vyhl. MMR č.268/2009 Sb., č. 269/2009 Sb., 

č.502/2006 Sb. a s PD. Při všech stavebních a montážních pracích je nutno 

dodržovat platné technologické předpisy dané ČSN a  zákona č. 309/2006 Sb. a 

Nařízení vlády 591/2006 Sb. a platné technologické předpisy a související ČSN. 

 

Veškeré změny do nosných konstrukcí stavby oproti schválené a předané 

dokumentaci, které stavebník neodsouhlasí s projektantem, jdou na 

odpovědnost stavebníka! Stavebník si zajistí autorský dozor projektanta této 

stavby písemnou smlouvou! Dokumentace ke stavebnímu povolení není 

dokumentací pro provádění stavby. 

 

Všechny materiály a výrobky použité ke stavbě musí mít platný certifikát ve 

smyslu zákona č.183/2006 Sb. ve znění zákona 83/98 Sb. a zákonů a nařízení 

souvisejících. 

Rovněž je nutno se řídit pokyny, požadavky a technickými a technologickými 

předpisy podnikovými normami výrobců a dodavatelů jednotlivých materiálů, 

výrobků a systémů. S těmito předpisy musí být seznámeni všichni zodpovědní 

pracovníci zhotovitele, staveništní personál tyto práce provádějící a pracovníci 

objednatele prací. Práce mohou být provedeny pouze kvalifikovanými pracovníky 

a odbornými firmami, které se mohou prokázat příslušnou kvalifikací a 

osvědčením o proškolení pracovníků. Dodavatelé musí doložit osvědčení o 

kompletnosti, jakosti a zkouškách provedených prací. Zhotovitel musí o 

veškerých pracích, materiálech, podmínkách k jejich provádění a 

provedenýchzkouškách vést záznamy ve stavebním deníku. 

Staveniště bude chráněno proti vniknutí nepovolaných osob oplocením 
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a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Potřebné hmoty budou dopravovány po stávající místní komunikaci. 

b) Odvodnění staveniště 

V případě zjištění hladiny podzemní vody bude staveniště odvodněno vsakem 

na pozemku stavebníka. Jinak není třeba řešit. 
 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou 

infrastrukturu 

Napojení na dopravní infrastrukturu je řešeno stávající místní komunikací. 

Napojení na technickou infrastrukturu bude provedeno stávajícími přípojkami. 
 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky. Okolní stavby a 

pozemky nebudou stavbu nijak dotčeny. 
 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, 

demolice, kácení dřevin 

Neřeší se. 

f) Maximální zábory pro staveniště 

Žádné související zábory dočasné ani trvalé, nejsou vzhledem k charakteru stavby 

třeba.  
 

g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při 

výstavbě, jejich likvidace 

S odpadky vzniklými při stavbě a provozu bude nakládáno v souladu s 

podmínkami stanovenými zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, dále vyhl. 

383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a vyhl. č. 294/2005 Sb., o 

podmínkách ukládání odpadů na skládky. 

Přehled předpokládaných druhů odpadů dle katalogu odpadů při výstavbě: 

(vyhl. MŽP. č. 381/2001 Sb.) 

15 – odpadní odpady 150101 papírové a lepenkové obaly 

 150102 plastové obaly 

17 – stavební a demoliční odpady 170101 beton 

 170102 cihly 

 170201 dřevo 

 170301 asfaltové směsi obsahující dehet 

 170604 izolační materiály 

 170605 stavební materiály obsahující azbest 

 170802 materiály na bázi sádry 
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20 – komunální odpady 200304 kal ze septiků a žump (splašky od 

pracovníků) 

Přehled předpokládaných druhů odpadů dle katalogu odpadů při užívání 

stavby: 

(vyhl. MŽP. č. 381/2001 Sb.) 

20 – komunální odpady 200301 směsný komunální odpad 

S odpady bude nakládáno takto: 

A – materiálově využitelné odpady budou využity (recyklace) 

B – spalitelné odpady budou termicky odstraněny ve spalovně 

C – odpady, které nelze materiálově využít, a nespalitelné odpady budou uloženy 

na skládku. 

Vzniklé odpady budou předány oprávněné osobě, která je provozovatelem 

zařízení k využití nebo likvidaci nebo ke sběru nebo výkupu určeného druhu 

odpadu. 

Nádoby na komunální dopad budou umístěny na zpevněné ploše po obvodě 

oplocené neprůhledným plotem. Vstup k nádobám bude jak z parcely investora, 

tak z volně přístupné plochy před domem. 

h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Neřeší se. 
 

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

V průběhu výstavby budou přijata taková opatření (kropení prašných povrchů, 

zakrývání,...), aby bylo maximálně eliminováno dočasné zhoršení životního 

prostředí (zvýšení hluku a prašnosti). Při stavbě budou dodrženy předpisy o 

zacházení s odpady zejména vyhláška č. 381/2001 Sb. a vyhláška č. 383/2001 Sb., 

o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. 
 

j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 

posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci podle jiných právních předpisů 

Veškeré stavební práce budou provádět proškolení pracovníci s požadovanými 

ochrannými a pracovními pomůckami. Při provádění stavební prací je nutné 

dodržovat veškeré platné ČSN, především nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o 

bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích, kde se berou v úvahu všechny kritéria pro požadavky BOZP. Při 

stavbě budou dále dodržovány především podmínky zák. 183/2006 Sb. stavební 

zákon 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. 

Dodavatel stavby zajistí plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

v souladu se zákonem 309/2006 Sb. 
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Je třeba respektovat zejména následující normy a předpisy týkající se 

bezpečnosti práce v příslušných činnostech stavebnictví: 
 

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění 

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 

zdrví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 

zjištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 

Zákon č. 183/2006 Sb., a zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním   

řádu (stavební zákon) 

        Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, 

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci a na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

Nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z 

odborné 

způsobilosti, 

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 

pracovní prostředí 

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

Vyhláška MSV č. 77/1965 Sb., o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh 

stavebních strojů 

Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 

Vyhláška MMR č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a 

orientace v platném znění 

Vyhláška MMR č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na 

výstavbu v platném znění 

ČSN EN 131-I Žebříky. Termíny, druhy, funkční rozměry ( 49 3830) 

ČSN EN 131-2 Žebříky. Požadavky, zkoušení, značení ( 49 3830) 

ČSN 74 3282 Ocelové žebříky. Základní ustanovení 

ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí. Základní ustanovení 

Zhotovitel připojí k závěrečné zprávě dokumenty o správném provedení prací 

podle technických norem a předpisů, provedení zkoušek, atestů, dokumentaci 

konečného stavu a dokumentaci vyplývající z kontraktu, včetně prohlášení o 

shodě (nař. č. 22/1997 Sb.) a ostatní relevantní dokumenty. Zhotovitel i objednatel 

mají dále právo uvést cokoli, co považují za nezbytné ve vztahu k údajům 

uvedeným v přejímacím protokolu. 
 

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Stavba vzhledem k rozsahu není třeba řešit v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb. 

l) Zásady pro dopravně inženýrské opatření 

Není třeba řešit dopravně inženýrské opatření. 

m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

Nejsou stanoveny žádné speciální podmínky pro provádění stavby. 
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n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Postup výstavby a termíny realizace jednotlivých částí určí provádějící firma 

podle svých kapacit.  

 

V Brně, srpen 2018 

Vypracovala: Bc. Blanka Přibylová 
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B.1 Popis území stavby 

a) Charakteristika stavebního pozemku 

Pozemek se nachází v obci Ivančice a je ve vlastnictví stavebníka. Pozemek je v 

rovinatém terénu. Okolí je zastavěno rodinnými domy. Na původním terénu se 

nachází nízká vegetace. Přístupová cesta na pozemek povede ze stávající 

komunikace na p.p.č. 2845 a na p.p.č 2769/4. Stavba městské knihovny bude 

realizována na p.p.č. 60/6 v k.ú. Kounické předměstí (okres Brno-venkov); 655741 

Staveniště je vhodné pro zamýšlenou výstavbu městské knihovny výčet a závěry 

provedených průzkumů a rozborů 

Při zaměřování stavby nebyla zjištěna přítomnost azbestu, ale není vyloučeno, že v 

konstrukcích půdní vestavby se mohou nacházet materiály na bázi azbestu (vizuální 

kontrolou nebylo zjištěno) 

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů  

(geologický průzkum, hydroheologický průzkum, stavebně 

historický průzkum a pod) 
Byla provedena prohlídka stávajícího objektu. Dále bylo v rámci předprojektové 

přípravy provedeno zaměření stávajícího stavu objektu, stavebně technický 

průzkum. Cílem stavebně technického průzkumu objektu bylo zjištění stavu 

nosných konstrukcí, tj. konstrukce střechy, nosných svislých konstrukcí a 

vodorovných konstrukcí. Dále byl zhodnocen celkový stav budovy. 

Cílem stavebně technického průzkumu objektu bylo zmapování stávajícího stavu 

objektu zejména v místech, kde by mohlo dojít k zavlhání objektu, tj. styk se 

zeminou, konstrukce střechy, konstrukce a prvky odvodnění objektu. 

Závěry průzkumů a jimi navržené opatření byly zpracovány do projektové 

dokumentace. 

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Stávající objekt ani stavební pozemek se nenacházejí v památkově ani jinak 

chráněném území. 

Před zahájením stavebních prací budou vyznačena stávající bezpečnostní a 

ochranná pásma v prostoru staveniště. Především se jedná o přípojky inženýrských 

sítí. 

Stanovení ochranných pásem energetických děl je dáno energetickým zákonem č. 

458/2000 Sb., § 46 a § 98 zákona. Tento požadavek je nutno respektovat i u 

pozemních inženýrských sítí ve smyslu ČSN 73 6005. 

K ochranně telekomunikačních zařízení se zřizují ochranná pásma podle zákona č. 

151/2000 Sb., § 92. 

Podle zákona 254/2001 Sb. o vodách (vodní zákon) platí následující ustanovení 

(výběr): §14 Povolení k některým činnostem a § 14 Ochranná pásma vodovodních 

řadů a kanalizačních stok. 
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d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území 

apod. 

Objekt se nachází v záplavovém území řeky Jihlavy.  

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby 

na odtokové poměry v území 

Stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky, nebude dotčena 

ochrana okolí. Budou zachovány odtokové poměry v území, dešťové vody budou 

vsakovány na pozemku stavebníka.  

Realizací ani provozem nedojde ke zhoršení životního prostředí v okolí. Okolí 

stavby je třeba chránit běžnými prostředky-dodržovat noční klid, zamezit nadměrné 

hlučnosti a prašnosti. 

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Jedná se o rekonstrukci objektu. Požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin 

nejsou. 

g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu 

nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 

Plánovaná rekonstrukce objektu neklade žádné nároky na zábory pozemků 

určených k plnění funkce lesa nebo ZPF. 

h) Územně technické podmínky 

V rámci rekonstrukce se zachová stávající technická i dopravní infrastruktura. 

i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související 

investice 

Rekonstrukce objektu nemá požadavky na podmiňující stavby ani neovlivňuje jiné 

skutečnosti ve spojitosti s přípravou a realizací stavby. 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Jedná se o rekonstrukci objektu. Stávající objekt sloužil jako mateřská škola o dvou 

nadzemních podlaží a podkrovní části, bez podsklepení. Účel užívání je změněn na 

městkou knihovnu o třech nadzemních podlaží, bez podsklepení.  

  B.2.2      Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) Urbanismus-územní regulace, kompozice prostorového řešení 

V dané lokalitě jsou vystavěny rodinné domy, nejsou známy územní regulace. 

Jedná se o objekt kompaktního tvaru. Objekt je řešen tak, aby odpovídal rázu 

okolních staveb. Objekt městské knihovny bude zastřešen dřevěnou vazníkovou 

konstrukcí. 
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b) Architektonické řešení-kompozice tvarového řešení, materiálové a 

barevné řešení 

Z hlediska architektonického jde především o nový výraz objektu, neboť 

rekonstrukce řeší jednak použití kontaktního zateplovacího systému (ETICS) 

výměnu okenních otvorů, nových stropních konstrukcí, schodiště a nové zastřešení 

budovy.  

Aplikací KZS ETICS dojde ke změně výrazu objektu vlivem nového barevného 

řešení fasády a provedení okenních otvorů. 

Rekonstrukcí střechy dojde ke zrušení stávající podkrovní části a bude provedena 

nová podkrovní část. Střešní konstrukce bude valbová na krokevní soustavě 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Nový stav 

Stávající objekt bude ze strany exteriéru zateplen polystyrénem o tl. 200 mm a tím 

dochází ke změně vnějších rozměrů objektu na 18,855x15,955 m. Objekt bude 

zastřešen valbovou střechou na krokevní soustavě. 

Hlavní vchod do objektu je z jižní strany, za kterým je zádveří umožňující přístup 

do místnosti s posezením s občerstvením a dále do vstupní chodby, kde se nachází 

bezbariérový výtah a dvouramenné přímočaré schodiště umožňující přístup do 

2NP.Po levé straně výtahu se nachází chodba směřující do technické místnosti a 

šatny pro zaměstnance. Ze vstupní chodby je přístup do šaten pro veřejnost, 

počítačové učebny a zázemí personálu. Po vstupu ze zádveří do vstupní haly se 

nachází WC pro invalidy a také vstup na sociální zařízení oddělené zvlášť pro muže 

a ženy. Sociální zařízení pro muže obsahuje dvě samostatné WC kabiny, předsíň, 

samostatnou uzavřenou místnost s pisoárem umývárnu s úklidovou místnosti. 

Sociální zařízení pro ženy obsahuje dvě samostatné uzavíratelné WC kabiny, 

předsíň a umývárnu. Ze zádveří je přístup na chodbu umožňující do šatny pro 

personál a také do umývárny a WC pro personál. 

 

Parkovací stání pro parkování osobních automobilů pro městskou knihovnu budou 

zřízeny na p. p. č 60  

Objekt je řešen tak, aby byl svým vzhledem odpovídal rázu okolních staveb. Ze 

strany exteriéru daného objektu budou použity barvy světle bílá, šedá a dřevěné 

prvky s ochranným nátěrem. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Řešení stavby vychází z požadavků stavebníka. Rekonstrukce je v souladu 

s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. Jedná se o 

objekt sloužící jako knihovna, v němž v prvním, druhém a třetím nadzemním 

podlaží bude bezbariérové WC pro invalidy. V prvním nadzemním podlaží bude 

v hlavní chodbě umístěn bezbariérový hydraulický výtah. Rekonstrukce a přístavba 

splňuje požadavky dle Vyhlášky č. 398/2009 Sb. O obecných technických 

požadavcích zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu 

a orientace. V knihovně budě sedm knihovních částí (beletrií, dětskou literaturou, 

naučnou literaturou), dvě informace-výdej knih a jedna přednášková místnost. 
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Všechny místnosti jsou řešeny s ohledem na bezbariérový přístup. Vstup do objektu 

je řešen bezbariérově pomocí rampy se zábradlím 

 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

V objektu nevzniká při jeho provozu žádné nebezpečí. V případě poruchy, nějakého 

z technických zařízení, závadu odstraní specializovaná firma. Jedná se především 

o hlavní jističe a rozvaděče, vodoměrnou sestavu, zařízení technické místnosti a 

další podobná zařízení. 

Rekonstrukce objektu je navržena a bude provedena tak, aby při jejím užívání a 

provozu nedocházelo k úrazu uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, zásahem 

elektrickým proudem, výbuchem uvnitř nebo v blízkosti stavby nebo k úrazu 

způsobeným pohybujícím se vozidlem. 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) Stavební řešení – nový stav 

V rámci rekonstrukce objektu dojde k provedení nové skladby podlahy na terénu, 

provedení dodatečných izolací proti zemní vlhkosti, skladby podlahy v 1NP, 2NP 

a podkroví. Dále bude provedena rekonstrukce stropních konstrukcí, schodiště a 

střešní konstrukce. V poslední řadě dojde k výměně okenních otvorů a zateplení 

objektu. 

b) Konstrukční a materiálové řešení 

SO03 – Nový stav 

Základové konstrukce 

Vyhloubení výkopů pro nové rozvody ležaté kanalizace a zahrnutí těchto výkopů 

po osazení rozvodů kanalizace. Obsyp potrubí bude proveden ve vrstvách podle 

profese zdravotně technických instalací. Zásypy budou ukládány a hutněny 

postupně po vrstvách v tl. Maximálně 300 mm postupně budou hutněny. Po 

zhutnění spodní vrstvy je možné teprve nasypat vrstvu následující.  

Veškerá povrchová a podpovrchová voda musí být zachycena a odvedena dešťovou 

kanalizací, aby základová půda nebyla podmáčena. 

Před zahájením výkopových prací je nutno přesně vytyčit stávající inženýrské sítě, 

aby nedošlo k jejich porušení. Výkopové práce budou prováděny v souladu 

s ustanoveními ČSN 73 3050- Zemní práce-všeobecné ustanovení 

 

Svislé nosné konstrukce 

V prvním a druhém nadzemním podlaží budou použity pórobetonové tvárnice pro 

vnitřní nosné zdivo YTONG statik tl. 250 mm na zakládací maltu tepelně izolační 

YTONG. Nenosné příčky budou provedeny z YTONGU tl. 125 mm na maltu 

tepelně izolační ITONG. 

Obvodové nosné konstrukce podkrovní části budou provedeny z pórobetonových 

tvárnic YTONG statik tl. 300 mm na zakládací maltu tepelně izolační YTONG. 
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Vnitřní nosné konstrukce budou provedeny z YTONGU statik tl. 250 mm a příčky 

budou provedeny z YTONGU tl. 125 mm na maltu tepelně izolační ITONG. 

Nové překlady nad otvory budou z ocelových I nosníků. 

 

Vodorovné konstrukce 

Stropní konstrukce nad 1NP bude tvořit ocelobetonový stop s ocelovými I nosníky 

dle dimenze statického návrhu. Celková tloušťka stropu je 340 mm. Předpokládaná 

dimenze I nosníku je I 240. Na I nosník se položí trapézový plech tl. 1 mm a 

betonová vrstva tl.100 mm. Další vrstvou bude souvrství podlahy. Pod I nosníky 

bude proveden sádrokartonový podhled v celkové tl. 300 mm. 

Stropní konstrukce nad 2NP bude tvořit ocelobetonový stop s ocelovými I nosníky 

dle dimenze statického návrhu. Celková tloušťka stropu je 340 mm. Předpokládaná 

dimenze I nosníku je I 270. Na I nosník se položí trapézový plech tl. 1 mm a 

betonová vrstva tl.100 mm. Další vrstvou bude souvrství podlahy. Pod I nosníky 

bude proveden sádrokartonový podhled v celkové tl. 300 mm. 

Schodiště 

Schodiště v 1NP a 2NP budou provedeny zcela nové konstrukce, z důvodu 

nestejného počtu stupňů v schodišťovém rameni a obtížného napojení ramene na 

přistavěnou část podlaží 3NP. 

Ramena a podesty schodišť budou z betonové desky třídy betonu C 25/30 + 

doplněny kari sítí 100/100/8 

Schodišťové stupně budou prefabrikované. Šířka stupně musí být v rozmezí 220-

320 mm, výška stupně v rozmezí 150-200 mm, počet stupňů max. 18 a to 

splňujeme.  

Schodiště bude opatřeno zábradlím ve výšce 1,0 m.  
 

Střešní konstrukce 

 Krov bude dřevěný polovalbový ve sklonu 28, střešní pláš bude tvořit keramická 

pálená krytina zn. Tondach Universal12. 

Izolace 

Izolace proti vodě 

Bude provedena dodatečná hydroizolace svislých nosných stěn proti vlínající 

vlhkosti pomocí chemické tlakové injektáže – viz vlhkostní průzkum 

Pod celým objektem knihovny je navržena nová hydroizolace z asfaltových pásů. 

Hydroizolace bude zároveň plnit funkci ochrany proti radonu. Hydroizolace bude 

provedena ve dvojnásobné vrstvě – jeden pás z SBS modifikovaného asfaltu 

s nosnou vložkou z polystyrénové rohože (ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL) a 

jeden pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou ze skelné tkaniny 

(GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL) na podkladní beton celoplošné natavení, 

přesahy min. 100 mm.  

Veškeré postupy hydroizolací musí být plynotěsně utěsněny pomocí systémových 

prostupek. 



Městská knihovna na p.p.č. 60/6, k.ú. Kounické předměstí B  - Souhrnná technická zpráva-Nový stav 

- 7 - 

 

Hydroizolace provedená výše popsaným způsobem bude zároveň splňovat 

požadavky ochrany vnitřního prostředí proti pronikání radonu z podloží pro nízký 

stupeň radonového rizika 

 

Tepelná izolace 

Obvodové konstrukce stávajícího objektu budou zatepleny systémem ETICS. 

Kontaktní zateplovací systém bude proveden z ISOVER GREY WALL tl. 200 mm. 

Podlahové konstrukce v 1NP na terénu budou zatepleny ve dvou vrstvách 

polystyrénovými deskami ISOVER GREY tl. 80 mm. 

Podlahové konstrukce v 2NP budou zatepleny polystyrénovými deskami ISOVER 

GREY tl. 50 mm a v podkroví budou použity polystyrénové desky ISOVER GREY 

tl. 50 mm. 

Podlahové konstrukce 

Podlahové konstrukce v 1NP budou provedeny nové skladby o celkové tl. 320 mm. 

Nášlapná vrstva v sociálním zařízení a technické místnosti je navržena keramická 

dlažba a v ostatních provozech knihovny (chodby, šatny, zázemí personálu, 

knihovní část) je navržena dlažba PVC Altro. 

Podlahové konstrukce v 2NP budou provedeny nové skladby o celkové tl. 110 mm 

a v podkroví  budou provedeny nové skladby o celkové tl. 160 mm. Nášlapná vrstva 

v sociálním zařízení a technické místnosti je navržena keramická dlažba a 

v ostatních provozech knihovny (chodby, šatny, zázemí personálu, knihovní část) 

je navržena dlažba PVC Altro. 
 

Omítky 

Vnitřní omítky v 1NP, 2NP A 3NP budou provedeny jako sádrové omítky tl. 15 

mm, odstín si zvolí investor. 

Vnitřní omítky budou v rozích vyztuženy rohovými podomítkovými lištami. 

Vnější omítky budou provedeny jako silikátové o hrubosti zrna 1,5 mm, přesný 

odstín si zvolí investor. 

Pro všechny aplikované vrstvy budou vybrány materiály od jednoho výrobce a bude 

dodržen technologický postup. 
 

Výplně otvorů 

Nové výplně otvorů budou z hliníkových profilů s použitím izolačním trojsklem. 

Vstupní dveře do objektu budou automatické posuvné hliníkové dveře.  Vnitřní 

dveře zejména do sociálních zařízení budou jednokřídlé dveře s bezpečnostním 

sklem. 

SO 04 - zpevněné plochy 

Chodník ke vstupu do objektu bude tvořen betonovou pochůznou dlažbou 

do exteriéru tl. 60 m, pod dlažbou bude ložní vrstva kameniva frakce 4/8 tl. 50 mm, 

dále kamenivo frakce 8/16 tl. 150 mm a frakce 0/63 tl. 100 mm a původní zemina. 
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c) Mechanická odolnost a stabilita 

Stavební objekt je navržen jako jeden dilatační celek. Konstrukce byly navrženy 

dle technologických předpisů jednotlivých výrobců stavebních materiálů. Při 

výstavbě je třeba dodržovat tyto technologické předpisy.  

Projekt stavby rodinného domu odpovídá veškerým statickým požadavkům. V 

průběhu stavby i jejího užívání nemá zatížení působící na stavbu za následek: 

a) zřícení stavby nebo její části 

b) většímu stupni nepřípustného přetvoření 

c) poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení nebo instalovaného 

vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce. 

d) poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině 

Všechny konstrukce budou přehodnoceny v rámci prováděcí projektové 

dokumentace stavby, případně řešeny jako součást výrobní dokumentace dodané 

generálním zhotovitelem stavby. 

Nosné konstrukce byly navrženy na předpokládané budoucí zařízení po dobu 

životnosti stavby dle současně platných norem a právních předpisů. Při návrhu 

nových konstrukcí z hlediska prostorového uspořádání, dimenzí jednotlivých prvků 

apod. bylo přihlédnuto jak k odezvě konstrukce proti ztrátě únosnosti (1. MS), tak 

proti přetvoření (2.MS). 

Podrobněji viz. Část D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) Technické řešení 

ZAŘÍZENÍ PRO VĚTRÁNÍ A VYTÁPĚNÍ + OHŘEV TUV 

Větrání je řešeno přirozeně-okny. 

Objekt knihovny bude vytápěný plynovým kotlem, který bude umístěn v technické 

místnosti v prvním nadzemním podlaží. TUV bude ohřívána pomocí el. bojleru o 

objemu 160 l. 

ZAŘÍZENÍ ZDRAVOTNĚ TECHNICKÝCH INSTALACÍ 

Vnitřní vodovod řeší zásobování vodou. Hlavní uzávěry vody jednotlivých objektů 

budou umístěny na pozemku ve vodoměrné plastové šachtě. Rozvody vody se 

provedou k jednotlivým odběrným místům. 

Vnitřní rozvody budou provedeny z plastových trubek Ekoplastik HOSTALEN 

PN20. Rozvody vody budou izolovány návlekovou PE izolací o tloušťce stěny 6 

mm. Rozvody je nutné izolovat nejen kvůli tepelným ztrátám, ale také kvůli dilataci 

a možnému poškození. 

Výtokové baterie budou chromované dle standardů investora. Pro připojení pračky 

bude osazen chromovaný pračkový ventil 1/2“ – 3/4“. 
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Vnitřní kanalizace 

Ležatá domovní kanalizace bude vedena v zemi. Bude provedena z potrubí PVC-

KG DN 110 a 125, ve spádu min. 2 %. Svislá odpadní potrubí budou provedena z 

potrubí PP-HT dimenze DN 50, 75 a 110. Svislé odpady budou vedeny v drážkách 

stěn, instalační šachtě a v předstěnách. 

 

Zařizovací předměty 

Zařizovací předměty budou převážně standardní keramické, vybaveny budou 

vodními zápachovými uzávěrkami. Klozetové mísy budou bílé závěsné. Pro 

pračku, myčku a na odvod kondenzátu od VZT bude připraven pračkový sifón 

(plast) HL 400. 

ELEKTROINSTALACE 

Vnitřní elektroinstalace 

Veškerá elektroinstalace musí být provedena dle platných ČSN a bezpečnostních 

předpisů. Po dokončení stavby bude provedena výchozí revize elektrického 

zařízení. 

Bytová rozvodnice RD bude umístěna v zádveří. Budou v plastovém provedení 

zapuštěném, velikost pro 24 modulů a bude obsahovat proudové chrániče a jističe 

pro skupinu světelných a zásuvkových okruhů.  

Jednotlivé el. okruhy budou provedeny celoplastovými kabely uloženými do drážek 

ve zdivu a do konstrukce podlahy. Při zhotovování drážek je nutné dodržovat 

technologické předpisy výrobce stavebního materiálu. El. instalace bude provedena 

v soustavě zapuštěné s krytím IP20 ve všech prostorách. El. okruhy budou navrženy 

v souladu s ČSN 33 2130 tab. 6 a tab. 7 a navíc dle požadavků uživatele. 

Po provedení povrchových úprav stěn a stropů je možno provést osazení pevných 

elektrospotřebičů. Svítidla se připevní k připraveným vývodům, jenž budou 

umístěny v souladu s projektem elektroinstalace. Jednotlivé spotřebiče odpovídají 

požadavkům investora. Dále se na připravené odbočné krabice osadí spínače 

elektrických spotřebičů a zásuvky. 

Kontrola osvětlení a zásuvek proběhne v celém objektu současně, musí vyhovět 

revizi a předpisům. 

 

Bleskosvod 

Bleskosvod bude proveden dle ČSN 34 1390. Na střeše bude provedeno jímací 

vedení provedené vodičem FeZn D 8 mm na podpěrách. Svody až ke zkušební 

svorce budou provedeny stejným vodičem, hodnota zemního odporu nesmí být 

vyšší než 2 Ohmy.  

Instalaci bude provádět odborná firma, prováděcí dokumentace bude řešena v 

dalším stupni PD. 

PLYNOINSTALACE 

Objekt je napojen na stávající plynovodní přípojku. 
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b) Výčet technických a technologických zařízení 

Žádná technologická zařízení nejsou součástí objektu. Výpočty technických 

zařízení budou součástí prováděcí projektové dokumentace. 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

Podrobněji viz. Část D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení. 

Při zpracování požárně bezpečnostního řešení se vychází z požadavků zvláštních 

právních předpisů (zejména vyhl. 268/2009 Sb. O technických požadavcích na 

stavby, zák. č. 133/1985 Sb.  Ve znění pozdější předpisů, prováděcí vyhlášky MV 

č. 246/2001 Sb.), vyhl.  MV ČR č.23/2008 Sb. O technických podmínkách požární 

ochrany staveb a  dalších normativních  požadavků. Navržený objekt je posuzován 

především v souladu s ČSN 73 0833 s využitím specifických požadavků ČSN 73 

0810 a dalších souvisejících norem. 

a) Rozdělení stavby a objektů do požárních úseků 

Posuzovaný objekt OB1 v souladu s čl. 4.1.1 ČSN 73 0833 bude tvořit jeden 

požární úsek N 1.01 – RD. 

b) Výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti 

viz. Samostatná technická zpráva o požárním zabezpečení objektu. 

c) Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních 

výrobků včetně požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních 

konstrukcí 

Svislé konstrukce: vyhoví 

Vodorovné konstrukce: vyhoví 

d) Zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest 

Veškeré únikové cesty splňují požadavky ČSN 73 0833 a umožňují bezpečnou 

evakuaci osob a zvířat při případném požáru. 

e) Zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně 

nebezpečného prostoru 

Odstupové vzdálenosti a vymezení požárně nebezpečného prostoru jsou řešeny 

v části D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení. V požárně nebezpečném prostoru 

rodinného domu nebudou umístěny žádné sousední objekty.  

f) Zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného 

hasiva, včetně rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst 

Vnitřní odběrná místa nebudou v souladu s čl. 4.4b.5., ČSN 73 0873 zřizována. 

Zdrojem požární vody je hydrant, který vyhovuje ČSN 73 0873. 

g) Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu 

Přístupovou cestu tvoří účelová zpevněná komunikace. Požadovaná šířka dle čl. 

4.4.1 ČSN 73 0833 vyhovuje. Nástupní plocha se nezřizuje. Vnitřní zásahové cesty 

se nezřizují, vnější zásahová cesta není požadována. 
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h) Zhodnocení technických a technologických zařízení stavby 

Odvětrání všech místností je řešeno přirozeně-okny. 

El. Instalace bude provedena podle platných předpisů. Před uvedením do provozu 

bude provedena revize. 

Proti silovým účinkům blesku je ve smyslu ČSN 34 1390 navržen bleskosvod. 

i) Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně 

bezpečnostními zařízeními 

V souladu s čl. 4.6 ČSN 73 0833 a § 15 vyhlášky. Č. 23/2008 Sb. Bude rodinný 

dům vybaven zařízením autonomní detekce a signalizace (dle přílohy č. 5 vyhlášky 

jde o autonomní hlásič kouře podle české technické normy ČSN EN 14604). 

j) Rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek 

a tabulek 

Příslušnou bezpečnostní tabulkou budou označeny: 

- hlavní vypínač elektrické energie 

- hlavní uzávěr vody 

- hlavní uzávěr plynu 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

a) Kritéria tepelně technického hodnocení 

Objekt splňuje požadavky ČSN 73 0540-2. Dle průkazu energetické náročnosti 

budovy zpracovaného dle vyhlášky 78/2013 Sb. Objekt splňuje požadavky na 

novostavby. 

b) Energetická náročnost stavby 

Měrná vypočtená roční spotřeba energie   viz. PENB 

Celková vypočtená roční dodaná energie   viz. PENB 

Podrobněji viz. E.5. Dokladová část – „Průkaz energetické náročnosti budovy“ 

c) Posouzení využití alternativních zdrojů energií 

Alternativní zdroje energie nejsou v objektu instalovány. 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 

prostředí 

Objekt je stavěn z atestovaných výrobků, u kterých je prokázáno, že nevylučují 

žádné negativní látky a nevyzařují žádné škodlivé záření nebezpečné člověku. 

Objektu nehrozí žádné znečišťující vlivy průmyslu. 

Řešení umělého osvětlení 

Není třeba řešit umělé osvětlení, nejedná se pracovní prostory ve smyslu ČSN EN 

12464-1. 
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Řešení vytápění 

Vytápění objektu bude na teplotu 20°C. 

Řešení větrání 

Větrání bude řešeno přirozeně-okny. 

Vznik případných škodlivin a způsob jejich likvidace 

V objektu nebude docházet k žádnému vzniku škodlivin. 

 

Seznam používaných chemických přípravků včetně jejich 

bezpečnostních listů 

V objektu nebudou používány žádné chemické přípravky. 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Z výsledku radonového průzkumu vyplývá, že na základě naměřených hodnot 

objemové aktivity radonu z podloží a plynopropustnosti základové zeminy je 

hodnocený pozemek se středním radonovým indexem a stavba nemusí být 

preventivně chráněna proti pronikání radonu z geologického podloží (§ 6, odst. 4, 

zákona č. 13/2002 Sb.). 

b) Ochrana před bludnými proudy 

Stavba není v blízkosti elektrizovaných drah a není tedy vystavěna zvýšenému 

namáhání bludnými proudy. 

c) Ochrana před technickou seizmicitou 

S ohledem na charakter stavby není třeba realizovat žádná opatření. 

d) Ochrana před hlukem 

Stavba neobsahuje žádná zabudovaná technická zařízení způsobující hluk a vibrace 

ani není ohrožena okolními stavby způsobující nadměrný hluk. 

Vzhledem k charakteru objektu a jeho umístění nejsou speciální požadavky na 

ochranu proti venkovnímu hluku – dostatečný útlum proti hluku budou zajišťovat 

obvodové konstrukce a výplně oken, které budou řešeny z profilů s izolačními 

trojskly a budou tedy splňovat mnohem přísnější kritéria, než mohu na místě nastat. 

Požadované akustické vlastnosti, kladené na dělící konstrukce a metody jejich 

kvantifikace vycházejí z požadavků následující legislativy: Nařízení vlády č. 

148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. ČSN ISO 

717-1 (73 0531) Akustika. Hodnocení zvukově izolačních vlastností staveb a 

stavebních konstrukcí. Část 1: Vzduchová neprůzvučnost staveb a vnitřních 

konstrukcí. ČSN ISO 717-2 (73 0531) Akustika. Hodnocení zvukově izolačních 

vlastností staveb a stavebních konstrukcí. Část 2: Kročejová neprůzvučnost. ČSN 

73 0532 Akustika. Ochrana proti hluku v budovách a souvisící akustické vlastnosti 

stavebních výrobků, 
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V objektu nebude instalováno zařízení způsobující nadměrný hluk. Nesmí být 

překročeny hygienické limity hluku pro chráněné venkovní a vnitřní prostor staveb 

a chránění venkovní prostory dle nařízení vlády č. 272/2011Sb., o ochraně před 

nepříznivými účinky hluku a vibrací. Není nutné zpracovávat hlukovou studii pro 

tento objekt. 

e) Protipovodňová opatření 

Je nutné řešit, stavba se nachází v záplavovém území. Připojení na technickou 

infrastrukturu 

Stávající sítě jsou vyznačeny v situaci podle informací jednotlivých správců. 

Stavebník je povinen před zahájením stavebních prací požádat správce sítí o jejich 

přesné vytyčení v terénu, musí rovněž respektovat požadavky správců sítí o 

podmínkách stavby.  

Jednotlivé sítě mají svá ochranná pásma, při jejich křížení a souběhu je nutno 

dodržet minimální vzdálenosti předepsané ČSN 73 6005. 

a) Napojovací místa technické infrastruktury 

ODVODNĚNÍ ÚZEMÍ VČETNĚ ZNEŠKODŇOVÁNÍ ODPADNÍCH VOD 

V objektu budou odděleny vody dešťové a splaškové. 

Splaškové vody z objektu budou svedeny gravitačně. Objekt bude napojen 

na stávající splaškovou kanalizaci vedoucí na pozemku p.p.č. 2845 Dešťové vody 

z objektu budou napojeny pomocí přípojky dešťové kanalizace do záchytné jímky. 

Objekt bude mít vlastní přípojku dešťové vody, záchytnou jímku  

ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 

Pitná voda do objektu bude přivedena z vodoměrné šachty umístěné na pozemku 

stavebníka.  

ZÁSOBOVÁNÍ ENERGIEMI 

Přípojka objektu je provedena z pilíře-přípojková a el. skříň. Přípojková skříň je 

umístěna na hranici pozemku, kde bude umístěn i elektroměrový rozvaděč. 

ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

Objekt je napojen na stávající plynovodní přípojku. 
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b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

ODVODNĚNÍ ÚZEMÍ VČETNĚ ZNEŠKODŇOVÁNÍ ODPADNÍCH VOD 

Pro odkanalizování stavby objektu je navržena splašková kanalizační přípojka PVC 

KG DN 150 (od RŠ k objektu) a KAM DN 150 s obetonováním (od napojení po 

RŠ). Plánovaná přípojka splaškové kanalizace v délce cca 6,5 m (část z KAM DN 

150) a 25,8 m (od RŠ k objektu) a spád kanalizační přípojky bude min. 2%. Bude 

osazena revizní šachta s pochozím poklopem na pozemku stavebníka. 

Šířka výkopu bude min. 0,8 m, uložení profilu PC KG DN 150 bude do pískového 

lože tl. 100 mm, s pískovým obsypem 300 mm nad vrch potrubí. Potrubí KAM DN 

150 bude obetonováno. Přípojka bude k RD vedena v hloubce min. 200 cm dle 

podélného profilu. 

Dále je navržena dešťová kanalizační přípojka PVC KG DN150 vedoucí od objektu 

do projektované záchytné jímky. Přípojka dešťové kanalizace v délce cca 27,50 m 

a spád kanalizační přípojky bude cca 3%. 

Šířka výkopu bude min. 0,8 m, uložení profilu PVC KG DN150 bude do pískového 

lože tl. 100 mm, s pískovým obsypem 300 mm nad vrch potrubí. 

ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 

Pitná voda bude do objektu přivedena z vodoměrné šachty, která bude umístěna na 

pozemku investora. Projektovaný vnitřní rozvod vody HDPE PE 100 SDR 11 

32x3,0 bude napojen na projektovanou vodoměrnou šachtu.   

Šířka výkopu bude min. 0,5 m. uložení bude do pískového lože tl. 100 mm, 

s pískovým obsypem 300 mm nad vrch potrubí. Vodovodní potrubí bude opatřeno 

signalizačním vodičem CYKY 4,0 mm2. Plastové potrubí HDPE PE 100 SDR 11 

32x3,0 bude do RD vedeno v hloubce cca 160 cm. Délka potrubí bude cca 5,0 m. 

Spád potrubí bude min 3‰ směrem ke studni. Potrubí bude opatřeno ochrannou 

fólií modré barvy. V místě pod zpevněnými plochami, komunikací a oplocením, je 

přípojka uložena do HDPE chráničky. 

ZÁSOBOVÁNÍ ENERGIEMI 

Přípojka je provedena z el. pilíře, který je umístěn na hranici pozemku. V pilíři je 

proveden elektroměrový rozvaděč.  

ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

Objekt je napojen na stávající plynovodní přípojku. 

B.3 Dopravní řešení 

c) Popis dopravního řešení 

Stavba objektu bude napojena na stávající zpevněnou komunikaci na p.p.č. 2845. 

Komunikace umožňuje vjezd vozidel do max. hmotnosti 6,5 t. 

d) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Napojení objektu bude provedeno na stávající zpevněnou komunikaci ležící na 

p.p.č. 2845 Napojení bude provedeno dle vyjádření správce komunikace. 

Komunikace umožňuje vjezd vozidel do max. hmotnosti 6,5 t. 

e) Doprava v klidu 
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Doprava v klidu je řešena plochou pro parkování osobních automobilů na p.p.č 60. 

f) Pěší a cyklistické stezky 

Pěší a cyklistické stezky nejsou projektem řešeny.  

Pěší přístup k objektu bude zajištěn stávající zpevněnou komunikací na p.p.č 2845.  

B.4 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) Terénní úpravy 

Povrchové úpravy jsou patrné ze situace stavby. Nově zbudované zpevněné plochy 

budou provedeny pomocí betonové dlažby, ukončeny obrubníky. Zbývající plocha 

pozemku bude zatravněna a osázena nízkými stromky a keři. 

b) Použité vegetační prvky 

Projektem nejsou řešeny žádné vegetační prvky. 

c) Biotechnická opatření 

Vzhledem k charakteru stavby nejsou řešena žádná biotechnická opatření. 

 

B.5 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) Vliv stavby na životní prostředí 

Všechny navržené rozvody, materiály, odvody spalin, atd. jsou řešeny dle 

požadavků a s maximálním ohledem na šetrnost vůči životnímu prostředí. V okolí 

se nenachází vzrostlá zeleň, která by překážela oslunění. 

Stavba svým charakterem neohrozí životní prostředí v místě stavby ani v jejím 

bezprostředním okolí. Mírné zhoršení je možné očekávat po dobu realizace stavby. 

Budou však přijata taková opatření (zakrývání konstrukcí, vlhčení vodou apod.), 

aby byla všechna rizika minimalizována. Po dokončení stavby a provedení 

sadových úprav lze očekávat lokální zlepšení prostředí oproti předchozímu stavu. 

Odpad ze stavby: 

Při nakládání s odpady ze stavby budou dodržovány předepsané zákony a vyhlášky. 

Jedná se především o zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech, vyhlášku č. 381/2001 Sb., 

kterou se stanoví katalog odpadů a vyhlášku č. 383/2001 Sb. o podrobnostech 

nakládání s odpady. 

Vhodný vytříděný odpad bude použit zpětně na stavbu, zbylý předán oprávněné 

osobě k recyklaci nebo odstranění. Bude to zejména výkopový materiál, který 

vznikne při zakládání objektu. Pokud nebude použit do zásypů nebo k terénním 

úpravám pozemku bude odvezen na k tomu určenou skládku. 

Komunální odpad z pobytu osob bude vytříděný (papír, sklo, plasty) ukládán do k 

tomu určených obecně přístupných sběrných nádob. 

Ovzduší-vzhledem k charakteru objektu nedojde ke vzniku spalin, nebudou 

překročeny hygienické limity ovzduší. 

Hluk-vzhledem k charakteru objektu nedojde ke vzniku nežádoucích hluků či 

vibrací, 
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Voda-vzhledem k charakteru objektu nedojde k novému zdroji případného 

znečištění vodních zdrojů. Objekt je napojen na místní vodovodní řad. Všechny 

použité výrobky a materiály budou mít potřebný atest o spolehlivosti, 

Půda-bude sejmuta ornice a deponována na pozemku investora pro pozdější terénní 

úpravy. 

b) Vliv stavby na přírodu a krajinu, zachování ekologických funkcí a 

vazeb v krajině 

Stavba svým charakterem nebude mít negativní vliv na přírodu a krajinu. Budou 

zachovány ekologické funkce a vazby v krajině. 

c) Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavba se nenachází v lokalitě národního seznamu soustavy Natura 2000, které byly 

vyhlášeny nařízením vlády č. 132/2005 Sb. (15. 4. 2005). 

d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo 

stanoviska EIA 

Stavba nepodléhá posuzování vlivu na životní prostředí, který řídí zákon č. 

100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí. 

e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a 

podmínky ochrany podle jiných právních předpisů. 

Stavba se nenachází v ochranných ani bezpečnostních pásmech podle jiných 

právních předpisů. 

B.6 Ochrana obyvatelstva 

Stavba je navržena a bude provedena tak, aby splňovala obecné technické 

požadavky na výstavbu a splňovaly tím i základní požadavky na ochranu 

obyvatelstva. Stavba nevyžaduje zvláštní požadavky na situování a stavební řešení 

z hlediska ochrany obyvatelstva. 

Nejedná se o stavbu ve smyslu § 22 vyhlášky 380/2002 Sb. Nejsou uplatňovány 

zvláštní stavebně technické požadavky z hlediska civilní ochrany. 

Na stavbě budou použity materiály splňující zákonné a normové požadavky. 

Stavba není zdrojem nadlimitní zátěže na okolí 

- Látek nebezpečných pro zdraví a životy osob a zvířat (jedy, těžké kovy apod.) – 

veškeré použité materiály s hygienickým atestem. 

- Není zdrojem emisí nebezpečných látek do ovzduší nebezpečných pro zdraví a 

životy osob a zvířat (karcinogenů,oxidů sýry těžkých kovů apod.) – veškeré použité 

materiály s hygienickým atestem. 

- Není zdrojem emisí nebezpečných záření 

- Není zdrojem elektromagnetického záření – ve stavbě není umístěna žádná 

technologie produkující elektromagnetické záření 

 

 



Městská knihovna na p.p.č. 60/6, k.ú. Kounické předměstí B  - Souhrnná technická zpráva-Nový stav 

- 17 - 

 

B.7 Zásady organizace výstavby 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Žádné významné potřeby a spotřeby rozhodujících médií nejsou, žádné významné 

sítě technické infrastruktury nejsou projektem řešeny. 

b) Odvodnění staveniště 

V případě zjištění hladiny podzemní vody bude staveniště odvodněno vsakem 

na pozemku stavebníka. Jinak není třeba řešit. 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou 

infrastrukturu 

Napojení staveniště na zdroj vody a elektřiny bude provedeno z plánovaných 

přípojek. Vedení inženýrských sítí bude na pozemku p.p.č. 2269. Odběr vody a 

elektřiny bude nahlášen u jednotlivých správců sítí a bude osazen vodoměr a 

elektroměr. 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky. Okolní stavby a 

pozemky nebudou stavbu nijak dotčeny. 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, 

demolice, kácení dřevin 

Staveniště bude po celou dobu výstavby oploceno drátěným plotem výšky 1,8 m a 

uzavřenou uzamykatelnou bránou. V případě vedení inženýrských sítí budou 

dodržena ochranná pásma a veškeré další požadavky správců inženýrských sítí. 

Žádné další požadavky na uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany 

veřejných zájmů se nevyskytují. 

Žádné související asanace, demolice a kácení dřevin se nevyskytuje. 

f) Maximální zábory pro staveniště 

Žádné související zábory dočasné ani trvalé, nejsou vzhledem k charakteru stavby 

třeba. Staveniště bude zajištěno na pozemku stavebníka. 

g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při 

výstavbě, jejich likvidace 

S odpadky vzniklými při stavbě a provozu bude nakládáno v souladu s podmínkami 

stanovenými zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, dále vyhl. 383/2001 Sb., 

o podrobnostech nakládání s odpady a vyhl. č. 294/2005 Sb., o podmínkách 

ukládání odpadů na skládky. 

Přehled předpokládaných druhů odpadů dle katalogu odpadů při výstavbě: 

(vyhl. MŽP. č. 381/2001 Sb.) 

15 – odpadní odpady 150101 papírové a lepenkové obaly 

 150102 plastové obaly 

17 – stavební a demoliční odpady 170101 beton 

 170102 cihly 
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 170201 dřevo 

 170301 asfaltové směsi obsahující dehet 

 170604 izolační materiály 

 170605 stavební materiály obsahující azbest 

 170802 materiály na bázi sádry 

20 – komunální odpady 200304 kal ze septiků a žump (splašky od 

pracovníků) 

Přehled předpokládaných druhů odpadů dle katalogu odpadů při užívání 

stavby: 

(vyhl. MŽP. č. 381/2001 Sb.) 

20 – komunální odpady 200301 směsný komunální odpad 

S odpady bude nakládáno takto: 

A – materiálově využitelné odpady budou využity (recyklace) 

B – spalitelné odpady budou termicky odstraněny ve spalovně 

C – odpady, které nelze materiálově využít, a nespalitelné odpady budou uloženy 

na skládku. 

Vzniklé odpady budou předány oprávněné osobě, která je provozovatelem zařízení 

k využití nebo likvidaci nebo ke sběru nebo výkupu určeného druhu odpadu. 

Nádoby na komunální dopad budou umístěny na zpevněné ploše po obvodě 

oplocené neprůhledným plotem. Vstup k nádobám bude jak z parcely investora, tak 

z volně přístupné plochy před domem. 

h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Z celé uvažované zastavěné plochy vč. zpevněných ploch bude sejmuta ornice v tl. 

cca 200 mm, deponie bude umístěna na pozemku stavebníka. Zemina bude využita 

ke zpětným terénním úpravám okolo objektu. 

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

V průběhu výstavby budou přijata taková opatření (kropení prašných povrchů, 

zakrývání,...), aby bylo maximálně eliminováno dočasné zhoršení životního 

prostředí (zvýšení hluku a prašnosti). Při stavbě budou dodrženy předpisy o 

zacházení s odpady zejména vyhláška č. 381/2001 Sb. a vyhláška č. 383/2001 Sb., 

o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. 

j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 

posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci podle jiných právních předpisů 

Veškeré stavební práce budou provádět proškolení pracovníci s požadovanými 

ochrannými a pracovními pomůckami. Při provádění stavební prací je nutné 

dodržovat veškeré platné ČSN, především nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o 

bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích, kde se berou v úvahu všechny kritéria pro požadavky BOZP. Při 

stavbě budou dále dodržovány především podmínky zák. 183/2006 Sb. stavební 

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

hloubky. 

Dodavatel stavby zajistí plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

v souladu se zákonem 309/2006 Sb. 

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Stavba vzhledem k rozsahu není třeba řešit v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb. 

l) Zásady pro dopravně inženýrské opatření 

Není třeba řešit dopravně inženýrské opatření. 

m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

Nejsou stanoveny žádné speciální podmínky pro provádění stavby. 

n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Předpokládané zahájení stavby červenec 2019 

Předpokládané ukončení stavby červen 2020 

Harmonogram a popis výstavby bude podrobně zpracován dodavatelem stavby. 

 

V Brně, červen 2018 

Vypracovala: Bc. Blanka Přibylová 
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a) Architektonické a výtvarné řešení 

Objekt je využíván městským úřadem v Ivančicích. Dříve sloužil jako školské 

zařízení o dvou nadzemních podlaží a podkrovní části. Předpokládaná doba stáří je 

90-110 let. Celkové urbanistické a architektonické řešení vychází z jednoduchého 

obdélníkového tvaru o rozměrech 18,455 x 15,555 m.  

Objekt je zastřešen valbovou střechou. Hlavní vchod do objektu je z východní 

strany, za vstupem je šatna, které umožňuje vstup do kanceláře, učebny, z které je 

přístup do kanceláře. Druhým vchodem je přes podestu schodiště vedoucí do šatny 

a do chodby z které je přístup do umýváren a sociálních zařízení, technické 

místnosti, kuchyňky a učebny.  Schodiště umožňuje vstup do 2NP, kde se nachází 

chodba, čtyři učebny, dva kabinety, tři WC, dvě umývárny a balkon. V podkrovní 

části se nachází chodba šest skladovacích prostorů, úklidová místnost a dva půdní 

sklady. 

Výtvarné řešení budovy je v přírodních odstínech – béžová fasáda včetně soklu, 

světle hnědá barva pálené krytiny, okna a dveře dřevěná s povrchovou úpravou 

v barvě bílé a hnědé, klempířské a zámečnické prvky v barvě šedé. Celá budova 

působí starším historickým stylem. Na fasádě se nacházejí průběžné a nadokenní 

římsy, šambrány kolem oken, Stavba má, především ze západní, severní a jižní 

strany vytvořen okrasný fasádní reliéf, tvořený především omítkou, imitující 

kamenný obklad stavby. Balkon ze západní strany je tvořen betonovou deskou 

spřaženou s nosnými ocelovými prvky pod balkonem 

b) Materiálové řešení 

Základové konstrukce 

Základové konstrukce jsou tvořeny podezdívkou z CPP na MVC a z betonových 

pasů s přídavkem kameniva velkozrnné frakce, nezjištěné hloubky založení. Bližší 

specifikace budou zjištěny až při výkopových pracích, popř. stavebně technický 

průzkum pomocí sond. 
 

Vertikální nosné konstrukce 

Jedná se o zděný konstrukční systém převážně z CPP na MVC. 

Stávající svislé nosné obvodové konstrukce 1NP tl. 675, 670, 645, 540 mm (v 

tloušťce je započítaná i vrstva omítek) jsou uvažovány z CPP na 

vápenocementovou maltu. 

Stávající svislé nosné obvodové konstrukce 2NP tl. 670, 635, 580, 540, 530 mm (v 

tloušťce je započítaná i vrstva omítek) jsou uvažovány z CPP na 

vápenocementovou maltu. 

Vnitřní nosné konstrukce 1NP tl. 650,500,530,450mm z cihle PP na 

vápenocementovou maltu. 

Vnitřní nosné konstrukce 2NP tl. 500,440,405,350,340,250 mm z cihle PP na 

vápenocementovou maltu. 

Vnitřní nenosné konstrukce tl. 190,100 mm z CPP na vápenocementovou maltu 

Při zaměření nebyly zjištěny typy překladů, které se ve stavbě nacházejí, 

předpokládá se užití ocelových překladů vyplněných cihelným střepem nebo 

betonových překladů. 
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Místnost 203 a 207 vykazují známky zatečení vody skrz střešní konstrukci a její 

vsáknutí do zdiva. v rozích místností, které odpovídají rohům budovy byly 

viditelné vlhkostní mapy a poručení omítek (v místnosti.2.07 opraveno správcem 

objektu). 

 

Horizontální nosné konstrukce  

Stropní konstrukce jsou tvořeny trámovými stropy s podbitím, a záklopy z prken. 

Trámové stropní konstrukce mají přibližné složení souvrství, jako je uvedeno na 

výkrese řezu, tj. prkenný záklop, nosné trámy pro podlahu vysypané sypkým 

materiálem (písek, staveništní suť, ...), záklop roznášející zatížení podlahy do 

hlavního nosného trámu stropu, hlavní nosný trám a dále pak trám nesoucí 

podhledovou konstrukci tvořenou prkenným podbitím s vápennou omítkou, která 

je nanesena na nosnou vrstvu z rákosových rohoží. 

Stropní konstrukce především v přední části objektu (západní část) byly viditelně 

poškozeny zatečením srážkových vod přes střešní konstrukce. V místnosti č. 2.05 

došlo vlivem tohoto poškození a vlivem dřevokazných hub ke kolapsu části stropní 

konstrukce, viz. Fotodokumentace. 

Klenby objektu jsou ve vyhovujícím stavu a nejeví známky poškození jako jsou 

praskliny, poklesy, a pod.. 
 

Schodiště, výtahy, rampy 

Schodiště je tvořené skládanými stupni uloženými ve zdivu a na ocelových 

schodnicích. Stav schodiště je dobrý a konstrukce nejeví známky poškození 

 

Krov, střecha, klempířské konstrukce 

Střecha objektu je valbová tradiční krokvové konstrukce tvořené soustavou plných 

vazeb se stojatými stolicemi. Střešní krytina objektu je dvoudrážková pálená taška 

uložená na laťování, bez pojistné hydroizolace. 

V podkroví objektu se nachází montovaná půdní vestavba dřevěné trámové 

konstrukce s opláštění dřevotřískovými deskami, na něž je nanesena vápenná 

omítka. V půdním prostoru je patrné poškození půdní vestavby vzdušnou vlhkostí, 

které se projevuje především praskáním omítek. 

Dále je zde patrné poškození konstrukcí vestavby vlivem menších savců (kuny a 

pod.). Známky jejich působení jsou především patrné z fotodokumentace. Trámy 

krovu, jsou v dobrém stavu, s ohledem na jejich stáří. Některé prvky, především 

některé krokve, bude nutné vyměnit 

Stávající obvodový plášť objektu není zateplen. Ve střešní konstrukci není použita 

tepelná izolace.  

Stávající klempířské prvky budou odstraněny.  

Střešní krytina stávajícího objektu je dvoudrážková pálená taška uložená na 

laťování, bez pojistné hydroizolace 
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Instalační jádro, komíny, průduchy 

Stávající komín vyzděný z plných pálených cihel o rozměrech 750x450 se dvěma 

průduchy bez vyvložkování, na který je napojen kotel na tuhá paliva v technické 

místnosti. Komín je vyveden nad hřeben střechy ve výšce kolem 650 mm. Přívod 

vzduchu je zajištěn z místnosti pomocí okny. Vybírací otvor je umístěn v patě 

komína v orientační výšce 100-150 mm nad podlahou. Vymetací otvor je proveden 

z prostorů půdy nad prostory chodby 2.NP, u komína je vylez skrz střechu. V 

objektu se nachází druhý komín v místnosti kuchyně o rozměrech 450x450. 
 

Podlahy 

Podlahy v 1NP v místnostech č. 104 – učebna, místnost č.105- kancelář, místnost 

č, 107, místnost č. 108 jsou použity linolea, ukotvené na dřevěné polštáře a uložené 

do škváry.  

V místnostech 101- chodba, místnost č.102- šatna, místnost č. 103 – kancelář, 

místnost č. 106- šatna, místnost č. 109- kuchyňka, místnost č.112-WC a umyvárny 

místnost č.113- umývárna, místnostč.114-WC, místnost, č.115- chodba 

s kumbálkem je keramická dlažba položena na cementový potěr a vrstvu škváry 

násypu. 

Podlaha na terénu je provedena bez vodorovné hydroizolace trámovou konstrukcí 

s obsypem a prkenným záklopem. 
 

Omítky vnitřní, povrchové úpravy 

Vnitřní omítky jsou vápenné ve zjištěných tloušťkách 8-30 mm. Až na popsané 

poškození zatékáním, nejeví známky většího poškození užíváním stavby. 

Stavba má, především ze západní, severní a jižní strany vytvořen okrasný fasádní 

reliéf, tvořený především omítkou, imitující kamenný obklad stavby. 

Fasáda objektu je na některých místech značně poškozena vlivem povětrnostních 

podmínek a na takovýchto místech dochází k oddrolování omítky a jejímu 

odchlípení od podkladového zdiva 

Výplně otvorů 

Výplně otvorů jsou původní, typem a materiálem odpovídají době, kdy byl objekt 

vybudován. Okna jsou dřevěná špaletová, dvojitá vnitřní okno otvírané do interiéru 

a vnější okno otvíravé do exteriéru, okna jsou prosklené tabulovým sklem. Barvy 

rámu je bílá, doplněny z vnitřní strany dřevěným parapetem a z externí strany 

parapetem z plechu opatřeny nátěrem barvy do hněda. 

Jedná se především o vnitřní dveřní otvory s obložkovými zárubněmi (u těchto 

otvorů jsou zjištěny pouze světlé rozměry dveří, nikoliv skutečná velikost otvorů 

bez obložek.  

V objektu se dále nacházejí dveřní otvory s ocelovými zárubněmi, které odpovídají 

standardním rozměrům ocelových zárubní. 
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 Instalace  

V technické místnosti se nachází kotel na tuhá paliva třídy I., napojen na vytápění 

starých litinových radiátorů s otevřenou expanzní nádobou. Užitková voda je 

ohřívaná plynovým zásobníkem v koupelně. Vnitřní instalace jsou elektrické 

rozvody z hliníku, rozvody vody jsou uvažovaný z ocelových trubek s 

vodoměrnou soustavou umístěnou v 1NP v technické místnosti rozvody plynu z 

ocelových trubek s plynoměrem a hlavním uzávěrem plynu umístěným na hranici 

pozemku u veřejně komunikace z vyzděné skříni. V objektu je pouze přirozené 

větrán okny. 

 

Izolace  

Podkroví není zatepleno. Ve zbylých častí domů se nenachází žádný zateplovací 

sytém, kromě škváry v podlahách.  Hydroizolačních vrstvy zcela chybí. Pro bližší 

specifikace je nutno podrobný stavebně technický průzkum. 
 

 Průzkum fasády:  

Vnější povrch obvodových stěn je z břizolitové omítky barvy šedě, mezi okny 

barvy tmavě žluté. Sokl vnějších stěn je z břizolitu též, šedé barvy.  

 

Fasáda objektu je na některých místech značně poškozena vlivem povětrnostních 

podmínek a na takovýchto místech dochází k oddrolování omítky a jejímu 

odchlípení od podkladového zdiva. 

 

Stavba má, především ze západní, severní a jižní strany vytvořen okrasný fasádní 

reliéf, tvořený především omítkou, imitující kamenný obklad stavby. Balkon ze 

západní strany je tvořen betonovou deskou spřaženou s nosnými ocelovými 

prvky pod balkonem 
 

SO02-Bourací práce 

Nejprve se odstraní veškeré nenosné konstrukce jako příčky, výplně otvorů a dále se bude 
postupovat bouráním nosných konstrukcí a otvorů ze shora dolů. 

Bourací práce budou zahrnovat: 

1. Sundání stávající dvoudrážkové pálené krytiny uložené na latování. 
2. Sundání konstrukce krovu podkrovní části 
3. Vybourání obou komínů 
4. Odstranění plných vazeb 
5. Odstranění podlahy v podkrovní části až na nosné trámy včetně násypů nad trámy 
6. Odstranění trámového stropu nad 2NP 
7. Odstranění podlahy v druhém nadzemním podlaží až na nosné trámy včetně násypů 

nad trámy 
8. Vybourání nenosné příčky v 2NP 
9. Vybourání otvorů v nosných zdech ve 2NP  
10. Vybourání vnitřních nosných zdí v 2NP 
11. Odstranění celého levého schodišťového ramene + mezipodesta a odstranění 

schodnic pravého schodišťového ramene v 2NP 
12. Odstranění trámového stropu nad 1NP 
13. Odstranění celého levého schodišťového ramene + mezipodesta a odstranění 

schodnic pravého schodišťového ramene v 1NP 
14. Vybourání nenosné příčky v 1NP 
15. Vybourání otvorů v nosných zdech v 1NP 
16. Vybourání nosních zdí v 1NP 
17. Demolice podlahy na zemině 
18. Výměna oken 
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Před provedením bouracích prací budou v prostorách dotčených stavbou odpojeny 
veškeré přívody. 

Bourání bude prováděno postupným rozebíráním a budou se řídit příslušnými 
technologickými postupy. Postup bouracích prací bude postupovat od střechy směrem 
dolů. 

 

c) Dispoziční a provozní řešení 

Okolí je zastavěno rodinnými domy. Na původním terénu se nachází nízká 

vegetace. 

Objekt je využíván městským úřadem v Ivančicích. Dříve sloužil jako školské 

zařízení o dvou nadzemních podlaží a podkrovní části. Předpokládaná doba stáří je 

90-110 let. Celkové urbanistické a architektonické řešení vychází z jednoduchého 

obdélníkového tvaru o rozměrech 18,455 x 15,555 m. Objekt je zastřešen valbovou 

střechou.  

Hlavní vchod do objektu je z východní strany, za vstupem je šatna, které umožňuje 

vstup do kanceláře, učebny, z které je přístup do kanceláře. Druhým vchodem je 

přes podestu schodiště vedoucí do šatny a do chodby z které je přístup do umýváren 

a sociálních zařízení, technické místnosti, kuchyňky a učebny.  Schodiště umožňuje 

vstup do 2NP, kde se nachází chodba, čtyři učebny, dva kabinety, tři WC, dvě 

umývárny a balkon. V podkrovní části se nachází chodba šest skladovacích 

prostorů, úklidová místnost, a dva půdní sklady. 
 

d) Vegetační úpravy v okolí objektu: 

Stavebními pracemi budou narušeny zatravněné plochy a část veřejné komunikace 

místní komunikace v blízkosti objektu. Po ukončení stavebních prací budou tyto 

plochy upraveny do původního stavu. 
 

e) Přístup k objektu a bezbariérové užívání stavby 

Přístup k objektu je zajištěn přístupovou komunikací napojenou na stávající 

příjezdovou cestu. 

Stávající objekt nesplňuje požadavky dle Vyhlášky č. 398/2009 Sb. O obecných 

technických požadavcích zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou 

schopností pohybu a orientace. 

f) Konstrukční a stavebně technické řešení a technické 

vlastnosti stavby 

Projekt řeší rekonstrukci stávajícího objektu. Objekt má stávající základové 

konstrukce, nezjištěné hloubky. Nosné svislé konstrukce jsou zděné z cihel plných 

pálených nebo duté keramické cihly na maltu vápenocementovou. Příčky jsou 

z cihel plných pálených na maltu vápenocementovou. Stropní konstrukce objektu 

jsou dřevěné trámové se záklopy a podbitím. Schodiště a přilehlé podesty jsou 

tvořené skládanými stupni uloženými ve zdivu a na ocelových schodnicích. Střecha 

objektu je valbová tradiční krokvové konstrukce tvořené soustavou plných vazeb 

se stojatými stolicemi. Střešní krytina objektu je dvoudrážková pálená taška 

uložená na laťování, bez pojistné hydroizolace. 
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g) Bezbariérové užívání stavby 

Stávající objekt nesplňuje požadavky dle Vyhlášky č. 398/2009 Sb. O obecných 

technických požadavcích zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou 

schopností pohybu a orientace. 
 

h) Stavební fyzika  

Veškeré stávající konstrukce, tj. obvodové zdivo, vnitřní nosné zdivo, stropní kce. 

podlaha, střecha nesplňují normou požadovaný součinitel prostupu tepla 

konstrukcí. 

i) Požárně bezpečnostní řešení stavby 

Je samostatně řešena v části D1.3 Požárně bezpečnostní řešení stavby u nového 

stavu, této projektové dokumentace. 
 

j) Osvětlení 

Jednotlivé místnosti jsou osvětleny přirozeně pomocí oken.  
 

k) Oslunění 

Objekt nemá negativní vliv způsobující nepříznivé oslunění okolních budov. 

Vzhledem k charakteru a umístění stavby není třeba provádět výpočet oslunění. 
 

l) Akustika / hluk 

Obytné místnosti vyhovují z hlediska ČSN 73 0532 Akustika-Ochrana proti hluku 

v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků. 

m) Vibrace 

Stavba neobsahuje žádná zabudovaná technická zařízení způsobující hluk a vibrace 

ani není ohrožena okolními stavby způsobující nadměrný hluk. 

n) Výpis použitých norem 

ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů 

ČSN 73 0532 Akustika-Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických 

vlastností stavebních výrobků 

ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov 

ČSN 73 23 10 Provádění zděných konstrukcí 

ČSN 73 28 10 Provádění dřevitých konstrukcí 

 

 

 

………………………………… 

Vypracovala: Bc. Blanka Přibylová 



1 
 

 

 
 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 

 

 

FAKULTA STAVEBNÍ  

FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 

 

ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ 

INSTITUTE OF CIVIL ENGINEERING DEPARTMENT OF BUILDING STRUCTURES 

 

KNIHOVNA 

D.1.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA-NOVÝ STAV 
ZPRACOVANÉ NA ÚSTAVU POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ, FAST VUT V BRNĚ 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 

DIPLOMA THESIS 

AUTOR PRÁCE 

AUTHOR 

 

Bc. Blanka Přibylová 

VEDOUCÍ PRÁCE 

SUPERVISOR 

Ing. Věra Maceková, CSc. 

BRNO 2018/2019   

 



Městská knihovna na p.p.č. 60/6, k.ú. Kounické předměstí D.1.1.01  - Technická zpráva-Nový stav 

- 2 - 

 

a) Architektonické, výtvarné a materiálové řešení 

Jedná se o rekonstrukci stávajícího objektu, který má dvě nadzemní podlaží 

s podkrovní částí, bez podsklepením.  

Poslední využití, ke kterému objekt sloužil bylo školské zařízení. Nyní je objekt 

využíván městským úřadem v Ivančicích. Nové využití je myšleno jako vzdělávací 

středisko, tj. knihovna. 
 

b) Dispoziční a provozní řešení 

Urbanistické a architektonické řešení vychází z požadavků investora, technických 

možností a vztahu k okolním objektům.  

Okolí je zastavěno rodinnými domy. Na původním terénu se nachází nízká 

vegetace. 

Z hlediska architektonického jde především o nový výraz objektu, neboť 

rekonstrukce řeší jednak použití kontaktního zateplovacího systému (ETICS) 

výměnu okenních otvorů, nových stropních konstrukcí, schodiště a jednak 

přístavbu 3NP a nové zastřešení budovy.  

Aplikací KZS ETICS dojde ke změně výrazu objektu vlivem nového barevného 

řešení fasády a provedení okenních otvorů. 

Rekonstrukcí střechy dojde ke zrušení stávající podkrovní části. Střešní konstrukce 

bude nově tvořit nový krov s valbovou střechou. 

Stávající objekt bude ze strany exteriéru zateplen polystyrénem o tl. 140 mm a tím 

dochází ke změně vnějších rozměrů objektu na 18,740x15,835 m. Objekt bude 

zastřešen valbovou střechou.  

Hlavní vchod do objektu je z jižní strany, za kterým je zádveří umožňující přístup 

do místnosti s posezením s občerstvením a dále do vstupní chodby, kde se nachází 

bezbariérový výtah a dvouramenné přímočaré schodiště umožňující přístup do 

2NP.Po levé straně výtahu se nachází chodba směřující do technické místnosti a 

šatny pro zaměstnance. Ze vstupní chodby je přístup do šaten pro veřejnost, 

počítačové učebny a zázemí personálu. Po vstupu ze zádveří do vstupní haly se 

nachází WC pro invalidy a také vstup na sociální zařízení oddělené zvlášť pro muže 

a ženy. Sociální zařízení pro muže obsahuje dvě samostatné WC kabiny, předsíň, 

samostatnou uzavřenou místnost s pisoárem umývárnu s úklidovou místnosti. 

Sociální zařízení pro ženy obsahuje dvě samostatné uzavíratelné WC kabiny, 

předsíň a umývárnu. Ze zádveří je přístup na chodbu umožňující do šatny pro 

personál a také do umývárny a WC pro personál. 

Po hlavním schodišti je dále přístupné druhé a třetí patro. V 2NP se nachází dvě 

knihovní části-beletrie, knihovní část-literatura, knihovní část-dětská beletrie, 

informace-výdej knih. Z hlavní chodby je přístup na WC pro invalidy a dále 

chodbou do sociálních zařízeních oddělené zvlášť pro muže a ženy. Sociální 

zařízení pro muže obsahuje dvě uzavíratelné WC kabiny a jednu uzavíratelnou 

kabinu s pisoárem, předsíň, umývárnu s uzavíratelnou úklidovou místností. 

Sociální zařízení pro ženy obsahuje dvě uzavíratelné WC kabiny, předsíň a 

umývárnu. Z knihovní části-beletrie vede chodba z které je přístupná šatna pro 

zaměstnance a umývárna s WC pro zaměstnance. 
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V podkrovní části se nachází knihovní část-beletrie, knihovní část-naučná 

literatura, knihovní část-dětská literatura, přednášková místnost. Z hlavní chodby 

je přístup na WC pro invalidy a dále chodbou do sociálních zařízeních oddělené 

zvlášť pro muže a ženy. Sociální zařízení pro muže obsahuje dvě uzavíratelné WC 

kabiny a jednu uzavíratelnou kabinu s pisoárem, předsíň, umývárnu s uzavíratelnou 

úklidovou místností. Sociální zařízení pro ženy obsahuje dvě uzavíratelné WC 

kabiny, předsíň a umývárnu. Z knihovní části-beletrie vede chodba z které je 

přístupná šatna pro zaměstnance a umývárna s WC pro zaměstnance. 
 

c) Vegetační úpravy v okolí objektu: 

Stavebními pracemi budou narušeny zatravněné plochy a část veřejné komunikace 

místní komunikace v blízkosti objektu. Po ukončení stavebních prací budou tyto 

plochy upraveny do původního stavu. 

Nové zpevněné plochy na pozemku budou řešeny betonovou zámkovou dlažbou do 

štěrkového lože. 
 

d) Přístup k objektu a bezbariérové užívání stavby 

Přístup k objektu je zajištěn novou přístupovou komunikací napojenou na stávající 

příjezdovou cestu. 

Rekonstrukce objektu splňuje požadavky dle Vyhlášky č. 398/2009 Sb. O obecných 

technických požadavcích zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou 

schopností pohybu a orientace. 
 

e) Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti 

stavby 

Projekt řeší rekonstrukci stávajícího objektu. Objekt má stávající základové 

konstrukce, nezjištěné hloubky. Nosné svislé konstrukce jsou zděné z cihel plných 

pálených nebo duté keramické cihly na maltu vápenocementovou. Příčky jsou 

z cihel plných pálených na maltu vápenocementovou. Stropní konstrukce objektu 

jsou dřevěné trámové se záklopy a podbitím. Schodiště a přilehlé podesty jsou 

tvořené skládanými stupni uloženými ve zdivu a na ocelových schodnicích. Střecha 

objektu je valbová tradiční krokvové konstrukce tvořené soustavou plných vazeb 

se stojatými stolicemi. Střešní krytina objektu je dvoudrážková pálená taška 

uložená na laťování, bez pojistné hydroizolace 

V rámci rekonstrukce objektu dojde k provedení nové skladby podlahy na terénu, 

provedení dodatečných izolací proti zemní vlhkosti, skladby podlahy v 1NP, 2NP 

a podkroví. Dále bude provedena rekonstrukce stropních konstrukcí, schodiště a 

střešní konstrukce. V poslední řadě dojde k výměně okenních otvorů a zateplení 

objektu. 
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        Nový stav 

        Základové konstrukce a zemní práce 

Zemní práce budou prováděny za účelem provedení sanací kolem objektu bude 

provedeno   odkopání zeminy do hloubky přibližně 1 350 mm.  

Po provedení rekonstrukce fasády bude proveden výkop do hloubky 300 mm pod 

úroveň stávajícího terénu za účelem vytvoření nové podkladní vrstvy ze štěrkopísku 

a položení nových betonových dlaždic 400x400 mm včetně obrubníků ve spádu 2 

% od objektu. Okapový chodník bude vytvořen okolo vnějších stran objektu. 

V objektu v místě výtahové šachty bude po provedení vybourání podlahy proveden 

výkop do hloubky upřesněné dodavatelem zdvižné plošiny. 

Stavebními pracemi nebudou stávající základy dotčeny.  

Pod nově navrženou konstrukci výtahové šachty bude provedena železobetonová 

deska s vloženou KARI sítí tl. 150 mm. Úroveň horní plochy upřesní dodavatel 

technologie. 

Dodatečná hydroizolace bude provedena ze dvou vrstev SBS modifikovaných 

asfaltových pásů s vložkou ze skelné tkaniny na penetrační asfaltový nátěr a na 

zdivu očištěném a vyspraveném omítkou. Na takto vytvořenou hydroizolační vrstvu 

bude uchycena nopová folie s výškou nopu 20 mm. Vyvedení hydroizolace nad 

terénem min. 300 mm, navrženo 500 mm. 

Hloubka stávajících základů není známa, nutno ověřit na stavbě-hloubka výkopů se 

může lišit od PD. 
 

Svislé nosné konstrukce 

V rámci prováděných změn bude docházet k dozdívkám, převážně po původních 

otvorech. 

V prvním a druhém nadzemním podlaží budou použity pórobetonové tvárnice pro 

vnitřní nosné zdivo YTONG statik tl. 250 mm na zakládací maltu tepelně izolační 

YTONG. Nenosné příčky budou provedeny z YTONGU tl. 125 mm na maltu 

tepelně izolační ITONG. 

Obvodové nosné konstrukce podkroví budou provedeny z pórobetonových tvárnic 

YTONG statik tl. 300 mm na zakládací maltu tepelně izolační YTONG. Vnitřní 

nosné konstrukce budou provedeny z YTONGU statik tl. 250 mm. Nové překlady 

nad otvory budou z ocelových I nosníků. 
 

Svislé nenosné konstrukce-příčky 

Příčky v 1NP, 2NP a v podkroví budou  provedeny z YTONGU tl. 125 mm na 

maltu tepelně izolační ITONG. 

V 1NP v místnosti posezení s občerstvením bude vystavěna příčka skleněná 

rámová s dvojitým zasklením. Součástí těchto příček je i dodávka skleněných dveří. 

Jedná se o příčku samonosnou. 
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Vodorovné nosné konstrukce 

Stropní konstrukce nad 1NP bude tvořit ocelobetonový stop s ocelovými I nosníky 

dle dimenze statického návrhu. Celková tloušťka stropu je 340 mm. Předpokládaná 

dimenze I nosníku je I 240. Na I nosník se položí trapézový plech tl. 1 mm a ŽB 

deska tl.100 mm z betonu C 20/25 vyztuženého KARI sítí 100x100x8 mm.  Další 

vrstvou bude souvrství podlahy. Pod I nosníky bude proveden sádrokartonový 

podhled v celkové tl. 300 mm. 

Stropní konstrukce nad 2NP bude tvořit ocelobetonový stop s ocelovými I nosníky 

dle dimenze statického návrhu. Celková tloušťka stropu je 340 mm. Předpokládaná 

dimenze I nosníku je I 240. Na I nosník se položí trapézový plech tl. 1 mm a ŽB 

deska tl.100 mm z betonu C 20/25 vyztuženého KARI sítí 100x100x8 mm. Další 

vrstvou bude souvrství podlahy. Pod I nosníky bude proveden sádrokartonový 

podhled v celkové tl. 300 mm. 

Navržená opatření je nutno posoudit statickým výpočtem. 
 

Ostatní vodorovné nosné konstrukce – podhledy, překlady 

V knihovní čísti, informací, chodbách, sociálních zařízení, zařízení pro 

zaměstnance a v šatnách bude proveden SDK podhled z důvodu skrytí ocelových I 

nosníků stropů a možného vedení elektroinstalace. 

Nad novými dveřními otvory budou provedeny nové překlady z ocelových profilů 

I14, blíže viz výpis překladů. Tyto překlady budou vzájemně svařeny a 

zmonolitněny betonem C 16/20. 
 

Schodiště, rampy a výtah 

Schodiště v 1NP a 2NP budou provedeny zcela nové konstrukce, z důvodu 

nestejného počtu stupňů v schodišťovém rameni a nového podkroví. 

Ramena a podesty schodišť budou z betonové desky třídy betonu C 25/30 + 

doplněny kari sítí 100/100/8 

Schodišťové stupně budou prefabrikované. Šířka stupně musí být v rozmezí 220-

320 mm, výška stupně v rozmezí 150-200 mm, počet stupňů max. 18 a to 

splňujeme.  

Schodiště bude opatřeno zábradlím ve výšce 900 mm. Zábradlí bude kotveno 

bočně, na ocelové konstrukci pomocí chemické kotvy s ocelovým madlem.  

Povrchová úprava bude zvolena teraco tl. 40 mm lepeno cementovým flexibilním 

lepidlem. Je nutno dodržovat postupy pokládky stanovené daným výrobcem. 

V objektu je navržen hydraulický bezbariérový výtah osazen do ocelové nosné 

konstrukce a opláštění z protipožárního a tepelněizolačního skla. Rozměr kabiny 

2000/2100 mm. Odsazení a montáž bude provedena dle technologického předpisu 

výrobce. 

K hlavnímu vstupu bude provedena rampa z betonu C16/20, vyztužení dle 

statického výpočtu. Rozměr rampy bude 1 750x1 900 mm a bude navržena ve spádu 

1:9. Povrchová úprava rampy bude lité teraco tloušťky 15 mm. Rampa bude 

opatřena ocelovým zábradlím ve výšce 900 mm, kotveno do zdi pomocí chemické 
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kotvy a ocelovým madlem. Nové schodiště i rampy budou opatřeny protiskluznými 

pásky. 
 

Podlahové konstrukce 

V rámci rekonstrukce bude provedeno nové souvrství podlahy na terénu, tj. na 

novou podkladní betonovou desku bude provedena nová izolace proti zemní 

vlhkosti formou natavení izolačních asfaltových pásů tl. 4 mm, dále bude položena 

tepelná izolace ve dvou vrstvách tl. 120 mm a 100 mm ze stabilizovaného EPS 

GREY 100, vybetonovaná betonová vyrovnávací vrstva z prostého betonu 

pevnostní třídy C12/15 a provedení nášlapných vrstev, tj. marmoleum a keramické 

dlažby tl. 8 mm lepené flexibilním cementovým lepidlem v tl. 2 mm. 

 Podlahové konstrukce v 1NP budou provedeny nové skladby o celkové tl. 320 mm. 

Nášlapná vrstva v sociálním zařízení a technické místnosti je navržena keramická 

dlažba a v ostatních provozech knihovny (chodby, šatny, zázemí personálu, 

knihovní část) je navržena podlaha marmoleum. 

Podlahové konstrukce v 2NP budou provedeny nové skladby o celkové tl. 110 mm 

a v podkroví budou provedeny nové skladby o celkové tl. 160 mm. Nášlapná vrstva 

v sociálním zařízení a technické místnosti je navržena keramická dlažba a 

v ostatních provozech knihovny (chodby, šatny, zázemí personálu, knihovní část) 

je marmoleum. 
 

Střešní konstrukce 

Krov bude dřevěný valbový ve sklonu 28, střešní pláš bude tvořit keramická pálená 

krytina zn. ToNdach Universal12. 

Izolace 

Izolace proti vodě 

Bude provedena dodatečná hydroizolace svislých nosných stěn proti vlínající 

vlhkosti pomocí chemické tlakové injektáže – viz vlhkostní průzkum 

Pod celým objektem knihovny je navržena nová hydroizolace z asfaltových pásů. 

Hydroizolace bude zároveň plnit funkci ochrany proti radonu. Hydroizolace bude 

provedena ve dvojnásobné vrstvě – jeden pás z SBS modifikovaného asfaltu 

s nosnou vložkou z polystyrénové rohože (ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL) a 

jeden pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou ze skelné tkaniny 

(GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL) na podkladní beton celoplošné natavení, 

přesahy min. 100 mm.  

Veškeré postupy hydroizolací musí být plynotěsně utěsněny pomocí systémových 

prostupek. 

Hydroizolace provedená výše popsaným způsobem bude zároveň splňovat 

požadavky ochrany vnitřního prostředí proti pronikání radonu z podloží pro nízký 

stupeň radonového rizika 
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Tepelná izolace 

a) Tepelná izolace KZS ETICS 

Obvodové konstrukce stávajícího objektu budou zatepleny systémem ETICS. 

Kontaktní zateplovací systém bude proveden z ISOVER GREY WALL tl. 200 mm. 

V místě styku kontaktního zateplovacího systému s výplní otvoru bude sytém 

přetažen přes rám výplně o 30 mm. V místě výplně s ostěním bude použito příložek 

tepelného izolantu o tl. 40 mm. 

b) Tepelná izolace podlahy 

Podlahové konstrukce v 1NP na terénu budou zatepleny polystyrénovými deskami 

ISOVER GREY tl. 80 mm. 

Podlahové konstrukce v 2NP budou zatepleny polystyrénovými deskami ISOVER 

GREY tl. 50 mm a v podkroví bude použity polystyrénové desky ISOVER GREY 

tl. 50 mm. 

c) Tepelná izolace soklu 

Zateplení soklové části budou použity desky extrudovaného polystyrénu XPS tl. 

140 mm. 
 

Penetrace-jednosložková nízkovizkózní kapalina na bázi vodní disperze 

Lepící vrstva-minerální lepící hmota na bázi cementu, zrnitost 0,6 mm, μ = cca 18, 

= cca 1350 kg/m3 

Hmoždinky – plastové talířové hmoždinky s kovovým trnem a zapuštěnou hlavou 

s doplnění o zátku z tepelného izolantu. Zapuštění 30 mm. Hmoždinky musí 

splňovat deklaraci ETAG 004. Lokálně budou použity hmoždinky pro kotvení 

ETICS. 
 

Vnitřní úpravy povrchů 

Budou odstraněny veškeré obklady keramické, dřevěné. Po odstranění stávajících 

omítek bude zdivo očištěno, případně vyspraveno. Po očištění je navrženo opatřit 

cementovým přednástřikem, jádrovou vápenocementovou omítkou a finální 

vápennou štukovou omítkou. Tato bude opatřena 2x vnitřním nátěrem.  

Veškeré sociální zařízení, úklidové komory budou po provedení instalací obloženy 

keramickým obkladem do předepsané výšky.  

Keramický obklad bude proveden ve vyšším standartu, velikost obkladu 300x300 

mm a 350x350 m, hrany a ukončení ve styku s omítkou budou zakončeny hranatou 

ukončovací lištou.  
 

Vnější úpravy povrchů 

V rámci rekonstrukce objektu dojde ke změně členění fasády a zateplení celého 

objektu. 

Vnější povrchová úprava soklu bude finální vnější mozaiková dekorativní omítka 

s organickým pojivem a přírodními zrny, zrnitost 2mm,  μ = 20-30, ƛd =0,8 W/mK, 
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zvýšená odolnost proti vzniku a výskytu mikroorganismů bez obsahu biocidních 

prostředků, certifikát ETICS kvalitativní třída A. 

Vnější povrchová úprava bude finální vnější probarvená silikonová omítka, zrnitost 

2 mm, μ = 20-30, ƛd =0,7 W/mK, = cca 1800 kg/m3, zvýšená odolnost proti 

vzniku a výskytu mikroorganismů bez obsahu biocidních prostředků, certifikát 

ETICS kvalitativní třída A. 

Stávající římsy budou odstraněny a nahrazeny novými jako štukatérské výrobky, 

které může zhotovit pouze kvalifikovaný pracovník. Jako štukatérský výrobek bude 

vyhotoveno lemování kolem oken-šambrány, jejich tvar se přizpůsobí nově 

navrženým okenních otvorů a barevné řešení dle vzorku k odsouhlasení SPP. 

Zdobné prvky na fasádě budou napenetrovány a bude na ně aplikovaná exteriérová 

štuková omítka tloušťky 1 mm, následně se opatří penetrací a provede se fasádní 

silikonový nátěr- odstín dle vzorku k odsouhlasení SPP. 

 

Výplně otvorů 

V objektu ssou navržena všechna nová dřevěná špaletová okna atypických tvarů na 

zakázku zasklená izolačním dvojsklem a jednosklem. Okenní parapet bude 

v interiéru dřevěný, vnější parapet oplechován hliníkem. Všechna okna budou 

otevíravá dovnitř. Hlavní vstupní dveře jsou hliníkové, prosklené izolačním 

dvojsklem. Vnitřní dveře dřevěné s dřevěnou obložkovou zárubní  

V podkrovní části jsou navržena střešní okna šířky 600 mm a 750 mm. Výrobce 

bude specifikován investorem. 

 

Klempířské výrobky 

V rámci stavebních úprav objektu budou odstraněny veškeré klempířské prvky na 

fasádě včetně okapového systému.  

Nové klempířské prvky, tj. žlaby podokapní budou pulkruhové 100 mm a 150 mm, 

tl. Plechu 0,6 mm, včetně všech doplňků (zaklapávací háky, čela, spojky), Dešťové 

odpadní potrubí 87 mm a 100 mm, tl. Plechu 0,6 mm včetně všech doplňků 

(kolena, objímky, spojky, kotlíky). Součástí systému je i dodání systémových 

okapnic pod pojistnou hydroizolační vrstvu a okapnice střešní krytiny. Barva světle 

šedá. 

Oplechování okenních parapetů je navrženo z tažených hliníkových plechů tl. 1,5 

mm. Barva světle šedá. 

Klempířské prvky na budově jsou provedeny z poplastovaného plechu tl. 0,6 mm. 

Jedná se o pozinkovaný plech s PVC povrchovou úpravou. 
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Zámečnické výrobky 

Ocelové zábradlí schodiště je provedeno jako zakázka dle výrobní dokumentace 

zpracované dodavatelem těchto prvků. Materiál zámečnických výrobků je ocel 

s povrchovou úpravou žárovým zinkováním. 

Nové dveřní výplně vstupních dveří a dveří do knihovní části a informací budou 

ocelové protipožární dveře vsazené do ocelových CGU zárubní. 
 

Tesařské výrobky 

Tesařské prvky bude především krov s valbovou střechou. Veškeré tesařské prvky 

budou opatřeny hloubkovým nátěrem proti dřevokazným houbám, plísním a hmyzu 

 

Zpevněné plochy 

Okapový chodníček z betonových dlaždic 400x400mm budou provedeny z vnější 

strany objektu. Chodníček bude vyspádován od objektu na podkladní vrstvě ze 

štěrkopísku a ohraničen betonovým obrubníkem výšky 200 mm.  

 

f) Bezbariérové užívání stavby 

Řešení stavby vychází z požadavků stavebníka. Rekonstrukce je v souladu 

s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. Jedná se o 

objekt sloužící jako knihovna, v němž v prvním, druhém a třetím nadzemním 

podlaží bude bezbariérové WC pro invalidy. V prvním nadzemním podlaží bude 

v hlavní chodbě umístěn bezbariérový hydraulický výtah. Rekonstrukce splňuje 

požadavky dle Vyhlášky č. 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích 

zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 

V knihovně budě sedm knihovních částí (beletrií, dětskou literaturou, naučnou 

literaturou), dvě informace-výdej knih a jedna přednášková místnost. Všechny 

místnosti jsou řešeny s ohledem na bezbariérový přístup. Vstup do objektu je řešen 

bezbariérově pomocí rampy se zábradlím 
 

g) Bezpečnost při užívání stavby 

V objektu nevzniká při jeho provozu žádné nebezpečí. V případě poruchy, nějakého 

z technických zařízení, závadu odstraní specializovaná firma. Jedná se především o 

hlavní jističe a rozvaděče, vodoměrnou sestavu, zařízení technické místnosti a další 

podobná zařízení. Rekonstrukce bude provedena tak, aby při jejím užívání a 

provozu nedocházelo k úrazu uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, zásahem 

elektrickým proudem, výbuchem uvnitř nebo v blízkosti stavby nebo k úrazu 

způsobeným pohybujícím se vozidlem. 
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h) Stavební fyzika  

Rekonstrukce objektu je provedena v souladu s platnými normami a platnou 

legislativou. Veškeré nově navržené konstrukce i konstrukce zateplené splňují 

normou požadovaný součinitel prostupu tepla konstrukcí. Dokladem jsou tepelně 

technické protokoly skladeb konstrukcí včetně tepelně vlhkostního posouzení. 

Na rekonstruovaný stav s přístavbou objektu byl zpracován průkaz energetické 

náročnosti budovy, který je přílohou této dokumentace. 

i) Požárně bezpečnostní řešení stavby 

Je samostatně řešena v části D1.3 Požárně bezpečnostní řešení stavby, této 

projektové dokumentace. 

j) Vzduchotěsnost  

V ploše zdiva je zajištěna omítkou (částečně i samotným zdícím materiálem, pokud 

je dostatečně přesně zděno a spáry jsou zaplněny lepidlem). V místech, kde budou 

v obvodovém zdivu elektroinstalační krabičky, kabely a jiné instalace, je nezbytné, 

aby byly drážky a kapsy nejdříve vymazány zdícím lepidlem nebo sádrou a teprve 

potom vlepeny a vloženy krabičky, kabely a instalace. V domě budou navrženy 

instalace maximálně tak, aby nemuselo být do obvodových stěn zasahováno. 

V případě elektroinstalace je vhodné zvážit použití podomítkových kabelů. 

Veškeré prostupy instalací přes zdivo tvořící vzduchotěsnou obálku je nutné 

vzduchotěsně napojit prostupující vedení na zdivo po celém obvodě. Jde především 

o prostupy rozvodů elektřiny, centrálního vysavače, vodovody. Veškeré 

prostupující prvky (kabely, trubky) je nutné rozmisťovat samostatně (jednotlivě), 

tak aby bylo možné jednotlivé prvky (kabely, trubky) dokola oblepit těsnící páskou, 

což v případě vedení ve svazku není možné dodržet. 

k) Dodržení obecných požadavku na výstavbu 

Rekonstrukce objektu splňuje podmínky vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických 

požadavcích na stavby. Řešení stavby vychází především z požadavků investora. 

Je třeba dodržovat platné ČSN a aktuální technické a technologické předpisy od 

výrobců jednotlivých stavebních prvků a materiálů. V případě pochybností nebo při 

nesouladu projektu a těchto předpisů, nebo při zjištění jakýkoliv nesrovnalostí mezi 

projektem a aktuálním stavem na stavbě je třeba neprodleně kontaktovat 

projektanta, který podá vysvětlení nebo zapracuje všechny skutečnosti do 

projektové dokumentace. Proto doporučuji zajistit autorský dozor při výstavbě. 

Při řešení dílčích konstrukcí, prvků a prací je nutno uvažovat rozměry podle 

aktuálního zaměření stavby. 

Generální dodavatel je zodpovědný za koordinaci jednotlivých dodávek, 

konstrukčních celků, materiálů, výrobků mezi sebou (dilatace, způsoby kotvení, 

montáže) 

Nebudou-li výše uvedené požadavky splněny a vlivem toho dojde na stavbě 

k jakýmkoliv škodám, nelze tyto škody uplatňovat na projektantovi 

………………………………… 

Vypracovala: Bc. Blanka Přibylová 
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a) Konstrukční sytém stavby 

Založení objektu 

Zemní práce budou prováděny za účelem provedení sanací kolem objektu bude 

provedeno   odkopání zeminy do hloubky přibližně 1 350 mm.  

Po provedení rekonstrukce fasády bude proveden výkop do hloubky 300 mm pod 

úroveň stávajícího terénu za účelem vytvoření nové podkladní vrstvy ze štěrkopísku 

a položení nových betonových dlaždic 400x400 mm včetně obrubníků ve spádu 2 

% od objektu. Okapový chodník bude vytvořen okolo vnějších stran objektu. 

V objektu v místě výtahové šachty bude po provedení vybourání podlahy proveden 

výkop do hloubky upřesněné dodavatelem zdvižné plošiny. 

Stavebními pracemi nebudou stávající základy dotčeny.  

Pod nově navrženou konstrukci výtahové šachty bude provedena železobetonová 

deska s vloženou KARI sítí tl. 150 mm. Úroveň horní plochy upřesní dodavatel 

technologie. 

Dodatečná hydroizolace bude provedena ze dvou vrstev SBS modifikovaných 

asfaltových pásů s vložkou ze skelné tkaniny na penetrační asfaltový nátěr a na 

zdivu očištěném a vyspraveném omítkou. Na takto vytvořenou hydroizolační vrstvu 

bude uchycena nopová folie s výškou nopu 20 mm. Vyvedení hydroizolace nad 

terénem min. 300 mm, navrženo 500 mm. 

Hloubka stávajících základů není známa, nutno ověřit na stavbě-hloubka výkopů se 

může lišit od PD. 
 

Svislé konstrukce 

V rámci prováděných změn bude docházet k dozdívkám, převážně po původních 

otvorech. 

V prvním a druhém nadzemním podlaží budou použity pórobetonové tvárnice pro 

vnitřní nosné zdivo YTONG statik tl. 250 mm na zakládací maltu tepelně izolační 

YTONG. Nenosné příčky budou provedeny z YTONGU tl. 125 mm na maltu 

tepelně izolační ITONG. 

Obvodové nosné konstrukce podkroví budou provedeny z pórobetonových tvárnic 

YTONG statik tl. 300 mm na zakládací maltu tepelně izolační YTONG. Vnitřní 

nosné konstrukce budou provedeny z YTONGU statik tl. 250 mm. Nové překlady 

nad otvory budou z ocelových I nosníků a překladů Ytong. 
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Vodorovné konstrukce 

Stropní konstrukce nad 1NP bude tvořit ocelobetonový stop s ocelovými I nosníky 

dle dimenze statického návrhu. Celková tloušťka stropu je 340 mm. Předpokládaná 

dimenze I nosníku je I 240. Na I nosník se položí trapézový plech tl. 1 mm a ŽB 

deska tl.100 mm z betonu C 20/25 vyztuženého KARI sítí 100x100x8 mm.  Další 

vrstvou bude souvrství podlahy. Pod I nosníky bude proveden sádrokartonový 

podhled v celkové tl. 300 mm. 

Stropní konstrukce nad 2NP bude tvořit ocelobetonový stop s ocelovými I nosníky 

dle dimenze statického návrhu. Celková tloušťka stropu je 340 mm. Předpokládaná 

dimenze I nosníku je I 240. Na I nosník se položí trapézový plech tl. 1 mm a ŽB 

deska tl.100 mm z betonu C 20/25 vyztuženého KARI sítí 100x100x8 mm. Další 

vrstvou bude souvrství podlahy. Pod I nosníky bude proveden sádrokartonový 

podhled v celkové tl. 300 mm. 

Navržená opatření je nutno posoudit statickým výpočtem. 

Střešní konstrukce 

Střešní konstrukci bude tvořit valbová střecha. 

Krov bude dřevěný valbový ve sklonu 30, střešní pláš bude tvořit keramická pálená 

krytina zn. ToNdach Universal12 
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STN-1– Obvodová stěna soklu s fasádními deskami, tl. Zdi 675 mm-Z 

(Skladba od interiéru po exteriér) 

- Základní nátěr 

(zn. Weber.pas-silikon, mat. silikonový nátěr interiérový)   tl. 1,5 mm 

- Omítka vnitřní 

(zn. Weber.dur-štuk IN, mat. štuková omítka-suchá omítková směs  tl. 2,0 mm 

s vápenným hydrátem) 

- Omítka vnitřní  

(zn. Weber.terralit, mat. jádrová omítka s tepelněizolačními vlastnostmi- tl. 20 mm 

Suchá směs s vápenným hydrátem, s protiplísňovými přísadami) 

- Podkladní vrstva pro jádrové omítky-Podhoz 

(zn. Weber.dur-podhoz, mat. cement, písek, přísady)   tl. 5 mm 

- Vyrovnávací vrstva 

(mat.: vápenná omítka)       tl. 10 mm 

- Stávající obvodové zdivo 

(očištěné zdivo nosné plné pálené, mat. pálené cihly na     tl. 675 mm 

vápenocementovou maltu)  

- Vyrovnávací vrstva 

- (mar.. vápenná omítka)       tk. 10 mm 

- Lepící vrstva 

(zn. Weber.therm.elastik, mat. jednosložková prášková lepící,  

stěrková hmota)        tl. 5 mm 

- Tepelně izolační vrstva-tepelná izolace 

(zn. Isover EPS Perimetr mat. desky s minimální nasáklavostí,)  tl. 140 mm 

- Lepící vrstva 

(zn. Weber.therm.elastik, mat. jednosložková prášková lepící,  

stěrková hmota)                 tl. 5 mm  

- Omítka vnější 

(zn. Weber ton silikát, mat. tenkovrstvá probarvená silikátová omítkovina) tl. 1,5 mm 

- Lepící vrstva 

(zn. Weber.therm.elastik, mat. jednosložková prášková lepící,  

stěrková hmota)        tl. 5 mm 

- Dekorativní vrstva-Bosážní kámen 

(mat.:EPS 70 F, rozměry atypické-výroba na zakázku)   tl. 50 mm 

- Omítk Lepící vrstva 

(zn. Weber.therm.elastik, mat. jednosložková prášková lepící,  

- stěrková hmota)        tl. 5 mm a 

vnější 

(zn. Weber ton silikát, mat. tenkovrstvá probarvená silikátová omítkovina) tl. 1,5 mm 
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STN–9 Obvodová stěna 1NP s fasádními deskami, tl. zdi 675 mm-Z 

 (skladba od interiéru po exteriér) 

 

- Finální nátěr 

(zn.: Thermowell, mat.:interiérová malba s odolností vůči plísním  

a bakteriím)         tl. 2 vrstvy 

- Omítka vnitřní 

(zn. Weber.dur-štuk IN, mat. štuková omítka-suchá omítková směs  tl. 2,0 mm 

s vápenným hydrátem) 

- Omítka vnitřní  

(zn. Weber.terralit, mat. jádrová omítka s tepelněizolačními vlastnostmi- tl. 20 mm 

Suchá směs s vápenným hydrátem, s protiplísňovými přísadami) 

- Podkladní vrstva pro jádrovou omítku-podhoz 

(zn. Weber.dur-podhoz, mat. cement, písek, přísady)   tl. 5 mm 

- Vyrovnávací vrstva – vápenná omítka 

(zn.: vápenná omítka pro yvrovnání stávajícího zdiva,  

mat.: jednovrstvá omítka)       tl. 10 mm 

- Stávající obvodové zdivo 

(očištěné zdivo nosné plné pálené, mat. pálené cihly na     tl. 675 mm 

vápenocementovou maltu)  

- Vyrovnávací vrstva – vápenná omítka 

(zn.: vápenná omítka pro yvrovnání stávajícího zdiva,  

mat.: jednovrstvá omítka)       tl. 10 mm 

- Lepící vrstva 

(zn. Weber.therm.elastik, mat. jednosložková prášková lepící,  

stěrková hmota)        tl. 5 mm 

- Tepelná izolace 

(zn. Isover Uni, mat. desky z minerálních vláken)    tl. 140 mm 

- Lepící vrstva 

(zn. Weber.therm.elastik, mat. jednosložková prášková lepící,  

stěrková hmota)        tl. 5 mm 

- Omítka vnější 

(zn. Weber ton silikát, mat. tenkovrstvá probarvená silikátová omítkovina tl. 1,5 mm 

- Dekorativní prvek-Bosážní kámen 

(zn.: desky atypické-výroba na zakázku, mat.: polystyrén EPS 70 F) tl. 50 mm 

- Lepící vrstva 

(zn. Weber.therm.elastik, mat. jednosložková prášková lepící,  

stěrková hmota)        tl. 5 mm 

- Omítka vnější 

(zn. Weber ton silikát, mat. tenkovrstvá probarvená silikátová omítkovina tl. 1,5 mm 
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STN–17 Obvodová stěna 2NP s fasádními deskami, tl. zdi 670 mm-Z 

 (skladba od interiéru po exteriér) 

 

- Finální nátěr 

(zn.: Thermowell, mat.:interiérová malba s odolností vůči plísním  

a bakteriím)         tl. 2 vrstvy 

- Omítka vnitřní 

(zn. Weber.dur-štuk IN, mat. štuková omítka-suchá omítková směs  tl. 2,0 mm 

s vápenným hydrátem) 

- Omítka vnitřní  

(zn. Weber.terralit, mat. jádrová omítka s tepelněizolačními vlastnostmi- tl. 20 mm 

Suchá směs s vápenným hydrátem, s protiplísňovými přísadami) 

- Podkladní vrstva pro jádrovou omítku-podhoz 

(zn. Weber.dur-podhoz, mat. cement, písek, přísady)   tl. 5 mm 

- Vyrovnávací vrstva – vápenná omítka 

(zn.: vápenná omítka pro yvrovnání stávajícího zdiva,  

mat.: jednovrstvá omítka)       tl. 10 mm 

- Stávající obvodové zdivo 

(očištěné zdivo nosné plné pálené, mat. pálené cihly na     tl. 670 mm 

vápenocementovou maltu)  

- Vyrovnávací vrstva – vápenná omítka 

(zn.: vápenná omítka pro yvrovnání stávajícího zdiva,  

mat.: jednovrstvá omítka)       tl. 10 mm 

- Lepící vrstva 

(zn. Weber.therm.elastik, mat. jednosložková prášková lepící,  

stěrková hmota)        tl. 5 mm 

- Tepelná izolace 

(zn. Isover Uni, mat. desky z minerálních vláken)    tl. 140 mm 

- Lepící vrstva 

(zn. Weber.therm.elastik, mat. jednosložková prášková lepící,  

stěrková hmota)        tl. 5 mm 

- Omítka vnější 

(zn. Weber ton silikát, mat. tenkovrstvá probarvená silikátová omítkovina tl. 1,5 mm 

- Dekorativní prvek-Bosážní kámen 

(zn.: desky atypické-výroba na zakázku, mat.: polystyrén EPS 70 F) tl. 50 mm 

- Lepící vrstva 

(zn. Weber.therm.elastik, mat. jednosložková prášková lepící,  

stěrková hmota)        tl. 5 mm 

- Omítka vnější 

(zn. Weber ton silikát, mat. tenkovrstvá probarvená silikátová omítkovina tl. 1,5 mm 
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STN-26, STN-27, STN-28, STN- 29– Obvodová stěna podkroví s fasádními 

deskami, tl. zdi 300+180 mm zateplení-Z,S,V, 

(skladba od interiéru po exteriér) 

 

- Finální nátěr 

(zn.: Thermowell, mat.:interiérová malba s odolností vůči plísním  

a bakteriím)         tl. 2 vrstvy 

- Omítka vnitřní 

(zn. Weber.dur-štuk IN, mat. štuková omítka-suchá omítková směs  tl. 2,0 mm 

s vápenným hydrátem) 

- Omítka vnitřní  

(zn. Weber.terralit, mat. jádrová omítka s tepelněizolačními vlastnostmi- tl. 20 mm 

Suchá směs s vápenným hydrátem, s protiplísňovými přísadami) 

- Podkladní vrstva pro jádrovou omítku-podhoz 

(zn. Weber.dur-podhoz, mat. cement, písek, přísady)   tl. 5 mm 

- Nové obvodové zdivo       tl. 300 mm 

(zn. Ytong statik, mat. pórobetonové tvárnice) 

- Cementová plošná stěrka 

- (zn. Weber.therm.elastik, mat. jednosložková prášková lepící,  

- stěrková hmota)         tl. 5 mm 

- Tepelná izolace 

(zn. Isover Uni, mat. desky z minerálních vláken)    tl. 140 mm 

- Lepící vrstva 

(zn. Weber.therm.elastik, mat. jednosložková prášková lepící,  

stěrková hmota)         tl. 5 mm 

- Omítka vnější 

(zn. Weber ton silikát, mat. tenkovrstvá probarvená silikátová omítkovina tl. 1,5 mm 

- Dekorativní prvek-Bosážní kámen 

(zn.: desky atypické-výroba na zakázku, mat.: polystyrén EPS 70 F) tl. 50 mm 

- Lepící vrstva 

(zn. Weber.therm.elastik, mat. jednosložková prášková lepící,  

stěrková hmota)        tl. 5 mm 

- Omítka vnější 

(zn. Weber ton silikát, mat. tenkovrstvá probarvená silikátová omítkovina tl. 1,5 mm 
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STN-29´– Obvodová stěna podkroví s fasádními deskami a obkladem,  

tl. zdi 300+180 mm zateplení-Z 

(skladba od interiéru po exteriér) 

 

- Keramický obklad + spárovací hmota 

(zn. Rako, mat. keram. obklad, rozměr:200x400 mm + spárovací hmota) tl. 8 mm 

- Lepidlo na obklady 

(zn. Weber.dur-štuk IN, mat. cementové lepidlo na obklad )  tl.  2 mm 

- Penetrační nátěr         

(zn. Dekprimer)        tl. - mm 

- Nové obvodové zdivo       tl. 300 mm 

(zn. Ytong statik, mat. pórobetonové tvárnice) 

- Cementová plošná stěrka 

- (zn. Weber.therm.elastik, mat. jednosložková prášková lepící,  

stěrková hmota)         tl. 5 mm 

 (zn. Isover Uni, mat. desky z minerálních vláken)    tl. 140 mm 

- Lepící vrstva 

(zn. Weber.therm.elastik, mat. jednosložková prášková lepící,  

stěrková hmota)         tl. 5 mm 

- Omítka vnější 

(zn. Weber ton silikát, mat. tenkovrstvá probarvená silikátová omítkovina tl. 1,5 mm 

- Dekorativní prvek-Bosážní kámen 

(zn.: desky atypické-výroba na zakázku, mat.: polystyrén EPS 70 F) tl. 50 mm 

- Lepící vrstva 

(zn. Weber.therm.elastik, mat. jednosložková prášková lepící,  

stěrková hmota)        tl. 5 mm 

- Omítka vnější 

(zn. Weber ton silikát, mat. tenkovrstvá probarvená silikátová omítkovina tl. 1,5 mm 

 

 
 

Ostatní skladby konstrukcí viz, Výpis skladeb konstrukcí  
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STR-30– Stropní kce. nad 1NP+marmoleum 2NP+protipožární SDK podhled  

(Místnost č. 101 - zádveří, Místnost č. 102- posezení s občerstvením, 

 rozteč 1 460 mm) 
 

- Nášlapná vrstva – marmoleum 

(zn.: Forbo Real/Fresco, mat.: přírodní podlahové krytiny 

 spojené s udržitelností, odolností, vysokou kvalitou)   tl. 2,5 mm 

- Spojovací vrstva-lepidlo na marmoleum  

(zn. Forbo, 514 Eurosafe lino plus 10.I, mat.:lepidlo  

na linoleum bez rozpouštědel s vysokou počáteční přilnavostí  

pro instalaci linolea v rolích a dílcích)     tl. 2 mm 

- Roznášecí vrstva-betonová mazanina 

(mat. beton tř. C20/25+KARI sít Ø 8x150x150 mm)   tl. 56 mm 

- Separační vrstva 

(zn. Den braven polorukav, mat. PE folie (polyethylénová)  tl. 0,1 mm 

- Zvuková a tepelná izolace 

(zn. Isover TDPT, mat. desky z minerálních vláken)   tl. 50 mm 

- Nosná konstrukce 

(mat.: ŽB deska – beton tř. C 20/25 KARI SÍT Ø8x150x150 mm  tl. 100 mm 

 + VSŽ plech TR 50/250  

- Vzduchová vrstva        tl. 240 mm 

(mat.: ocelové I profily- IPE 240) 

- Tepelná izolace mezi ocelové I nosníky     tl. 120 mm 

(zn.: Isover UNI, mat.: desky z minerálních vláken) 

- Vzduchová vrstva        tl. 233,5 mm 

- Instalační mezera mezi profily 

(mat.: kovová nosná konstrukce v jedné rovině na rychlozávěsech) tl. 27 mm 

- Instalační mezera mezi profily 

(mat.: kovová nosná konstrukce v jedné rovině na rychlozávěsech) tl. 27 mm 

- SDK Podhled  

(zn.: Rigips, mat.: sádrokartonová protipožární deska RF(DF) Activ Air  

(růžová), rozměr desky(šxd): 1250x2000 mm)    tl. 12,5 mm 

- Finální nátěr 

(zn.: Thermowell, mat.:interiérová malba s odolností vůči plísním  

a bakteriím)         tl. 2 vrstvy 
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STR-42– Stropní kce. nad 2NP+marmoleum 3NP+akustický a protipož. SDK 

podhled  

(Místnost č. 219- knihovní část, rozteč 1500 mm) 

 

- Nášlapná vrstva – marmoleum 

(zn.: Forbo Real/Fresco, mat.: přírodní podlahové krytiny 

 spojené s udržitelností, odolností, vysokou kvalitou)   tl. 2,5 mm 

- Spojovací vrstva-lepidlo na marmoleum  

(zn. Forbo, 514 Eurosafe lino plus 10.I, mat.:lepidlo  

na linoleum bez rozpouštědel s vysokou počáteční přilnavostí  

pro instalaci linolea v rolích a dílcích)     tl. 2 mm 

- Roznášecí vrstva-betonová mazanina 

(mat. beton tř. C20/25+KARI sít Ø 8x150x150 mm)   tl. 105 mm 

- Separační vrstva 

(zn. Den braven polorukav, mat. PE folie (polyethylénová)  tl. 0,1 mm 

- Zvuková a tepelná izolace 

(zn. Isover TDPT, mat. desky z minerálních vláken)   tl. 50 mm 

- Nosná konstrukce 

(mat. ŽB deska – beton tř. C 20/25 KARI SÍT Ø8x150x150 mm  tl. 100 mm 

 + VSŽ PLECH TR 50/250  

- Vzduchová vrstva        tl. 270 mm 

(mat. ocelové I profily- IPE 240) 

- Tepelná izolace mezi ocelové I nosníky     tl. 120 mm 

(zn. Isover UNI, mat. desky z minerálních vláken) 

- Vzduchová vrstva        tl. 203,5 mm 

- Instalační mezera mezi profily 

(mat.: kovová nosná konstrukce v jedné rovině na rychlozávěsech) tl. 27 mm 

- Instalační mezera mezi profily 

(mat.: kovová nosná konstrukce v jedné rovině na rychlozávěsech) tl. 27 mm 

-  SDK Podhled  

(zn.: Rigips, mat.: sádrokartonová modrá akustická a protipožární deska  

RF(DF) Activ Air, rozměr desky(šxd): 1250x2000 mm)   tl. 12,5 mm 

- Finální nátěr 

(zn.: Thermowell, mat.:interiérová malba s odolností vůči plísním  

a bakteriím)         tl. 2 vrstvy 
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STR-–65 Stropní kce. nad 1NP +protipožární SDK podhled  

(Místnost č. 101 - zádveří, Místnost č. 102- posezení s občerstvením, rozteč 1 460 mm) 
 

- Nosná konstrukce 

(mat.: ŽB deska – beton tř. C 20/25 KARI SÍT Ø8x150x150 mm  tl. 100 mm 

 + VSŽ plech TR 50/250  

- Vzduchová vrstva        tl. 240 mm 

(mat.: ocelové I profily- IPE 240) 

- Tepelná izolace mezi ocelové I nosníky     tl. 120 mm 

(zn.: Isover UNI, mat.: desky z minerálních vláken) 

- Vzduchová vrstva        tl. 233,5 mm 

- Instalační mezera mezi profily 

(mat.: kovová nosná konstrukce v jedné rovině na rychlozávěsech) tl. 27 mm 

- Instalační mezera mezi profily 

(mat.: kovová nosná konstrukce v jedné rovině na rychlozávěsech) tl. 27 mm 

- SDK Podhled  

(zn.: Rigips, mat.: sádrokartonová protipožární deska RF(DF) Activ Air  

(růžová), rozměr desky(šxd): 1250x2000 mm)    tl. 12,5 mm 

- Finální nátěr 

(zn.: Thermowell, mat.:interiérová malba s odolností vůči plísním  

a bakteriím)         tl. 2 vrstvy 

 

STR-77– Stropní kce. nad 2NP +akustický a protipož. SDK podhled  

(Místnost č. 219- knihovní část, rozteč 1500 mm) 

 

- Nosná konstrukce 

(mat. ŽB deska – beton tř. C 20/25 KARI SÍT Ø8x150x150 mm  tl. 100 mm 

 + VSŽ PLECH TR 50/250  

- Vzduchová vrstva        tl. 270 mm 

(mat. ocelové I profily- IPE 270) 

- Tepelná izolace mezi ocelové I nosníky     tl. 120 mm 

(zn. Isover UNI, mat. desky z minerálních vláken) 

- Vzduchová vrstva        tl. 203,5 mm 

- Instalační mezera mezi profily 

(mat.: kovová nosná konstrukce v jedné rovině na rychlozávěsech) tl. 27 mm 

- Instalační mezera mezi profily 

(mat.: kovová nosná konstrukce v jedné rovině na rychlozávěsech) tl. 27 mm 

-  SDK Podhled  

(zn.: Rigips, mat.: sádrokartonová modrá akustická a protipožární deska  

RF(DF) Activ Air, rozměr desky(šxd): 1250x2000 mm)   tl. 12,5 mm 

- Finální nátěr 

(zn.: Thermowell, mat.:interiérová malba s odolností vůči plísním  

a bakteriím)         tl. 2 vrstvy 
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STN-54 – Vnitřní stěna stávající nosná zděná v 1NP 

 

- Finální nátěr 

(zn.: Thermowell, mat.:interiérová malba s odolností vůči plísním  

a bakteriím)         tl. 2 vrstvy 

- Omítka vnitřní 

(zn. Weber.dur-štuk IN, mat. štuková omítka-suchá omítková směs  tl. 2,0 mm 

s vápenným hydrátem) 

- Omítka vnitřní  

(zn. Weber.terralit, mat. jádrová omítka s tepelněizolačními vlastnostmi- tl. 20 mm 

Suchá směs s vápenným hydrátem, s protiplísňovými přísadami) 

- Podkladní vrstva pro jádrovou omítku-podhoz 

(zn. Weber.dur-podhoz, mat. cement, písek, přísady)   tl. 5 mm 

- Vyrovnávací vrstva – vápenná omítka 

(zn.: vápenná omítka pro yvrovnání stávajícího zdiva,  

mat.: jednovrstvá omítka)       tl. 10 mm 

- Stávající obvodové zdivo 

(očištěné zdivo nosné plné pálené, mat. pálené cihly  na   tl. 450-650 mm 

vápenocementovou maltu)  

- Vyrovnávací vrstva – vápenná omítka 

(zn.: vápenná omítka pro yvrovnání stávajícího zdiva,  

mat.: jednovrstvá omítka)       tl. 10 mm 

- Podkladní vrstva pro jádrovou omítku-podhoz 

(zn. Weber.dur-podhoz, mat. cement, písek, přísady)   tl. 5 mm 

- Omítka vnitřní  

(zn. Weber.terralit, mat. jádrová omítka s tepelněizolačními vlastnostmi- tl. 20 mm 

Suchá směs s vápenným hydrátem, s protiplísňovými přísadami) 

- Omítka vnitřní 

(zn. Weber.dur-štuk IN, mat. štuková omítka-suchá omítková směs  tl. 2,0 mm 

s vápenným hydrátem) 

- Finální nátěr 

(zn.: Thermowell, mat.:interiérová malba s odolností vůči plísním  

a bakteriím)         tl. 2 vrstvy 
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STN-57 – Vnitřní stěna stávající nosná zděná v 2NP s obkladem  

 

- Keramický obklad + spárovací hmota 

(zn. Rako, mat. keram. obklad, rozměr:200x400 mm + spárovací hmota) tl. 8 mm 

- Lepidlo na obklady 

(zn. Weber.dur-štuk IN, mat. cementové lepidlo na obklad  

a podlahu v interiéru)        tl.  2 mm 

- Penetrační nátěr         

(zn. Dekprimer)        tl. - mm 

- Vyrovnávací vrstva – vápenná omítka 

(zn.: vápenná omítka pro yvrovnání stávajícího zdiva,  

mat.: jednovrstvá omítka)       tl. 10 mm 

- Stávající obvodové zdivo 

(očištěné zdivo nosné plné pálené, mat. pálené cihly na   tl. 450-650 mm 

vápenocementovou maltu)  

- Vyrovnávací vrstva – vápenná omítka 

(zn.: vápenná omítka pro yvrovnání stávajícího zdiva,  

mat.: jednovrstvá omítka)       tl. 10 mm 

- Podkladní vrstva pro jádrovou omítku-podhoz 

(zn. Weber.dur-podhoz, mat. cement, písek, přísady)   tl. 5 mm 

- Omítka vnitřní  

(zn. Weber.terralit, mat. jádrová omítka s tepelněizolačními vlastnostmi- tl. 20 mm 

Suchá směs s vápenným hydrátem, s protiplísňovými přísadami) 

- Omítka vnitřní 

(zn. Weber.dur-štuk IN, mat. štuková omítka-suchá omítková směs  tl. 2,0 mm 

s vápenným hydrátem) 

- Finální nátěr 

(zn.: Thermowell, mat.:interiérová malba s odolností vůči plísním  

a bakteriím)         tl. 2 vrstvy 
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STN-58 – Vnitřní stěna nová nosná zděná  

 

- Finální nátěr 

(zn.: Thermowell, mat.:interiérová malba s odolností vůči plísním  

a bakteriím)         tl. 2 vrstvy 

- Omítka vnitřní 

(zn. Weber.dur-štuk IN, mat. štuková omítka-suchá omítková směs  tl. 2,0 mm 

s vápenným hydrátem 

- Omítka vnitřní  

(zn. Weber.terralit, mat. jádrová omítka s tepelněizolačními vlastnostmi- tl. 20 mm 

Suchá směs s vápenným hydrátem, s protiplísňovými přísadami) 

- Podkladní vrstva pro jádrovou omítku-podhoz 

(zn. Weber.dur-podhoz, mat. cement, písek, přísady)   tl. 5 mm 

- Nové zdivo vnitřní nosné 

(zn. Ytong statik, mat. pórobetonové tvárnice pro vnitřní nosné zdivo) tl. 250 mm 

- Podkladní vrstva pro jádrovou omítku-podhoz 

(zn. Weber.dur-podhoz, mat. cement, písek, přísady)   tl. 5 mm 

- Omítka vnitřní  

(zn. Weber.terralit, mat. jádrová omítka s tepelněizolačními vlastnostmi- tl. 20 mm 

Suchá směs s vápenným hydrátem, s protiplísňovými přísadami) 

- Omítka vnitřní 

(zn. Weber.dur-štuk IN, mat. štuková omítka-suchá omítková směs  tl. 2,0 mm 

s vápenným hydrátem 

- Finální nátěr 

(zn.: Thermowell, mat.:interiérová malba s odolností vůči plísním  

a bakteriím)         tl. 2 vrstvy 
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b) hlavní konstrukční materiály 

BETON: 

  podkladní beton  XC2 - C20/25 

OCEL: 

  betonářská výztuž  B500 (R10 505) 

 

c) hodnoty uvažovaných zatížení 

Nahodilé - obytné prostory:   1,5 kN/m2 

  - sníh: I. sněhová oblast: 0,7 kN/m2 

  - vítr: IV. větrová oblast:  0,55 kN/m2 

 

 

d) technologické postupy 

Je třeba dodržovat veškeré technologické postupy. Na stavbě se nevyskytují žádné 
neobvyklé konstrukce, které potřebují zajistit speciální technologické postupy. 

 

e) technologické podmínky postupu prací 

Při postupu prací je třeba dodržet technologické podmínky předepsané výrobci jednotlivých 
stavební konstrukcí, systémů a prvků. 

 

f) zásady pro provádění bouracích prací 

Bourací práce se nevyskytují. 

 

g) požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí 

Před betonáží monolitických konstrukcí bude přizván statik nebo stavební dozor 
pro přebrání výztuže. Základová spára bude přebrána zodpovědným geologem. O tomto 
bude sepsán záznam do stavebního deníku. 

 

h) seznam použitých podkladů 

Zásady navrhování konstrukcí  

ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí  

 

Zatížení stavebních konstrukcí  

ČSN EN 1991-1-1 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-1: Obecná zatížení - 
Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb  

ČSN EN 1991-1-2 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-2: Obecná zatížení - Zatížení 
konstrukcí vystavených účinkům požáru  

ČSN EN 1991-1-3 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí-Část 1-3: Obecná zatížení - Zatížení 
sněhem  

ČSN EN 1991-1-4 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí-Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení 
větrem  

ČSN EN 1991-1-5 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí-Část 1-5: Obecná zatížení - Zatížení 
teplotou  
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ČSN EN 1991-1-6 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí-Část 1-6: Obecná zatížení - Zatížení 
během provádění  

ČSN EN 1991-1-7 Eurokód 1:Zatížení konstrukcí-Část 1-7: Obecná zatížení-Mimořádná 
zatížení  

Betonové konstrukce – navrhování 

ČSN EN 1992-1-1 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí. Část 1-1: Obecná 
pravidla a pravidla pro pozemní stavby  

ČSN EN 1992-1-2 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-2: Obecná 
pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru  

ČSN EN 1992-2 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 2: Betonové 
mosty - Navrhování a konstrukční zásady  

Beton - technologie  

ČSN EN 206-1 Beton – Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda  

ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí  

ČSN 73 0202 Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení  

ČSN 42 0139 Ocel pro výztuž do betonu - Svařitelná žebírková betonářská ocel - 
Všeobecně  

ČSN 73 0210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1: 
Přesnost osazení  

ČSN 73 0212-1 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 1: 
Základní ustanovení  

ČSN 73 0212-3 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 3: 
Pozemní stavební objekty  

ČSN 73 0212-5 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 5: 
Kontrola přesnosti stavebních dílců  

ČSN 73 6180 Hmoty pro ošetřování povrchu čerstvého betonu  

 

Dřevěné konstrukce – navrhování, provádění  

ČSN EN 1995-1-1 Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí - Část 1-1: Obecná 
pravidla - Společná pravidla a pravidla pro pozemní stavby  

ČSN EN 1995-1-2 Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí - Část 1-2: Obecná 
pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru  

ČSN EN 336 Konstrukční dřevo - Rozměry, dovolené odchylky  

ČSN EN 338 Konstrukční dřevo - Třídy pevnosti  

ČSN EN 380 Dřevěné konstrukce. Zkušební metody. Všeobecné zásady pro 
statické zatěžovací zkoušky  

ČSN EN 383 Dřevěné konstrukce. Zkušební metody. Stanovení pevnosti stěn 
otvorů a charakteristik stlačitelnosti pro kolíkové spojovací prostředky  

ČSN EN 384 Konstrukční dřevo - Stanovení charakteristických hodnot 
mechanických vlastností a hustoty  

ČSN EN 1059 Dřevěné konstrukce - Výrobní požadavky na prefabrikované 
příhradové nosníky se styčníkovými deskami s prolisovanými trny  

ČSN EN 1438 Značky pro dřevo a výrobky na bázi dřeva  

ČSN EN 1912 Konstrukční dřevo. Třídy pevnosti – přiřazení vizuálních tříd jakosti a 
dřevin.  
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ČSN EN 13271 Spojovací prostředky pro dřevo - Charakteristické únosnosti a moduly 
posunutí spojů se speciálními hmoždíky 

ČSN EN 14081-1 Dřevěné konstrukce - Konstrukční dřevo obdélníkového průřezu 
tříděné podle pevnosti - Část 1: Obecné požadavky  

ČSN EN 14250 Dřevěné konstrukce - Požadavky na prefabrikované nosné prvky s 
kovovými styčníkovými deskami s prolisovanými trny  

ČSN EN 15228 Konstrukční dřevo - Konstrukční dřevo impregnované proti 
biologickému napadení  

ČSN 73 1702 Navrhování, výpočet a posuzování dřevěných stavebních konstrukcí 
– Obecná pravidla pro pozemní stavby  

ČSN 73 2810 Dřevěné stavební konstrukce. Provádění  

 

Zděné konstrukce – navrhování  

ČSN EN 1996-1-1 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí – Část 1-1: Obecná 
pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce  

ČSN EN 1996-1-2 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí – Část 1-2: Obecná 
pravidla – Navrhování konstrukcí na účinky požáru  

ČSN EN 1996-2 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí – Část 2: Volba materiálů, 
konstruování a provádění zdiva  

ČSN EN 1996-3 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí – Část 3: Zjednodušené 
metody výpočtu nevyztužených zděných konstrukcí  

Zakládání konstrukcí  

ČSN EN 1997-1 Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí – Část 1: Obecná 
pravidla  

ČSN EN 1997-2 Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí – Část 1: Průzkum 
a zkoušení základové půdy  

ČSN 73 0037 Zemní tlak na stavební konstrukce  

ČSN 72 1006 Kontrola hutnění zemin a sypanin 

 

i) požadavky na rozsah a obsah prováděcí dokumentace 

Návrhy všech konstrukcí budou přehodnoceny a řešeny jako součást prováděcí 
dokumentace nebo jako součást výrobní dokumentace dodané generálním zhotovitelem 
stavby. 

j) závěr 

Po provedeném odborně technickém posouzení konstrukcí, z technologických podkladů 
jednotlivých výrobců, lze konstatovat, že konstrukce vyhoví na všechna stálá a provozní 
zatížení včetně jejich kombinace uvedené v ČSN EN 1991-1, z čehož vyplývá: 

Objekt je vhodný pro realizaci. 

Veškeré práce nutno provádět podle platných / doporučených norem, popřípadě 
dle doporučení výrobců jednotlivých druhů materiálů a výrobků. 

 

 

V Brně, březen 2018 

Vypracovala: Bc. Blanka Přibylová  


