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(1) Směrnice děkana k VŠKP v platném znění; (2) Stavební zákon č. 183/2006 Sb. v platném 

a účinném znění; (3) Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií v platném a účinném znění; 

(4) Vyhláška č. 499/2006 Sb. v platném a účinném znění; (5) Vyhláška č. 268/2009 Sb. v platném 

a účinném znění; (6) Vyhláška č. 398/2009 Sb.; (7) Další předpisy související s řešeným tématem; 

(8) Platné technické normy ČSN, EN, ČSN EN ISO; (9) Katalogy stavebních materiálů, 

konstrukčních systémů, stavebních výrobků; (10) Odborná literatura a (11) Vlastní dispoziční 

řešení budovy s architektonickým návrhem. 

Zadání: Zpracování určené části projektové dokumentace pro provádění stavby zadané budovy 

s téměř nulovou spotřebou energie, částečně nebo plně podsklepené. Cíle: Vyřešení dispozice 

budovy s návrhem vhodné konstrukční soustavy a nosného systému na základě zvolených 

materiálů a konstrukčních prvků, včetně vyřešení osazení objektu do terénu s respektováním 

okolní zástavby a Územního plánu včetně Regulativů pro výstavbu na daném území. 

Dokumentace bude v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. v platném a účinném znění a bude 

obsahovat část A, část B, část C a část D v rozsahu části D.1.1 a D.1.3. Dále bude obsahovat 

studie obsahující předběžné návrhy budovy, návrhy dispozičního řešení a přílohovou část 

obsahující předběžné návrhy základů a rozměrů nosných prvků a prostorovou vizualizaci 

budovy, a také modulové schéma budovy. Výkresová část bude obsahovat výkresy situací, 

základů, půdorysů podlaží, konstrukce zastřešení, svislých řezů, technických pohledů, min. 

5 konstrukčních detailů, výkres(y) sestavy dílců, popř. výkres(y) tvaru stropní konstrukce všech 

podlaží. Součástí dokumentace budou dle D.1.1. bod c), stavebně fyzikální posouzení objektu 

a vybraných detailů, popř. další specializované části. V rámci stavebně fyzikálního posouzení 

objektu budou uvedeny údaje o splnění požadavků stavebního řešení pro budovy s téměř 

nulovou spotřebou energie. Dokumentace bude dále obsahovat koncepci větrání, vytápění 

a ohřevu vody. Výstupy: VŠKP bude členěna v souladu se směrnicí děkana k VŠKP v platném 

znění. Všechny části dokumentace budou zpracovány s využitím PC v textovém a grafickém CAD 

editoru. Výkresy budou opatřeny popisovým polem pro VŠKP bez podpisu. Textová část bude 

obsahovat i položky h) "Úvod", i) "Vlastní text práce" jejímž obsahem budou průvodní 

a souhrnná technická zpráva a technická zpráva pro provádění stavby podle vyhlášky 

č. 499/2006 Sb. v platném a účinném znění a j) "Závěr". V souhrnné technické zprávě a 

ve stavebně fyzikálním posouzení objektu budou uvedeny použité zásady návrhu budovy 

s téměř nulovou spotřebou energie. Součástí elektronické verze VŠKP bude i poster formátu B1 

s údaji o objektu, příklady dispozičního řešení v půdorysech a řezech, a také jeho grafickou 

vizualizací (minimálně exteriér objektu) včetně začlenění objektu do prostředí a okolní zástavby. 

VŠKP vypracujte a rozčleňte podle dále uvedené struktury:  

1. Textová část závěrečné práce zpracovaná podle platné Směrnice VUT "Úprava, odevzdávání a 

zveřejňování závěrečných prací" a platné Směrnice děkana "Úprava, odevzdávání a zveřejňování 

závěrečných prací na FAST VUT" (povinná součást závěrečné práce).  

2. Přílohy textové části závěrečné práce zpracované podle platné Směrnice VUT "Úprava, 

odevzdávání, a zveřejňování závěrečných prací" a platné Směrnice děkana "Úprava, odevzdávání 

a zveřejňování závěrečných prací na FAST VUT" (nepovinná součást závěrečné práce v případě, 

že přílohy nejsou součástí textové části závěrečné práce, ale textovou část doplňují).  

 Ing. Bohuslav Brukner 

Vedoucí diplomové práce  

 

 

 



 

 

Předmětem této diplomové práce je návrh novostavby knihovny  

a vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby. Knihovna je 

umístěna v obci Jiříkovice na téměř rovinné parcele. Objekt je řešen jako 

samostatně stojící s podzemním podlažím a se dvěma nadzemními podlažími. 

Nadzemní část objektu obsahuje knihovnu, administrativu a kavárnu. Jednotlivá 

podlaží jsou propojena schodišti a výtahem. Podzemní část objektu obsahuje 

archiv, sklady a technické zázemí. Konstrukční systém tvoří železobetonový skelet 

s výplňovým zdivem z cihelných bloků. Vodorovné nosné konstrukce jsou lokálně 

podepřené monolitické železobetonové desky. Fasádu objektu tvoří zateplovací 

systém s minerální tepelnou izolací v kombinaci s dřevěným obkladem. Objekt je 

zastřešen jednoplášťovou plochou vegetační střechou.  

knihovna, jednoplášťová plochá střecha, skelet, monolitický strop, základové patky 

a pásy, vegetační střecha 

The subject of this diploma thesis is the design of a new library and the elaboration 

of project documentation for the construction. The library is located on the 

outskirts of the village Jiříkovice on a flat plot. The building is designed as a 

detached building with an underground floor and two above-ground floors. The 

individual floors are connected by staircases and a lift. The above-ground part of 

the building contains library, office part and café. The underground part of the 

building contains archive, stores and technical facilities. The structural system of a 

building is designed from cast-in-place concrete frame with filling from ceramic 

blocks. Horizontal structural system is from cast-in-place reinforced concrete 

point-supported slabs. Part of facade is from wood and part is with contact 

thermal insulation system with mineral wool insulation. Roof construction is 

designed as flat green roof. 

library, warm deck flat roof, cast-in-place concrete frame, cast-in-place reinforced 

concrete floor, foundation pads and strips , green roof 
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Úvod 

Tématem diplomové práce je novostavba knihovny a vypracování projektové 

dokumentace pro provedení stavby. 

Knihovna je situována  v obci Jiříkovice na téměř rovinné parcele. Je řešena jako 

samostatně stojící objekt s dvěma nadzemními a jedním podzemním podlaţím. 

Jednotlivá podlaţí jsou propojena schodišti a výtahem. V nadzemních podlaţích  

se nachází dvoupodlaţní knihovna, kancelářské prostory a kavárna. V podzemním 

podlaţí je archiv, sklady kancelářské, sklady kavárny a technické zázemí. 

Konstrukční systém knihovny je navrţen jako skeletový. Obvodové stěny  

v nadzemních podlaţích plní funkci výplňového zdiva. V suterénu jsou obvodové stěny 

ţelezobetonové monolitické. Objekt je zaloţen na základových patkách a pásech. 

Střešní plášť je tvořen systémovou skladbou s vegetačním extenzivním porostem. 

Nosné stropní konstrukce jsou provedeny jako ţelezobetonové monolitické desky 

lokálně podepřené sloupy. Vnitřní nosné i nenosné stěny jsou z broušených cihelných 

bloků. Okna, hlavní i vedlejší vstupní dveře jsou hliníkové. 

Diplomová práce je rozdělena na jednotlivé části následovně – hlavní textová část; 

přípravné a studijní práce; situační výkresy; architektonicko-stavební řešení; stavebně-

konstrukční řešení; poţárně bezpečnostní řešení a stavební fyzika, kdy součástí stavební 

fyziky je posouzení objektu z hlediska tepelné techniky, akustiky, vibrací, osvětlení,  

a oslunění. 

Projektová dokumentace byla zhotovena dle platných právních a technických 

předpisů. 
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A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) název stavby, 

Knihovna – novostavba 

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků), 

k.ú. Jiříkovice [661091], okres Brno – venkov, p.č. 407, obec Jiříkovice [583189], 

ulice Nová 

c) předmět projektové dokumentace - nová stavba nebo změna dokončené stavby, 

trvalá nebo dočasná stavba, účel užívání stavby. 

Projektová dokumentace řeší novostavbu knihovny. Projektová dokumentace je pro 

provedení stavby. Jedná se o trvalou stavbu. Záměrem je vybudovat stavbu občanské 

vybavenosti pro osvětu a kulturu. Knihovna pro širší veřejnost bude plnit funkci nejen 

vzdělávací, ale i společenskou díky navrţené kavárně. 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo 

b) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání 

(fyzická osoba podnikající, pokud záměr souvisí s její podnikatelskou činností) 

nebo 

c) obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická 

osoba). 

Obec Jiříkovice, Za Školou 230, Jiříkovice 66451, IČO: 00362981 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

a) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání 

(fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, identifikační číslo 

osoby, adresa sídla (právnická osoba), 

Bc. Natalie Drinková, Tvaroţenská 225, Jiříkovice 66451 

https://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/obce/583189
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b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v 

evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou 

komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s 

vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace, 

vedoucí práce: Ing. Bohuslav Brukner 

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace 

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

Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a 

techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací 

jejich autorizace. 

Předběţné návrhy konstrukčních prvků a poţárně bezpečnostní řešení vypracovala 

Bc. Natalie Drinková. Statické návrhy, výpočty a posudky, návrhy technického a 

vzduchotechnického zařízení budovy budou provedeny autorizovanými osobami 

vedenými v evidenci České komory autorizovaných inţenýrů a techniků. 

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická 

zařízení 

Stavební objekty: 

 SO 01 Knihovna – dvoupodlaţní s jedním podzemním, 

0,000 = 233,50, UT = 233,00 

 SO 02 Zpevněná plocha pojízdná - betonová dlaţba šířky 6 m 

 SO 03 Zpevněná plocha - chodník šířky 2,0 m, betonová dlaţba 

 SO 04 Zpevněná plocha pojízdná - parkovací stání 21x 

 SO 05 Zpevněné plochy pochozí, chodníky - přístupová komunikace, betonová 

dlaţba 

 SO 06 Zpevněná plocha - venkovní schodiště betonové, výška stupně 120 mm, 

šířka stupně 1500 mm 

 SO 07 Zpevněná plocha rampa - přístupová komunikace pro osoby se sníţenou 

schopností pohybu a orientace napojená na veřejný chodník, beton spád 8,0 %, 

délky 6,0 m, šířky 2,0 m 

 SO 08 Zpevněná plocha - venkovní schodiště betonové, výška stupně 120 mm, 

šířka stupně 390 mm 

 SO 09 Zpevněné plochy pochozí, chodníky - přístupová komunikace, terasa, 

betonová dlaţba 

 SO 10 Zpevněná plocha - skladování odpadu, kontejnery 
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Inženýrské objekty: 

 IO 01 Přípojka jednotné kanalizace - PRIP DN 150 PP 

 IO 02 Přípojka veřejného vodovodu - PE 100 SDR 11 DN 40   

 IO 03 Přípojka nízkého napětí el. proudu - kabelové vedení 

 IO 04 Přípojka nízkotlakého plynovodu - PE 100 SDR 11 DN 50 

 IO 05 Retenční nádrţ 8 m
3
, revizní komín ∅600 mm, VxŠxD 2,0x2,0x2,0 m, 

k obetonování 

A.3 Seznam vstupních podkladů 

a) základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla 

stavba povolena - označení stavebního úřadu, jméno autorizovaného 

inspektora, datum vyhotovení a číslo jednací rozhodnutí nebo opatření, 

Novostavba knihovny zatím nemá vydané rozhodnutí nebo opatření, na jejichţ 

základě se stavba povoluje. 

b) základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž 

základě byla zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby, 

Projektová dokumentace pro provedení stavby byla zpracována na základě studie 

projektu zpracované projektantem stavby a investičního záměru. 

c) další podklady. 

 Příslušná katastrální mapa 

 Geologická mapa 

 Radonová mapa 

 Hydrogeologická mapa 

 Vyjádření o existenci inţenýrských sítí jednotlivých správců 

 Územní plán obce Jiříkovice 

 Platné normy, vyhlášky a předpisy 

 Představa investora 

 Vizuální průzkum pozemku 
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B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné 

území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití  

a zastavěnost území, 

Stavební činnost bude prováděna na parcele č.407 k.ú. Jiříkovice. Parcela nemá 

evidována omezení vlastnického práva, ani jiné zápisy. Knihovna je situována na téměř 

rovinatém terénu v zástavbě rodinných domů v blízkosti základní a mateřské školy, 

obecního úřadu, potravin a zastávky autobusu vzdálené 281 m. Pozemek se nachází na 

okraji obce Jiříkovice. Přístup na pozemek bude z přilehlé místní komunikace z ulice 

Nová. Jako staveniště bude vyuţívána pouze parcela ve vlastnictví investora. 

b) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo 

veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující nebo územním 

souhlasem, 

Stavební záměr bude projednáván ve společném řízení o územním rozhodnutí a 

stavebním povolení. 

c) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly 

územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací 

dokumentaci, 

Novostavba je navrţena v souladu s územně plánovací dokumentací obce Jiříkovice. 

Stavba je umístěna na pozemku určeném pro občanskou vybavenost. 
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d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků 

na využívání území, 

Novostavba si neţádá výjimku z obecných poţadavků na vyuţívání území. 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 

podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů, 

Podmínky závazných stanovisek jsou zohledněny a uvedeny v dokladové části. Jsou 

zde vypsána jednotlivá závazná stanoviska dotčených orgánů vztahující se na 

novostavbu. 

f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod., 

Byl proveden vizuální průzkum pozemku. Na základě radonové mapy bylo zjištěno, 

ţe radonový index je v této oblasti nízký. Na základě geologické mapy bylo zjištěno, ţe 

podloţí v této oblasti je hornina – jíl, typ horniny – sediment nezpevněný. Hladina 

podzemní vody H.p.V. = - 10,0 m. 

g) ochrana území podle jiných právních předpisů1), 

Na parcele se nevyskytují ţádná ochranná území, jako například památková 

rezervace, chráněné území, ochranná a bezpečnostní pásma aj. 

h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 

Stavba se nenachází v záplavovém území ani v poddolovaném území. 

i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 

poměry v území, 

Navrhovaná stavba svým provozem ovlivní okolní zástavbu, ale její vliv bude 

zanedbatelný (hluk, zastínění, doprava apod.). Realizace stavby a související terénní 

úpravy nijak neovlivní odtokové poměry. 
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j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 

Nepoţaduje se asanace, demolice. Poţaduje se kácení dřevin.  

Druh kácené dřeviny – smrk, výšky – 7,5 m. Strom se nenachází v chráněné oblasti, 

není památný a nepřesahuje obvod 80 cm ve výšce 130 cm nad zemí – kacení 

nevyţaduje povolení.  

Druh kácené dřeviny – souvislý porost dvou borovicových keřů, výšky – 2,5 m. 

Keře nedosahují rozlohy větší neţ 40 m
2
 – kácení nevyţaduje povolení. 

k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu 

nebo pozemků určených k plnění funkce lesa, 

Stavba nevytváří poţadavek na zábory pozemku zemědělského půdního fondu nebo 

zábor pozemků určených k plnění funkce lesa. 

l) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní 

a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované 

stavbě, 

Parcela bude napojena na přilehlou místní komunikaci v ulici Nová. Knihovna bude 

napojena novými přípojkami na inţenýrské sítě nacházející se pod místní komunikací 

vodovod, jednotná kanalizace) a pod chodníkem (vedení NN a NTL plynovod). 

Bezbariérový přístup k novostavbě je zajištěn. Navrhovaná rampa a chodníky 

nepřesahují maximální povolené sklony. 

Přípojka jednotné kanalizace bude napojena na stávající kanalizační potrubí DN 250 

PP pomocí PRIP DN 150 PP. 

Přípojka veřejného vodovodu bude napojena na stávající vodovodní potrubí LT 80 

pomocí PE 100 SDR 11 DN 40. 

Přípojka NTL plynovodu bude napojena na stávající plynovodní potrubí pomocí PE 

100 SDR 11 DN 50. 

Přípojka nízkého napětí el. proudu bude napojena na stávající kabelové vedení NN 

pomocí připojovacího kabelu vedeného pod zemí. 

m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice, 

Výstavba objektu bude probíhat jako celek v jedné etapě. Stavba nemá ţádné věcné 

ani časové vazby, podmiňující, vyvolané, související investice. 
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n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí, 

Par. 

číslo 

Katastrální 

území 

Výměra 

(m
2
) 

Druh pozemku 

/využití 
BPEJ 

Vlastnické 

právo 

Omezení 

vlastnického 

práva 

407 
Jiříkovice 

[661091] 
2467 

ostatní 

plocha/sportoviště 

a rekreační plocha 

není 

evidováno 

Obec 

Jiříkovice, Za 

Školou 230, 

Jiříkovice 

66451,  

Nejsou 

evidovány 

ţádné způsoby 

ochrany. 

o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné 

nebo bezpečnostní pásmo 

Par. 

číslo 

Katastrální 

území 

Výměra 

(m
2
) 

Druh 

pozemku 

/využití 

BPEJ 
Vlastnické 

právo 

Omezení 

vlastnického 

práva 

416 
Jiříkovice 

[661091] 

 

3772 

 

ostatní 

plocha/ostatní 

komunikace 

není 

evidován 

Obec Jiříkovice, 

Za Školou 230, 

Jiříkovice 

66451,  

Nejsou evidována 

ţádná omezení. 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich 

současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického 

průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí, 

Jedná se o novostavbu.  

b) účel užívání stavby, 

Záměrem je vybudovat stavbu občanské vybavenosti pro osvětu a kulturu. Knihovna 

pro širší veřejnost bude plnit funkci nejen vzdělávací, ale i společenskou díky navrţené 

kavárně. 

c) trvalá nebo dočasná stavba, 

Jedná se o trvalou stavbu. 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických 

požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové 

užívání stavby, 

Výjimka z technických poţadavků na stavbu a technických poţadavků 

zabezpečujících bezbariérové uţívání stavby není známa. 
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e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 

podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů, 

Podmínky závazných stanovisek jsou zohledněny a uvedeny v dokladové části. Jsou 

zde vypsána jednotlivá závazná stanoviska dotčených orgánů vztahující se na 

novostavbu. 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů1), 

Na parcele se nenachází ţádná ochrana území, jako například památková rezervace, 

chráněné území, ochranná a bezpečnostní pásma aj. Dodrţí se pouze ochranná pásma 

správců inţenýrských sítí. 

g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 

plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod., 

SO 01 Knihovna  Celková plocha pozemku  2.467 m
2
 

Zastavěná plocha knihovnou  507,04 m
2 

Zatravněné plochy pojízdné  573,48 m
2
 

Zastavěné plochy pochozí  436,30 m
2
 

Zatravněná plocha   940,18 m
2
 

Obestavěný prostor   5.656 m
3 

Počet podlaţí    2NP, 1S
 

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření  

s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, 

třída energetické náročnosti budov apod., 

Navrhovaná budova spadá do klasifikační třídy B – velmi úsporná.  

Roční spotřeba vody: 

Přednáškové síně, knihovny, čítárny, studovny a muzea 

Druh spotřeby vody: Vybavení WC, umyvadla 
Směrné číslo roční 

spotřeby vody [m
3
] 

Na jednoho stálého pracovníka/rok 14 

Na jednoho návštěvníka v denním průměru/rok 2 

Restaurace, vinárny, kavárny 

Druh spotřeby vody: Na jednoho pracovníka v jedné směně 

(365 dnů/rok), zahrnuje i zákazníky bez mytí skla 

Vybavení: WC, umyvadla, tekoucí teplá voda 

Směrné číslo roční 

spotřeby vody [m
3
] 

Výčep, podávání studených jídel 50 

Na jednoho návštěvníka v denním průměru/rok 2 
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Vybavení na mytí skla 
Směrné číslo roční 

spotřeby vody [m
3
] 

Mytí skla bez trvalého průtoku nebo myčka skla za jednu 

směnu 
60 

Roční spotřeba vody Qr  2.850 m
3
/rok 

Kanalizace splašková: 

Novostavba bude napojena na veřejnou jednotnou kanalizační síť pomocí nové 

přípojky. Celkový objem odpadních vod je roven roční spotřebě vody. 

Elektrický proud: 

Novostavba bude napojena na podzemní kabelové vedení NN pomocí nového 

připojovacího kabelu. 

Plyn: 

Novostavba bude napojena na NTL plynové potrubí pomocí nové přípojky. Přívod 

plynu bude zaslepen (pro případné rekonstrukce nebo změnu vytápění a ohřevu vody).  

Dešťová voda: 

Po realizaci objektu bude sráţková voda z ploché střechy a všech zpevněných ploch 

odvedena do retenční nádrţe a zpětně vyuţita (voda z parkovišť bude odvedená přes 

odlučovač lehkých kapalin kvůli znečištění), popř. přes bezpečnostní přepad odvedena 

do jednotné kanalizace. 

Pozn,: Směsný komunální odpad bude průběţně ukládán do velkoobjemových pytlů 

nebo nádob a pravidelně bude odváţen dle postupu stavebních prací na skládku určenou 

technickými sluţbami nebo do sběrného dvora. 

Předpokládaný moţný sortiment odpadů: 

17 

STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY 

(VČETNĚ VYTĚŽENÉ ZEMINY Z 

KONTAMINOVANÝCH MÍST) 

 

Množství 

Kód Název odpadu Kategorie [t] 

17 01 Beton, cihly, tašky a keramika 

17 01 01 Beton O 0,25 

17 01 02 Cihly O 0,30 

17 01 07 

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a 

keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 

06 

O 

0,10 

17 02 Dřevo, sklo a plasty 

17 02 01 Dřevo O 0,15 

17 02 02 Sklo O 0,05 

17 01 03 Plasty O Odhadované 
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17 03 Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu mnoţství do 

50 kg 17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 O 

17 04 Kovy (včetně jejich slitin) 

17 04 01 Měď, bronz, mosaz O 

17 04 02 Hliník O 

17 04 05 Ţelezo a ocel O  

17 04 07 Směsné kovy O 

17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 O 

17 05 

Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), 

kamení a vytěžená hlušina 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 O 

17 06 Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu 

17 06 04 

Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 

17 06 03 
O 

17 08 Stavební materiál na bázi sádry 

17 08 02 

Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod 

číslem 17 08 01 
O 

17 09 Jiné stavební a demoliční odpady 

17 09 04 

Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené 

pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 
O 

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na 

etapy, 

Termín zahájení výstavby:  03/2022 

Termín ukončení výstavby:  10/2024  Bez členění na etapy. 

j) orientační náklady stavby. 

odhad 45.248.000 ,-Kč bez DPH 

Cenové ukazatele ve stavebnictví pro rok 2021:  

Budovy pro vědu, kulturu a osvětu – 9.615,- Kč bez DPH 

Budovy pro řízení, správu a administrativu – 7.980,- Kč bez DPH  

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení, 

Urbanistické řešení plní poţadavky pro danou kategorii staveb. Objekt je v souladu 

s územně plánovací dokumentací obce. Stavba je navrţena na pozemku s vyuţitím 

plochy pro občanskou vybavenost. Terénní úpravy budou minimální, parcela je rovinná. 

Regulativa funkčního vyuţití – plochy slouţí k umístění nekapacitních zařízení 

občanského vybavení místního i nemístního významu. 

Střecha objektu je navrţena plochá s extenzivní zelení. Výška atiky je 9,18 m. 

Fasáda objektu je navrţena bílá v kombinaci s dřevěným obkladem. 
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b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 

řešení. 

Novostavba knihovny je navrţena jako samostatně stojící objekt s dvěma 

nadzemními a jedním podzemním podlaţím. 

Příjezd k objektu je z východní strany z veřejné místní komunikace. V prvním 

nadzemním podlaţí se nachází první patro knihovny s registrací, šatnou a serverovnou. 

Dále je zde kavárna s vlastním zázemím. V druhém nadzemním podlaţí se nachází 

druhé patro knihovny, konferenční místnost a kancelářské prostory. V suterénu se 

nachází archiv knihovny, dílna údrţby, technická místnost, rozvodna NN, strojovna 

vzduchotechniky, sklady kancelářské, sklad kavárny a strojovna výtahu.  

Nosnou konstrukci tvoří monolitický ţelezobetonový skelet. Obvodové stěny tl. 300 

mm jsou z broušených cihelných bloků a plní funkci výplňového zdiva – jsou nenosné. 

Sloupy jsou monolitické ţelezobetonové 400x400 mm. Stropy jsou monolitické 

ţelezobetonové desky tl. 250 mm. Vnitřní nosné stěny z broušených cihelných bloků tl. 

300 mm, nenosné příčky tl. 100 a 150 mm, akustické stěny tl. 200 mm. Střešní plášť je 

tvořen systémovou skladbou s vegetačním extenzivním porostem, nosná část střešního 

pláště je tvořena ţelezobetonovou monolitickou deskou tl. 250 mm. Obě schodiště 

budou monolitická ţelezobetonová. Fasáda objektu bude kombinovaná s dřevěným 

obkladem tl. 26 mm, zateplení fasády systémem ETICS minerální vata tl. 200 mm. 

Podhledy jsou sádrokartonové a kazetové, nejsou poţárně dělící. Veškeré výplně otvorů 

jsou hliníkové bílé barvy. 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Provozní doba knihovny bude od 8:00 do 18:00. Provozní doba kavárny bude od 

8:00 do 20:00. V objektu se nenachází ţádný výrobní provoz. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností 

pohybu nebo orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob  

se zdravotním postižením. 

Dokumentace je zpracovaná v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných 

technických poţadavcích zabezpečujících bezpečnost staveb. Před vstupem do budovy 

je řešená bezbariérová rampa se sklonem 8 %. Před vstupními dveřmi je volný prostor 

minimálně 2,0x1,5 m. Výškové rozdíly podlah nejsou vetší neţ 20 mm. Dveře jsou 

navrţeny šířky minimálně 800 mm. Pro dostupnost do 2 nadzemního podlaţí je navrţen 

výtah. V objektu jsou také navrţeny WC pro osoby se sníţenou schopností pohybu a 

orientace. 
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B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Stavba je navrţena v souladu s platnými normami a předpisy. Veškeré materiály 

budou pouţity dle technických norem a předpisů. Objekt splňuje poţadavky na 

bezpečnost při uţívání; stabilitu a mechanickou odolnost; poţární bezpečnost; ochranu 

zdraví osob a zvířat; zdravých ţivotních podmínek a ţivotního prostředí; ochranu proti 

hluku a úsporu energie a ochranu tepla v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb. v 

pozdějším znění. Poţárně bezpečnostní řešení je samostatná příloha projektové 

dokumentace. 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení, 

Novostavba knihovny je navrţena jako samostatně stojící objekt s dvěma 

nadzemními a jedním podzemním podlaţím. Nad 2NP a částečně nad 1NP se nachází 

jednoplášťová plochá střecha se spádem 3 %. Terén je téměř rovinný. Stavba bude 

zateplena kontaktním zateplovacím systémem ETICS. Stropní konstrukce jsou navrţeny 

jako ţelezobetonové monolitické desky tl. 250 mm. Základy jsou řešeny jako 

monolitické ţelezobetonové patky z betonu C30/37. 

b) konstrukční a materiálové řešení, 

Nosnou konstrukci tvoří monolitický ţelezobetonový skelet. Obvodové stěny tl. 300 

mm jsou z broušených cihelných bloků a plní funkci výplňového zdiva – jsou nenosné. 

Sloupy jsou monolitické ţelezobetonové 400x400 mm. Stropy jsou monolitické 

ţelezobetonové desky tl. 250 mm. Vnitřní nosné stěny z broušených cihelných bloků tl. 

300 mm, nenosné příčky tl. 100 a 150 mm, akustické stěny tl. 200 mm. Střešní plášť je 

tvořen systémovou skladbou s vegetačním extenzivním porostem, nosná část střešního 

pláště je tvořena ţelezobetonovou monolitickou deskou tl. 250 mm. Obě schodiště 

budou monolitická ţelezobetonová. Fasáda objektu bude kombinovaná s dřevěným 

obkladem tl. 26 mm, zateplení fasády systémem ETICS minerální vata tl. 200 mm. 

Podhledy jsou sádrokartonové a kazetové, nejsou poţárně dělící. Veškeré výplně otvorů 

jsou hliníkové bílé barvy. 

c) mechanická odolnost a stabilita. 

Návrh zajišťuje mechanickou odolnost a stabilitu stavby. Splňuje poţadavky 

vyhlášky č. 268/2009 Sb. O technických poţadavcích na stavby část 3, §9. 

Stavba je navrţena a bude provedena v souladu s normovými hodnotami tak, aby 

účinky zatíţení a nepříznivé vlivy prostředí, kterým je vystavena během výstavby a 

uţívání při řádně prováděné běţné údrţbě, nemohly narušit stabilitu stavby nebo 

mechanickou odolnost stavby. 
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B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) technické řešení, 

Technické řešení obsahuje zabezpečení z hlediska poţární odolnosti (autonomní 

detekce a signalizace, panikové kování, nouzové osvětlení). 

Vytápění, větrání a chlazení objektu bude zajištěno VZT zařízením se zázemím 

v podzemním podlaţí v místnosti pro VZT. Ohřev teplé vody zajistí průtokový ohřívač. 

b) výčet technických a technologických zařízení. 

V objektu jsou navrţena technická zařízení pro zajištění poţární odolnosti stavby 

(autonomní detekce a signalizace, panikové kování). Hygienické zázemí a úklidové 

místnosti budou větrány pomocí axiálních ventilátorů, které budou napojeny na 

stoupající potrubí v instalační šachtě, to bude dále vyvedené nad střechu objektu. 

Vytápění, chlazení a větrání jednotlivých místností je zajištěno pomocí 

vzduchotechnických jednotek a ventilátorů. Jednotky jsou umístěny v suterénu objektu 

v místnosti pro VZT. Ohřev teplé vody je zajištěn průtokovými ohřívači. 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Řešení poţární bezpečnosti stavby je doloţeno v samostatné příloze D.1.3 Poţárně 

bezpečnostní řešení, která je součástí projektu. Vše v souladu s poţadavky a normami. 

Objekt bude posuzován dle ČSN 73 0802. 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

Výpočet úspory energie je doloţen k projektové dokumentaci. Všechny konstrukce 

obsaţeny ve stavbě jsou navrţeny dle normy ČSN 73 0540 a splňují všechny 

doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla. 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní  

a komunální prostředí 

Zásady řešení parametrů stavby - větrání, vytápění, osvětlení, zásobování 

vodou, odpadů apod., a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, 

prašnost apod. 

Vytápění, větrání a chlazení je zajištěno ventilátory a VZT jednotkami. Větrání 

přirozené (okny). Všechny jednotky jsou umístěny ve strojovně VZT. Ohřev vody 

objektu bude zajištěn pomocí průtokových ohřívačů. 

Denní osvětlení a proslunění je zajištěno okny s dostatečnou plochou výplně. Umělé 

osvětlení bude zajištěno jednotlivými svítidly dle výběru stavebníka a projektu 

elektroinstalace.  
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Zásobování pitnou vodou je zajištěno napojením na veřejný vodovod. Likvidace 

odpadních vod je zajištěna svodem do jednotné kanalizace. 

Odpad komunální, vzniklý při běţném uţívání, bude skladován v kontejnerech na 

zpevněné ploše pro komunální odpad. Dále bude odváţen a likvidován specializovanou 

firmou s oprávněním k likvidaci těchto odpadů. 

Navrhovaná stavba svým provozem ovlivní okolní zástavbu, ale její vliv bude 

zanedbatelný (hluk, zastínění, doprava apod.). 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího 

prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží, 

Není nutné stavbu chránit před pronikáním radonu z podloţí. Radonový index v této 

oblasti je nízký.  
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Komplexní radonová informace, Radonové riziko, Klad listů ZM50. In: <div class="attribute-custom-

style"><font face="Arial" size="6">Komplexní radonová informace<br /></font></div> [online]. Praha: 

Česká geologická sluţba [cit. 2021-10-05]. Dostupné z: https://mapy.geology.cz/radon/ 

b) ochrana před bludnými proudy, 

Stavbu není nutné chránit před bludnými proudy. V daném území se nenachází. 

c) ochrana před technickou seizmicitou, 

Stavbu není třeba chránit před technickou seizmicitou. V daném území se seizmicita 

nevyskytuje. 

 

Seizmické oblasti České republiky podle Eurokódu, Nástroj pro oblasti zatíţení [online]. Nástroj pro 

oblasti zatíţení [cit. 2021-10-05]. Dostupné z: https://www.dlubal.com/cs/oblasti-zatizeni-snehem-

vetrem-a-zemetresenim/ 
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d) ochrana před hlukem, 

V okolí objektu se nenachází ţádné zdroje hluku, před kterými by bylo nutné stavbu 

chránit. Navrţené materiálové řešení stavebních konstrukcí splňuje poţadavky na 

neprůzvučnost v jednotlivých prostorách stavby dle jejich účelu uţívání. 

e) protipovodňová opatření, 

Nejsou nutná protipovodňová opatření. Objekt se nenachází v záplavovém území. 

 

Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. [online]. 

HYDROEKOLOGICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM VÚV TGM [cit. 2021-10-05]. Dostupné z: 

https://heis.vuv.cz/data/webmap/ 

f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod. 

Není nutné stavbu chránit před ostatními účinky. Oblast není poddolovaná a není 

zde výskyt metanu. 
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Důlní díla, Poddolovaná území. In: Důlní díla a poddolování [online]. Praha: Česká geologická sluţba 

[cit. 2021-10-05]. Dostupné z: https://mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/ 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury, 

Navrhovaný objekt bude připojen na stávající technickou infrastrukturu pomocí 

nových přípojek z východní strany pozemku. Knihovna bude napojena na jednotnou 

kanalizaci, vodovod, nízkotlaký plynovod a na elektrickou síť. Poloha připojovacích 

míst, retenční nádrţe a veškerých šachet je viditelná v koordinačním situačním výkresu. 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 

Přípojka jednotné kanalizace bude napojena na stávající kanalizační potrubí DN 250 

PP pomocí PRIP DN 150 PP. Délky 5,6 m. 

Přípojka veřejného vodovodu bude napojena na stávající vodovodní potrubí LT 80 

pomocí PE 100 SDR 11 DN 40. délky 2,4 m. 

Přípojka NTL plynovodu bude napojena na stávající plynovodní potrubí pomocí PE 

100 SDR 11 DN 50. Délky 15,8 m. 

Přípojka nízkého napětí el. proudu bude napojena na stávající kabelové vedení NN 

pomocí připojovacího kabelu vedeného pod zemí. Délky 11,7 m. 
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Veškeré připojovací délky, rozměry a výkonové kapacity řeší samostatný projekt 

TZB – technická zařízení budov, který není součástí této projektové dokumentace a 

bude proveden autorizovanými osobami vedenými v evidenci České komory 

autorizovaných inţenýrů a techniků. 

B.4 Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost  

a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace, 

Z přilehlé místní komunikace v ulici Nová z východní strany pozemku bude 

vybudován nájezd na pozemek a parkoviště viz. koordinační situační výkres. 

Řešení bezbariérových opatření pro přístupnost a uţívání stavby je zpracováno v 

souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických poţadavcích 

zabezpečujících bezpečnost staveb. 

Před vstupem do budovy je řešená bezbariérová rampa se sklonem 8 %. Před 

vstupními dveřmi je volný prostor minimálně 2,0x1,5 m. Jsou dodrţeny maximální 

sklony podélné 8,33 % (1:12) a příčné 2,0 % (1:50). Výškové rozdíly na komunikacích 

pro chodce nesmí být vyšší neţ 20 mm. 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 

Pozemek je napojen na stávající obecní komunikaci v ulici Nová. Dopravní 

infrastruktura je přesněji řešena v koordinačním situačním výkresu. 

c) doprava v klidu, 

Výpočet byl proveden podle normy ČSN 73 6110 – Projektování místních komunikací. 

Základní údaje 

Okres:   Brno – venkov  

Obec:   Jiříkovice 

Typ objektu:  Knihovna 

Součinitel vlivu stupně automobilizace 

Počet obyvatel v obci: 876 obyvatel 

Stupeň automobilizace: 449 osobních vozidel na 1000 obyvatel 

Součinitel:   ka = 1,12 

Součinitel redukce počtu stání 

Skupina 1 – obec do 5 000 obyvatel 

Charakter území skupina A 

Součinitel:   kp = 1 

Úroveň dostupnosti území – nízká kvalita 

Index dostupnosti:   AD = 10 – 20 



32 

 

Stupeň úrovně dostupnosti: 2 

Průměrná čekací doba:  AC = 27 minut 

Docházková vzdálenost:  281 m  

Doba docházky na zastávku:  AZ = 3,3 minut 

Součinitel nástupní doby:  AN = 30,3 minut 

Součinitel spolehlivosti:  AS = 1,8 

Měrná frekvence spojů:  AF = 2 

Základní ukazatele výhledového počtu odstavných stání: 

Druh stavby:  Kultura – knihovna 

Účelová jednotka:    plocha pro veřejnost m² 

Počet účelových jednotek na 1 stání:  20 

Počet účelových jednotek v objektu:  298,37 m
2 

Počet parkovacích stání:   14,92 

Druh stavby:  Stravování – Kavárna 

Účelová jednotka:    plocha pro veřejnost m² 

Počet účelových jednotek na 1 stání:  15 

Počet účelových jednotek v objektu:  57,55 m
2 

Počet parkovacích stání:   3,84 

Celkový počet stání pro posuzovanou stavbu (pro řešené území) se určil podle vzorce: 

N = O0 · ka + P0 · ka · kp N = 21 stání 

Na pozemku se bude nacházet 21 parkovacích stání, z toho 1 parkovací stání bude 

vyhrazeno pro osoby se sníţenou schopností pohybu a orientace. 

d) pěší a cyklistické stezky. 

Ţádné pěší ani cyklistické stezky nejsou v projektu navrţeny a nevedou v blízkosti 

objektu. 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy, 

Před započetím stavby se strhne vrstva ornice v tloušťce 0,20 m a podkornice 

v tloušťce 0,1 m. Vrstvy budou skryty odděleně a následně uloţeny na deponii. 

 Veškerá vykopaná zemina bude uskladněna na pozemku, část bude vyuţita na 

zásyp, srovnání nebo svahování. Po dokončení stavebních prací budou vykonány 

terénní úpravy zajišťující konečný vzhled pozemku. Upraví se zpevněné plochy a 

provede se zatravnění. 
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b) použité vegetační prvky, 

Větší část pozemku bude zatravněna trávou vhodnou do této oblasti. Vegetační 

úpravy se nenavrhují, případné úpravy budou provedeny dle poţadavků investora. 

c) biotechnická opatření. 

Biotechnická opatření nejsou nutná. 

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

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 

Objekt nebude svým provozem obtěţovat okolí hlukem a nijak neovlivní znečištění 

ovzduší a půdy. Během výstavby bude dočasně zvýšená hlučnost a prašnost, ale 

nebudou překročeny povolené limity. Všechny pouţité konstrukce a materiály musí 

vyhovovat hygienickým poţadavkům na emisi škodlivin. Práce a pouţité technologie 

nemají vliv na zhoršování ţivotního prostředí. Při likvidaci odpadů je nutno postupovat 

dle zákona č. 185/2001 Sb. v aktuálním znění. Veškerý domovní odpad bude tříděn do 

kontejnerů a bude odváţen a likvidován specializovanou firmou s oprávněním k 

likvidaci těchto odpadů. 

b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 

ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

apod., 

Stavba nemá ţádný vliv na okolní přírodu a krajinu. V blízkosti se nenachází ţádné 

památné stromy, chráněné rostliny ani chránění ţivočichové. Stavba knihovny nijak 

neovlivní ekologické funkce a vazby v krajině. 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000, 

Stavba nezasahuje a nemá vliv na soustavu chráněných území Natura 2000. 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru  

na životní prostředí, je-li podkladem, 

Není podkladem. 

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci 

základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných 

technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno, 

Vydáno nebylo. 
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f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 

ochrany podle jiných právních předpisů. 

Ochranná a bezpečnostní pásma nejsou navrţena. Dodrţena by byla pouze ochranná 

pásma správců inţenýrských sítí. 

V případě, že je dokumentace podkladem pro stavební řízení s posouzením 

vlivů na životní prostředí, neuvádí se informace k bodům a), b), d) a e), neboť jsou 

součástí dokumentace vlivů záměru na životní prostředí. 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 

Stavba splňuje poţadavky z hlediska ochrany obyvatelstva podle vyhlášky  

č. 380/2002 Sb. v aktuálním znění k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva. 

Stavba je navrţena v souladu s vyhláškou 268/2009 Sb. v platném znění tak,  

aby splňovala všeobecné technické poţadavky na stavbu. Stavba není zdrojem 

nadlimitní zátěţe pro okolí. 

B.8 Zásady organizace výstavby 

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

Materiál bude skladován přímo na pozemku, nebude tedy nijak omezovat provoz  

na přilehlé komunikaci. Skladování bude provedeno tak, aby materiál nepodléhal dešti  

a nepříznivým vlivům dle poţadavků výrobce. Staveniště bude vybaveno dodávkou 

všech potřebných energií. Pro měření odběrů bude zřízen provizorní vodoměr  

a elektroměr. 

b) odvodnění staveniště, 

Veškerá voda bude během realizace vsakována na okolních nezpevněných plochách 

ve vlastnictví stejného majitele obce Jiříkovice. V případě hromadění vody v některých 

částech staveniště bude voda odčerpána za pomocí čerpadel. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 

Příjezdová komunikace na staveniště bude napojena na přiléhající místní 

komunikaci v ulici Nová z východní strany pozemku. Je nutné výjezd opatřit dopravním 

značením. Před realizací stavebních prací budou vybudovány přípojky energií, které 

povedou v okraji přilehlé komunikace a blízkém okolí. 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 

Při stavebních pracích nebude omezen provoz na místní komunikaci přiléhající  

k pozemkům, dále pak nebudou porušeny práva vlastníků sousedních parcel.  
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Při výjezdu vozidel ze stavby se musí kola vozidel patřičně očistit, aby nedošlo  

ke znečištění veřejných komunikací. Provoz na stavbě bude probíhat pouze od 7:00 – 

18:00, aby okolí nebylo zatěţováno hlukem a nepřesáhla se přípustná hodnota 

akustického tlaku. Hodnota bude pravidelně měřena. 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 

dřevin, 

Při výstavbě nejsou vyvolány poţadavky na související asanace. Poţaduje se kácení 

dřevin.  

Druh kácené dřeviny – smrk, výšky – 7,5 m. Strom se nenachází v chráněné oblasti, 

není památný a nepřesahuje obvod 80 cm ve výšce 130 cm nad zemí – kacení 

nevyţaduje povolení.  

Druh kácené dřeviny – souvislý porost dvou borovicových keřů, výšky – 2,5 m. 

Keře nedosahují rozlohy větší neţ 40 m
2
 – kácení nevyţaduje povolení. 

Staveniště bude oploceno, aby nedošlo k neoprávněnému vniknutí osob do prostoru 

staveniště. 

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště, 

Krátkodobé zábory pro přípojky budou zabezpečeny dopravním značením proti 

vniknutí a pádu. Staveniště nepřesáhne obvod parcely a v nočních hodinách bude 

zabezpečeno proti vniknutí.   

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy, 

Nejsou poţadavky na bezbariérové obchozí trasy. 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 

likvidace, 

Realizovaná stavba nebude mít negativní vliv na ţivotní prostředí. Při likvidaci 

odpadů je nutno dodrţovat zákon č. 185/2001 Sb. v aktuálním znění. Je nutno 

likvidovat odpady v zařízeních k tomu určených. Je nutno zajistit, aby osoba, která 

přejímá odpad měla potřebná oprávnění oprávnění. 

Při realizaci stavby musí být zajištěna průběţná likvidace odpadů. Odpady  

se zařazují dle katalogu odpadů (vyhl. č. 93/2016 Sb. v aktuálním znění). Musí být 

dohlíţeno na to, aby odpad nebyl znehodnocen nebo odcizen. Musí být vedena evidence 

o podrobnostech nakládání s odpady. S nebezpečnými odpady se můţe manipulovat 

pouze se souhlasem okresního úřadu. 
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Pozn,: směsný komunální odpad bude průběţně ukládán do velkoobjemových pytlů 

nebo nádob k tomu určených a dále bude pravidelně odváţen dle postupu stavebních 

prací na skládku určenou technickými sluţbami nebo do sběrného dvora. 

Předpokládaný moţný sortiment odpadů: 

17 

STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY 

(VČETNĚ VYTĚŽENÉ ZEMINY Z 

KONTAMINOVANÝCH MÍST) 

 Množství 

Kód Název odpadu Kategorie [t] 

17 01 Beton, cihly, tašky a keramika 

17 01 01 Beton O 0,25 

17 01 02 Cihly O 0,30 

17 01 07 
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a 

keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 
O 0,10 

17 02 Dřevo, sklo a plasty 

17 02 01 Dřevo O 0,15 

17 02 02 Sklo O 0,05 

17 01 03 Plasty O 

Odhadované 

mnoţství do 

50 kg 

17 03 Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu 

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 O 

17 04 Kovy (včetně jejich slitin) 

17 04 01 Měď, bronz, mosaz O 

17 04 02 Hliník O 

17 04 05 Ţelezo a ocel O 

 

17 04 07 Směsné kovy O 

17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 O 

17 05 
Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), 

kamení a vytěžená hlušina 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 O 

17 06 Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu 

17 06 04 
Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 

06 03 
O 

17 08 Stavební materiál na bázi sádry 

17 08 02 
Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod 

číslem 17 08 01 
O 

17 09 Jiné stavební a demoliční odpady 

17 09 04 
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod 

čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 
O 

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, 

Při realizaci nových přípojek bude výkopek pouţit zpět na zásyp, jeho přebytek pak 

bude odvezen na skládku nebo vyuţit na terénní úpravy kolem knihovny. 
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j) ochrana životního prostředí při výstavbě, 

Majitel provede opatření ke sníţení hlučnosti a prašnosti na stavbě, aby nedošlo 

k překročení limitů (kropení, plachty a dodrţování stanovené doby práce). Při uţívání 

strojů a zařízení nesmí dojít k úniku ropných látek do okolí. Stavební stroje budou 

pravidelně kontrolovány. Odpady musí být likvidovány jen na místech k tomu 

určených. 

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 

Na staveništi se musí dodrţovat nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bliţších 

minimálních poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích  

a dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb. O bliţších poţadavcích na bezpečnost a ochranu 

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

Odpovědnost má zadavatel, zhotovitel, popřípadě stavební dozor. Plán bezpečnosti  

a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona č. 309/2006 Sb. §15, odst. 2 zajistí 

podle druhu a velikosti stavby zadavatel stavby, pokud se na stavbě vykonávají práce 

vystavující osobu zvýšenému ohroţení ţivota nebo poškození zdraví. Pracovníci budou 

vybaveni ochrannými pomůckami (přilby, obuv se zpevněnou špičkou, ochranné 

rukavice, ochranné brýle, reflexní vesta atd.) 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, 

Výstavbou nejsou dotčeny další stavby, není třeba provádět úpravy pro bezbariérové 

uţívání. 

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření, 

Pro stavbu bude vyuţito stávajícího napojení na dopravní infrastrukturu s dočasným 

dopravním značením. 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby  

za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod., 

Speciální podmínky pro provádění stavby nejsou stanoveny. 

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 

Výstavba bude zahájena po právoplatně vydaném stavebním povolení stavby. 

Stavba bude provedena bez členění na etapy. 

Termín zahájení výstavby:  03/2022 

Termín ukončení výstavby:  10/2024 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 

Po zhotovení objektu bude sráţková voda z ploché střechy a všech zpevněných 

ploch odvodněna do retenční nádrţe a dále do jednotné kanalizace. 
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D TECHNICKÁ ZPRÁVA 

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 

a) Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje 

Záměrem je vybudovat stavbu občanské vybavenosti pro osvětu a kulturu. Knihovna 

pro širší veřejnost bude plnit funkci nejen vzdělávací, ale i společenskou díky navrţené 

kavárně. Projektovaný počet osob je 114. Navrhovaný počet parkovacích stání je 21 z 

toho jedno pro osoby se sníţenou schopností pohybu a orientace. 

b) Architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení, bezbariérové 

uspořádání stavby 

 Architektonické, výtvarné a materiálové řešení 

Jedná se o samostatně stojící knihovnu se dvěma nadzemními podlaţími a jedním 

podzemním podlaţím. Novostavba je umístěna na parcele č. 407 v katastrálním území 

Jiříkovice [661091], ulice Nová. V suterénu se nachází technické zázemí, sklady a 

archiv. V prvním nadzemním podlaţí je první patro knihovny a kavárna. V druhém 

nadzemním podlaţí je druhé patro knihovny a kancelářské prostory. 

Fasáda objektu nadzemní části je tvořena silikátovou zatíranou omítkou bílé barvy v 

kombinaci s dřevěným obkladem z thermo borovice se zkosenými hranami tl. 26 mm. 

Pro narušení roviny fasády je atika předsazená změnou tloušťky izolantu o 20 mm a 

vytváří tak novou linii. Soklová část je tvořena marmolitovou mozaikovou omítkou 

barvy moon grey – bílá, šedá a černá. Výplně otvorů jsou hliníkové barvy bílé. 

Klempířské prvky jsou téţ laděné do barvy bílé a jsou z pozinkovaného plechu tl. 0,6 

mm. 

Nosnou konstrukci tvoří monolitický ţelezobetonový skelet. Obvodové stěny tl. 300 

mm jsou z broušených cihelných bloků a plní funkci výplňového zdiva – jsou nenosné. 

Sloupy jsou monolitické ţelezobetonové 400x400 mm. Stropy jsou monolitické 

ţelezobetonové desky tl. 250 mm. Vnitřní nosné stěny z broušených cihelných bloků tl. 

300 mm, nenosné příčky tl. 100 a 150 mm, akustické stěny tl. 200 mm. Střešní plášť je 

tvořen systémovou skladbou s vegetačním extenzivním porostem, nosná část střešního 

pláště je tvořena ţelezobetonovou monolitickou deskou tl. 250 mm. Obě schodiště 

budou monolitická ţelezobetonová. Fasáda objektu bude zateplena systémem ETICS 

minerální vata tl. 200 mm. Podhledy jsou sádrokartonové a kazetové, nejsou poţárně 

dělící. 

Překlady stěn nadzemní části objektu jsou řešeny pomocí keramických překladů 

typu KP7 a u nenosných stěn pomocí plochých keramických překladů typu KP14,5 

nebo překladů KP7 podle tloušťky zdiva. Překlady nosných stěn v podzemní části 

objektu, které jsou monolitické z ţelezobetonu, budou navrţeny a posouzeny statikem. 
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 Dispoziční řešení 

Příjezd k objektu je z východní strany z veřejné místní komunikace. V prvním 

nadzemním podlaţí se nachází první patro knihovny s registrací, šatnou a serverovnou. 

Dále je zde kavárna s vlastním zázemím. V druhém nadzemním podlaţí se nachází 

druhé patro knihovny, konferenční místnost a kancelářské prostory. V suterénu se 

nachází archiv knihovny, dílna údrţby, technická místnost, rozvodna NN, strojovna 

vzduchotechniky, sklady kancelářské, sklad kavárny a strojovna výtahu. 

 Bezbariérové uspořádání stavby 

Před vstupem do budovy je řešená bezbariérová rampa se sklonem 8 %. Před 

vstupními dveřmi je volný prostor minimálně 2,0x1,5 m. Výškové rozdíly podlah 

nejsou vetší neţ 20 mm. Dveře jsou navrţeny šířky minimálně 800 mm. Pro dostupnost 

do 2 nadzemního podlaţí je navrţen výtah. V objektu jsou také navrţeny WC pro osoby 

se sníţenou schopností pohybu a orientace. 

c) Celkové provozní řešení 

Provozní doba knihovny bude od 8:00 do 18:00. Provozní doba kavárny bude od 

8:00 do 20:00. 

d) Technologie výroby 

V objektu se nenachází ţádný výrobní provoz. 

e) Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby 

Nosnou konstrukci tvoří monolitický ţelezobetonový skelet. Skelet je tvořen sloupy 

o rozměru 400x400 mm a stropními deskami tl. 250 mm. Nosné obvodové svislé 

konstrukce podzemní části objektu jsou monolitické stěny tl. 300 mm z ţelezobetonu 

rozšířené v místě sloupů na 400 mm.  

Zastřešení objektu je řešeno jednoplášťovou plochou střechou. Střešní plášť je 

tvořen systémovou skladbou s vegetačním extenzivním porostem, nosná část střešního 

pláště je tvořena ţelezobetonovou monolitickou deskou tl. 250 mm. Obě schodiště 

budou monolitická ţelezobetonová. Odvod vody ze střechy je zajištěn spádováním do 

střešních vpustí. Knihovna je zaloţena na základových patkách a pásech. 

f) Bezpečnost při užívání stavby 

Stavba je navrţena v souladu s platnými normami a předpisy. Veškeré materiály 

budou pouţity dle technických norem a předpisů. Objekt splňuje poţadavky na 

bezpečnost při uţívání; stabilitu a mechanickou odolnost; poţární bezpečnost; ochranu 

zdraví osob a zvířat; zdravých ţivotních podmínek a ţivotního prostředí; ochranu proti 

hluku a úsporu energie a ochranu tepla v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb. v 
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pozdějším znění. Poţárně bezpečnostní řešení je samostatná příloha projektové 

dokumentace. 

g) Ochrana zdraví a pracovní prostředí 

Během výstavby knihovny budou dodrţeny veškeré postupy a poţadavky dle 

platných norem a vyhlášek. Navrhovaná stavba svým provozem ovlivní okolní 

zástavbu, ale její vliv bude zanedbatelný (hluk, zastínění, doprava apod.). Realizace 

stavby a související terénní úpravy nijak neovlivní odtokové poměry. 

h) Stavební fyzika 

Posouzení novostavby knihovny z hlediska stavební fyziky je řešeno v samostatné 

části diplomové práce a to ve sloţce č. 6 – Stavební fyzika. 

i) Zásady hospodaření s energiemi 

Výpočet úspory energie je doloţen k projektové dokumentaci. Všechny konstrukce 

obsaţeny ve stavbě jsou navrţeny dle normy ČSN 73 0540 a splňují všechny 

doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla. Navrhovaná budova spadá do 

klasifikační třídy B – velmi úsporná. 

j) Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

 Není nutné stavbu chránit před pronikáním radonu z podloţí. Radonový 

index v této oblasti je nízký. Byl proveden i radonový průzkum, který 

potvrdil nízký radonový index. 

 Stavbu není nutné chránit před bludnými proudy. V daném území se 

nenachází. 

 Stavbu není třeba chránit před technickou seizmicitou. V daném území se 

seizmicita nevyskytuje. 

 V okolí objektu se nenachází ţádné zdroje hluku, před kterými by bylo nutné 

stavbu chránit. Navrţené materiálové řešení stavebních konstrukcí splňuje 

poţadavky na neprůzvučnost v jednotlivých prostorách stavby dle jejich 

účelu uţívání. 

 Nejsou nutná protipovodňová opatření. Objekt se nenachází v záplavovém 

území. 

 Není nutné stavbu chránit před ostatními účinky. Oblast není poddolovaná a 

není zde výskyt metanu. 

k) Požadavky na požární ochranu konstrukcí 

Poţární bezpečnost stavby je řešena v samostatné části této diplomové práce  

D.1.3 Poţárně bezpečnostní řešení. Dokumentace je zpracována v souladu s platnými 

zákonnými předpisy zejména vyhláškami MVČR č. 23/2008 Sb., o technických 

podmínkách poţární ochrany staveb ve znění pozdějších předpisů, č. 246/2001 Sb., o 
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stanovení podmínek poţární bezpečnosti a výkonu státního poţárního dozoru ve znění 

pozdějších předpisů, zákonem č. 133/1985 Sb., o poţární ochraně ve znění pozdějších 

předpisů a vyhláškami MMRČR č. 268/2009 Sb., o obecně technických poţadavcích na 

výstavbu ve znění pozdějších předpisů a č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve 

znění pozdějších předpisů. Dále je zpracována v souladu s platnými ČSN viz poloţka 

2.1 ve zprávě D.1.3 – Technická zpráva poţární ochrany. 

l) Údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti 

provedení 

Veškeré materiály jsou specifikovány ve výkresové dokumentaci a budou pouţity  

a skladovány dle výrobce a technických listů. 

m) Popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků  

na provádění a jakost navržených konstrukcí 

Knihovna si neţádá netradiční technologické postupy a zvláštní poţadavky  

na provádění a jakost navrţených konstrukcí. 

n) Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby – 

obsah a rozsah výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele 

Výpis prvků ve sloţce D.1.1 Architektonicko-stavební řešení neslouţí jako výrobní 

nebo dílenská dokumentace. Dokumentace tohoto typu není vyţadována. Všechny 

prvky a otvory musí být na stavbě přeměřeny. 

o) Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných 

kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec povinných – 

stanovených příslušnými technologickými předpisy a normami 

Tyto kontroly nejsou poţadovány. 

D.1.2 Stavebně-konstrukční řešení 

a) Popis navrženého konstrukčního systému 

Nosnou konstrukci tvoří monolitický ţelezobetonový skelet. Skelet je tvořen sloupy 

o rozměru 400x400 mm a stropními deskami tl. 250 mm. Nosné obvodové svislé 

konstrukce podzemní části objektu jsou monolitické stěny tl. 300 mm z ţelezobetonu 

rozšířené v místě sloupů na 400 mm. 

b) Navržené materiály a hlavní konstrukční prvky 

 Vytyčení objektu a zemní práce 

Stavba je umístěna na parcele tak, aby splnila všechny regulace dané pro tuto oblast 

a byla v souladu s územním plánem obce Jiříkovice. Před započetím stavby se strhne 
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vrstva ornice v tloušťce 0,20 m a podkornice v tloušťce 0,1 m. Vrstvy budou skryty 

odděleně a následně uloţeny na deponii. 

Veškerá vykopaná zemina bude uskladněna na pozemku, část bude vyuţita na 

zásyp, srovnání nebo svahování. Po dokončení stavebních prací budou vykonány 

terénní úpravy zajišťující konečný vzhled pozemku. Upraví se zpevněné plochy a 

provede se zatravnění. Podzemní voda se nachází v dostatečné hloubce pod úrovní 

podzemního podlaţí. Hladina podzemní vody H.p.V. = - 10,0 m. 

 Základové konstrukce 

Statické návrhy, výpočty a posudky budou provedeny autorizovanými osobami 

vedenými v evidenci České komory autorizovaných inţenýrů a techniků. Základy jsou 

předběţně navrţeny jako betonové monoliticiké patky v kombinaci s pásy, beton 

C30/37, výztuţ B500B. Pod základové konstrukce je navrţen podkladní beton C20/25 

tl. 100 mm. 

Základové patky: 

do 2NP 

 plná zatěţovací plocha b = 2,7 m, h = 0,8 m 

 3/4 zatěţovací plochy b = 2,4 m, h = 0,8 m 

 1/2 zatěţovací plochy b = 2,0 m, h = 0,6 m 

 1/4 zatěţovací plochy b = 1,4 m, h = 0,5 m 

do 1NP 

 1/4 zatěţovací plochy b = 1,1 m, h = 0,5 m 

Základové pásy: 

do 2NP 

 zatěţovací šířka 6 m b = 1,6 m, h = 0,5 m 

 zatěţovací šířka 3 m b = 1,1 m, h = 0,5 m 

suterén 

 pod obvodovou suterénní ţelezobetonovou stěnou tl. 400 mm bude 

základový pás rozšířen o 190 mm – celková šířka základu b = 680 mm, 

výška h = 0,5 mm 

 pod vnitřní keramickou stěnou tl. 300 mm bude základový pás rozšířen o 

160 mm – celková šířka základu b = 620 mm, výška h = 0,5 mm 

Provádění je doporučeno způsobilou firmou, aby byly dodrţeny technologické 

postupy a kvalita provedení. Přesnou specifikaci betonové směsi provede statik. 

 Svislé konstrukce 

Obvodové stěny tl. 300 mm jsou z broušených cihelných bloků a plní funkci 

výplňového zdiva – jsou nenosné. Vnitřní nosné stěny z broušených cihelných bloků tl. 

300 mm, nenosné příčky tl. 100 a 150 mm, akustické stěny tl. 200 mm. Stěny výtahové 

šachty jsou monolitické z ţelezobetonu tl. 200 mm. Suterénní obvodové stěny jsou 

ţelezobetonové monolitické tl. 300 mm rozšířené v místě sloupů na tl. 400 mm. 
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 Překlady 

Překlady stěn nadzemní části objektu jsou řešeny pomocí keramických překladů 

typu KP7 a u nenosných stěn pomocí plochých keramických překladů typu KP14,5 

nebo překladů KP7 podle tloušťky zdiva. Překlady nosných stěn v podzemní části 

objektu, které jsou monolitické z ţelezobetonu, budou navrţeny a posouzeny statikem. 

 Stropní konstrukce 

Stropní konstrukce jsou navrţeny jako ţelezobetonové monolitické desky tl. 250 

mm z betonu C30/37 s výztuţí B500B. Součástí stropní konstrukce ve schodišťovém 

prostoru jsou průvlaky, které umoţňují otevřený prostor schodiště. 

 Konstrukce střechy 

Zastřešení objektu je řešeno jednoplášťovou plochou střechou. Střešní plášť je 

tvořen systémovou skladbou s vegetačním extenzivním porostem, nosná část střešního 

pláště je tvořena ţelezobetonovou monolitickou deskou tl. 250 mm. Odvodnění ploché 

střechy je pomocí spádování 3 % do střešních vpustí. Navrţeny jsou i pojistné přepady. 

 Konstrukce schodiště 

Hlavní schodiště je navrţeno jako tříramenné s mezipodestami tl. 170 mm. 

Konstrukce je monolitická z ţelezobetonu, z betonu C30/37 a výztuţe B500B. Povrch 

schodiště je z keramických dlaţdic s protiskluzovou úpravou. Dále je schodiště 

opatřeno zábradlím, které tvoří madlo. Bude oddilatováno od základové desky a 

schodišťových stěn pomocí výrobku schöck tronsole. 

Schodiště v knihovně je řešeno jako dvouramenné s mezipodestou tl. 170 mm. 

Konstrukce je monolitická z ţelezobetonu, z betonu C30/37 a výztuţe B500B. Povrch 

schodiště je z keramických dlaţdic s protiskluzovou úpravou. Bude oddilatováno 

pomocí výrobku schöck tronsole. 

 Podlahy 

Nášlapná vrstva v podzemní části skladů, archivu a zázemí je navrţena jako 

epoxidová stěrka, dostatečně odolná do prostor s tímto vyuţitím. V podzemních 

prostorách schodiště je keramická dlaţba. Keramická dlaţba je dále pouţita ve všech 

prostorách nadzemní části objektu. V hygienických zázemích je skladba podlahy 

opatřena hydroizolační stěrkou. 

 Výplně otvorů 

Okna jsou hliníková z  interiéru doplněna o parapet z dřevotřískové desky v barvě 

bílé, povrchová úprava - laminát tl. 0,6 mm (HPL), rozměr 17x320x1000 mm, lepený 

pěnovým lepidlem (polyuretan). Barva okna bílá (RAL 9010), prostup tepla oknem UW 

≥ 0,8 W/m²K, izolační trojsklo UG ≤ 0,6 W/m²K, hliníkový rám UF = 1,4 W/m²K, index 
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zvukové redukce RwP max. 47 dB(A), průvzdušnost tř. 4, značení CE (výrobek splňuje 

všechny příslušné základní poţadavky z příslušné směrnice), šířka rámu 56 mm 

Hlavní vchodové dveře do knihovny a kavárny a vedlejší vchodové dveře jsou 

hliníkové s izolačním trojsklem, středové těsnění, v hliníkové zárubni, bezpečnostní 

zámek tříbodový nejvýše 1000 mm od podlahy, kování nerezové (koule/klika paniková) 

ve výšce 1100 mm, překryt cylindrické vloţky, barva dveří bílá (RAL 9010), izolační 

trojsklo UG ≤ 0,6 W/m²K, hliníková rám UF = 1,4 W/m²K, prostup tepla dveří UD = 1,1 

W/m²K, stavební hloubka 90 mm. 

Vnitřní dveře jsou v ocelových rámových zárubních. V nenosných příčkách tl. 100 a 

150 mm jsou osazeny před zděním. Ve zdech tl. 300 a 200 mm jsou osazeny po zdění. 

Dveře i zárubně jsou barvy bílé. 

 Vnitřní a vnější povrchy 

Vnitřní omítky jsou navrţeny jako jednovrstvé tl. 10 mm, sloţené z minerálního 

plniva, šedého cementu, vápenného hydrátu a přísad. Estetickou vrstvu tvoří silikátový 

interiérový nátěr ve dvou vrstvách. Obloţení stěn v kuchyňce a hygienickém zázemí 

bude keramické výšky 3200 mm. Sádrokartonové šachty, stěny a předstěny budou řádně 

zatmeleny a následně obloţeny keramickým obkladem. 

Fasáda objektu nadzemní části je tvořena silikátovou zatíranou omítkou bílé barvy v 

kombinaci s dřevěným obkladem z thermo borovice se zkosenými hranami tl. 26 mm. 

Pro narušení roviny fasády je atika předsazená změnou tloušťky izolantu o 20 mm a 

vytváří tak novou linii. Soklová část je tvořena marmolitová mozaikovou omítkou barvy 

moon grey – bílá, šedá a černá. 

 Tepelné izolace 

Zateplení fasády systémem ETICS minerální vata tl. 200 mm. Zateplení atiky nad 

2NP minerální vatou tl. 220 mm. V místě atiky z vnitřní strany je pouţit fasádní 

expandovaný polystyrenem EPS 70F v tl. 100 mm. Spádování atiky je z expandovaného 

polystyrenu EPS 150 ve spádu 5,24%. Plochá střecha je zateplena izolačními deskami 

z expandovaného stabilizovaného polystyrenu EPS 150 S, ve spádu 3 %. Tepelná 

izolace soklu a suterénní stěny je z extrudovaného polystyrenu tl. 160 mm. Zateplení 

podlahy na zemině je z tepelné izolace z pěnového polystyrenu s uzavřenou povrchovou 

strukturou v tl. 100 mm. 

 Truhlářské, klempířské a zámečnické výrobky 

Veškeré výrobky jsou specifikovány ve výpisu prvků, který je obsaţen ve sloţce  

č. 2 D.1.1 Architektonické-stavební řešení. 

 Zpevněné plochy 

Pojízdné a pochozí plochy jsou tvořeny betonovou dlaţbou. Pochozí plochy – 

chodníky a terasa jsou ve spádu 1 %. Pro bezbariérový přístup do objektu je navrţena 
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rampa ve spádu 8 %, délky 6 m a šířky 2 m. Pojízdné plochy a navrţená parkovací stání 

jsou ve spádu 2 %. Navrţená komunikace je šířky 6 m, obousměrná. Venkovní 

schodiště jsou betonová.  

c) Hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu 

nosné konstrukce 

Uţitné zatíţení:  E1: plochy pro skladovací účely, včetně 

knihoven a archívů = 7,5 kN/m
2
 

Výpočtová únosnost zeminy:  300 kPa 

Zatíţení sněhem:    0,504 kN/m
2
 (I. sněhová oblast) 

Součinitel zatíţení – nahodílé:  1,5 

Součinitel zatíţení – stálé:  1,35 

d) Návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí nebo technologických postupů 

Knihovna nevyţaduje návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí nebo 

technologických postupů. 

e) Technické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní 

konstrukce, případně sousední stavby 

Veškeré práce na novostavbě knihovny budou prováděny dle standardních 

pracovních postupů, při kterých není ohroţena stabilita stavby, ani sousedních objektů. 

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 

Dokumentace je zpracována v souladu s platnými zákonnými předpisy zejména 

vyhláškami MVČR č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách poţární ochrany staveb 

ve znění pozdějších předpisů, č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek poţární 

bezpečnosti a výkonu státního poţárního dozoru ve znění pozdějších předpisů, zákonem 

č. 133/1985 Sb., o poţární ochraně ve znění pozdějších předpisů a vyhláškami MMRČR 

č. 268/2009 Sb., o obecně technických poţadavcích na výstavbu ve znění pozdějších 

předpisů a č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů. Dále je 

zpracována v souladu s platnými ČSN viz poloţka 2.1 ve zprávě D.1.3 – Technická 

zpráva poţární ochrany. 

Jedná se o nevýrobní objekt, konstrukční systém objektu je nehořlavý s poţární 

výškou h = 4,25 m. Objekt je rozdělen do 14 poţárních úseků. Posouzení poţárních 

úseků proběhlo pomocí programu Fire NX802P10. V objektu je k dispozici chráněná 

úniková cesta typu A vyhovujících parametrů. Odstupové vzdálenosti dosahují pouze na 

vlastní pozemek investora a na veřejné prostranství, stav je vyhovující. Jsou navrţeny 

VHS DN 19mm a 25mm, které budou osazeny 1,1 – 1,3 m nad podlahou poloha viz 

výkres 1.S a 1.NP. Jako zdroj vnější poţární vody bude slouţit nadzemní hydrant na 

podtrubí DN 150, který je od objektu vzdálen cca 19 m. V objektu budou osazeny PHP 

dle kapitoly 2.9.3 této zprávy. Z hlediska poţární vody je objekt vyhovující. 

Poţární bezpečnost je řešena v samostatné příloze D.1.3 Poţárně bezpečnostní 

řešení, která obasahuje Technickou zprávu poţární ochrany a výkresovou část. 
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Závěr 

Cílem této diplomové práce bylo zpracovat projektovou dokumentaci pro provedení 

stavby novostavby knihovny v Jiříkovicích. Dokumentace obasahuje přípravné a 

studijní práce; situační výkresy; architektonicko-stavební řešení; stavebně-konstrukční 

řešení; poţárně bezpečnostní řešení a stavební fyziku, kde součástí stavební fyziky je 

posouzení objektu z hlediska tepelné techniky, akustiky, vibrací, osvětlení, a oslunění. 

Tato dokumentace je zpracována v souladu s příslušnými normami, vyhláškami  

a předpisy. 

Zpracováním této diplomové práce a odbornými konzultacemi jsem nabyla mnoho 

nových zkušeností a cenných rad, které vyuţiji i v profesním ţivotě. 
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Seznam použitých zkratek a symbolů 

NP  nadzemní podlaţí 

S  suterén 

k.ú.  katastrální území 

p.č.  parcelní číslo 

vyhl.  vyhláška 

ČSN  česká technická norma 

Sb.  sbírky 

BPEJ  bonitovaná půdně ekologická jednotka 

ZPF  zěmědělský půdní fond 

H.p.V.  hladina podzemní vody 

NN  nízké napětí 

NTL  nízkotlaký 

DN  jmenovitá světlost 

DPH  daň z přidané hodnoty 

SO  stavební objekt 

PT  původní terén 

UT  upravený terén 

DPS  dokumentace pro provedení stavby 

tl.  tloušťka 

EPS  expandovaný polystyren 

XPS  extrudovaný polystyren 

PB  prostý beton 

PE  polyetylen 

SDK  sádrokarton 

AKU  akustická 

PVC  polyvinylchlorid 

NÚC  nechráněná úniková cesta 

CHÚC  chráněná úniková cesta 

fRsi  teplotní faktor 

g  stálé zatíţení 

q  nahodilé zatíţení 

A  plocha 

d  tloušťka 

R  tepelný odpor konstrukce 

HT  měrná tepelná ztráta prostupem tepla 

U  součinitel prostupu tepla 

Uem  průměrný součinitel prostupu tepla 

λ  součinitel tepelné vodivosti 

B.p.V.  balt po vyrovnání 

m n.m.  metrů nad mořem 

S-JTSK systém jednotné trigonometrické sítě katastrální (souřadný systém) 
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RN  retenční nádrţ 

HUP  hlavní uzávěr plynu 

PBŘ  poţárně bezpečnostní řešení 

SPB  stupeň poţární bezpečnosti 

p.ú.  poţární úsek 

PHP  přenosný hasící přístroj 

P  paniková klika 

dB  decibel 

m
2
  metr čtvereční 

m
3
  metr krychlový 

kN  kilonewton 

MPa  megapascal 

apod.  a podobně 

tzn.  to znamená 

tzv.  takzvaný 

aj.  a jiné 

atd.  a tak dále  
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