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Abstrakt 

Diplomová práce řeší kompletní projektovou dokumentaci novostavby knihovny a mediatéky 
na pozemku v Českých Budějovicích. Jedná se o třípodlažní objekt členěný do tří částí, 
jednopodlažní, dvoupodlažní a třípodlažní. Je částečně podsklepen. Podzemní část zaujímá 
hlavní skladové prostory knihovnického provozu, kanceláře vedení a sociální zázemí pro 
zaměstnance (WC, šatny, umývárny). Do této části objektu je samostatný vstup pro 
zaměstnance. V 1NP je situován hlavní prostor knihovny spolu s výstavními prostory a 
hlavním vstupem pro návštěvníky se samoobslužnou šatnou. Ve 2NP je řešen knihovnický 
prostor pro zrakově postižené s fondem audioknih, CD a DVD, přednáškový sál s projektorem 
a vlastní kuchyňkou a prostor pro četbu časopisů a periodik. Z tohoto podlaží je vstup na 

venkovní terasu, ke které přiléhá sklad nábytku. Ve 3NP je situována literární kavárna s 

vlastním zázemím. V každém podlaží je sociální zázemí řešené také pro užívání osobami s 

omezenou schopností pohybu a orientace. Všechna podlaží jsou spojena schodištěm a 

osobními výtahy. Konstrukčně je objekt řešen jako skelet, v podzemní části železobetonový, v 

nadzemní z prvků z lepeného lamelového dřeva. Stropní konstrukce je nad 1S tvořena 

monolitickou železobetonovou deskou, v NP je řešena jako dřevěný trámový strop z prvků z 

lepeného lamelového dřeva. Objekt má pultovou střechu z příhradových vazníků spojovaných 

ocelovými styčníkovými plechy s prolisovanými trny. Je založen na základových pásech a 

patkách.  

Zpracovaná je studie, prováděcí dokumentace, tepelně technické posudky vybraných 

konstrukcí, požárně bezpečnostní řešení stavby. Ke zpracování diplomové práce byly použity 

programy AutoCAD 2010, Teplo 2011, Area 2011, Ztráty 2011 a Fire NX 802 PRO.  

  

Klíčová slova 

skelet, knihovna, mediatéka, dřevostavba, literární kavárna, výstavní prostory, lepené 

lamelové dřevo, dřevěná odvětraná fasáda, kontaktní zateplovací systém ETICS, desky 

CEMBRIT, plovoucí podlaha, dřevěná okna, monolitické železobetonové schodiště, korková 

dlažba, epoxidová podlaha, dřevo, železobeton, pohledový beton, pultová střecha, dřevěný 

vazník spojovaný styčníkovými plechy, vegetační střecha, asfaltová střešní krytina, 

sádrokarton, skleněná stěna  

  

  

  

Abstract 

Master’s thesis deals with complete project documentation of newly built object of library and 
mediatheque located on the site in České Budějovice. It is a three-storey building divided into 
three parts, one-storey, two-storey and three-storey. It is partly basement. The underground 
part is devoted to main storage spaces of library services, management offices and social 
facilities for staff (toilets, changing rooms, washrooms). This part of the building has own 
entrance for employees. In the 1st floor is located the main library area along with exhibition 
spaces and the main entrance for visitors with self service cloakroom. In the 2nd floor are 
designed library spaces for visually impaired persons with fund of audio books, CDs and 
DVDs, a lecture hall with a projector and own kitchen and space for reading magazines and 
periodicals. From this floor is possible access to the outdoor terrace, which has own terrace 
furniture store nearby. In the 3rd floor is located a literary café with its own facilities. In each 
floor are also designed sanitary facilities for use by persons with limited ability of movement 
and orientation. All floors are connected by stairs and passenger lifts. In terms of construction, 
the building is designed as a frame, in the underground parts made of reinforced concrete, the 
overhead of glued laminated timber elements. The ceiling structure designed over the 
underground floor is monolithic reinforced concrete slab. The ceilings in the upper part are 



designed as a wooden beamed made of the glued laminated timber elements. The building has 
a pent roof created by wooden trusses assembled with punched metal plate fasteners. The 
foundations are designed as belts and footings. 
The study, detailed documentation, thermal-technical evaluation of selected structures and fire 
safety of the building are processed. For processing of the thesis were used software 
AutoCAD 2010, Teplo 2011, Area 2011, Ztráty 2011 and Fire NX 802 PRO.  
  
Keywords 

frame, library, mediatheque, wooden structure, literary café, gallery (exhibition spaces), glued 
laminated timber, ventilated wooden facade, contact heat insulating system ETICS, 
CEMBRIT boards, floating floor, wooden windows, monolithic reinforced concrete staircase, 
cork tiles, epoxy floor, wood, reinforced concrete, exposed concrete, pent roof, wooden 
trusses assembled with punched metal plate fasteners, green roof, asphalt roofing, drywall, 
glass wall  
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ÚVOD 

Cílem zadaného tématu diplomové práce je návrh novostavby knihovny a mediatéky a 
následné zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o objekt občanské vybavenosti, byla pro jeho osazení vybrána 
lokalita mezi dvěma sídlišti v Českých Budějovicích tak, aby k němu z obou byla stejně dobrá 
dostupnost a aby tak objekt vyplňoval chybějící vybavenost této lokality.   

Z hlediska konstrukčního je objekt řešen jako skelet, v podzemní části železobetonový, 
v nadzemní z prvků z lepeného lamelového dřeva. Objekt je třípodlažní a je členěn do tří 
částí; jednopodlažní, dvoupodlažní a třípodlažní. Je částečně podsklepen. Střešní konstrukce 
je navržena pultová ze sbíjených střešních vazníků, střešní hřebeny jsou ve třech výškových 
úrovních. Střecha nad jednopodlažní částí objektu je řešena jako vegetační, zbylé dvě jsou 
opatřeny asfaltovou krytinou.  

Dispozičně je objekt navržen takto: 1PP slouží jako sklady knihovnického provozu, kanceláře 
vedení a zázemí pro zaměstnance; v 1NP je hlavní provoz knihovny se studovnami, výstavní 
prostory a hlavní vstup se šatnou; 2NP je věnováno fondu knih pro zrakově postižené, fondu 
audioknih, CD a DVD, je zde také přednáškový sál a oddělení pro četbu novin a časopisů, z 
tohoto podlaží je možný přístup na venkovní terasu; ve 3NP je umístěna literární kavárna 
s vlastním zázemím. V každém podlaží je navrženo sociální zařízení také pro osoby s 
omezenou schopností pohybu a orientace.  

Co se týče vzhledu objektu, dominuje mu fasáda z dřevěných palubek orientovaných svisle i 
vodorovně, která je v oblasti schodišťových jader doplněna fasádou z vláknocementových 
desek červené barvy a soklovou částí z totožných desek barvy šedé. Objekt svým vzhledem 
ani rozměry nijak nenarušuje současnou zástavbu a ráz vybrané lokality.  
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a) Identifikační údaje stavby 
 
Stavebník: Statutární město České Budějovice 
 náměstí Přemysla Otakara II. 1 
 České Budějovice 370 92 
Projektant: Bc. Eva Macháčková 
 Soukromá 12, Brno 602 00 
Stavba: Knihovna a mediatéka 
Vlastnické poměry:  Stavebník je vlastníkem pozemku 
Místo stavby: parcela 2099/121 K.Ú. České Budějovice 
Stupeň PD: Dokumentace pro provedení stavby 
 
Základní charakteristika stavby a její účel 
Jedná se o novostavbu občanské vybavenosti-knihovnu a mediatéku o půdorysných 
rozměrech 40,46x30,46 m. Objekt je situován v centru města České Budějovice na 
rozhraní sídlišť Máj a Vltava. Stavba je založena na základových pasech a 
základových patkách, které jsou v některých částech spojený základovými trámy. 
Objekt je částečně podsklepen, má jedno podzemní a tři nadzemní podlaží. Střecha je 
pultová ze střešních vazníků se sklonem 5°. Objekt je členěn do tří částí, 
jednopodlažní, dvoupodlažní a třípodlažní. Střecha jednopodlažní části objektu je 
řešena jako vegetační s extenzivní zelení. V podzemním podlaží jsou situovány sklady 
a zázemí vedení a zaměstnanců. V prvním nadzemním podlaží je vstupní část se 
šatnou, výstavní prostory, knihovna a sociální zázemí. Ve druhém nadzemním podlaží 
je navíc přednáškový sál, čítárna s novinami a periodiky a knihovna a mediatéka pro 
zrakově postižené. Z tohoto podlaží je také přístup na venkovní terasu, ke které 
přiléhá sklad terasového nábytku.  
Třetí nadzemní podlaží je řešené jako literární kavárna s vlastním zázemím a 
sociálním zařízením. 
 

b) Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a 
o majetkoprávních vztazích 

Plánovaná stavba leží na parcelách, které v současné době nejsou zastavěné. Jedná 
se o areál bývalých kasáren v cípu mezi ulicemi Evžena Rošického a Husova 
v Českých Budějovicích. Parcela je ve vlastnictví města. 
 

c) Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou 
infrastrukturu 

Před zahájením prováděcích prací bylo zpracováno posouzení základových poměrů 
na základě již provedených geologických vrtů.  
Investor nechal zhotovit radonový průzkum, podle něj bylo radonové nebezpečí 
zhodnoceno jako velmi nízké, není tedy potřeba zajišťovat jakákoliv ochranná 
opatření. 
Přípojky inženýrských sítí budou napojeny na hlavní řády vedoucí pod přilehlou 
komunikací. Vstup do objektu je řešen rozptylovou plochou, kde je navržena špalíková 
dlažba z ofrézovaných palisád, vjezd vozidel do objektu je řešen komunikací ze 
zámkové dlažby. Dopravně je objekt přímo napojen na místní komunikaci a chodníky.  
 

d) Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 
Projektová dokumentace bude předložena dotčeným orgánům jako podklad pro 
vynesení požadavků. Tyto požadavky pak budou splněny ve lhůtě stanovené 
dotčenými orgány. 



 
 
 

e) Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 
Veškeré požadavky dané příslušnými vyhláškami a zákony budou při realizaci stavby 
splněny.  
Jedná se zejména o tyto předpisy: 

- 183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu 
- 133/1985 Sb. Zákon o požární ochraně 
- 268/2009 Sb. Vyhláška o technických požadavcích na stavby 
- 499/2006 Sb. Vyhláška o dokumentaci stavby 

 
f) Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, 

popřípadě územně plánovací informace u staveb podle §104 odst. 1 
stavebního zákona  

Předpokládané využití objektu je v souladu s územními plány statutárního města 
České Budějovice a odpovídá záměru města pro tuto lokalitu. V sousedství 
plánovaného objektu by měla být v budoucnosti zrealizována koncertní síň a kulturní 
centrum podle projektu Jana Kaplického.  
Území je určeno stavbám pro osvětu a kulturu, čemuž navržený objekt účelově 
odpovídá.  
 

g) Věcné a časové vazby na související a podmiňující stavby a jiná opatření 
v dotčeném území 

Žádné věcné ani časové vazby na jiné investice nebyly zjištěny. Po udělení 
stavebního povolení může být výstavba bezprostředně započata.  
 

h) Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby 
Stavební povolení: 04/2013 
Zahájení stavby: 05/2013 
Dokončení stavby: 09/2014 
 

i) Statistické údaje o orientační hodnotě stavby v Kč, dále údaje o 
podlahové ploše budovy v m2 a obestavěném prostoru v m3 

Orientační předpokládaný náklad stavby: cca 56 mil. Kč 
Náklad stavby bude upřesněn dle cenové nabídky dodavatele. 
 
zastavěná plocha 1057 m2 

obestavěný prostor 18056 m3 

užitná plocha 2506,27 m2  
počet nadzemních podlaží 3 
počet podzemních podlaží 1 
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1) Urbanistické, architektonické a stavebně-technické řešení stavby 
 
1a) Poloha a staveniště 
Projekt řeší novostavbu občanské vybavenosti – knihovna a mediatéka na parcele 
číslo 2099/121 K.Ú. České Budějovice. Okolní zástavbu tvoří převážně budovy pro 
bydlení, parcela je situována mezi dvěma sídlišti na okraji Českých Budějovic. 
Předmětem dalších záměrů města je i stavba koncertní síně a kulturního centra 
podle projektu Jana Kaplického.  
Pozemek je ve vlastnictví investora, je přístupný ze stávající komunikace, ve které 
jsou vedeny také hlavní řády inženýrských sítí. Parcela je svažitá k západu a je bez 
staveb i zeleně.  
 
1b) Urbanistické a architektonické řešení stavby 
Architektonicky je stavba řešena tak, aby svým vzhledem nenarušovala okolní 
zástavbu. Je výškově členěna do tří částí, jednopodlažní, dvoupodlažní a třípodlažní.  
Z urbanistického hlediska je objekt umístěn tak, aby byl pohodlně přístupný ze dvou 
největších sídlišť ve městě a doplňoval tak chybějící občanskou vybavenost této 
oblasti. Společně s plánovanou koncertní síní tak může doplnit mezeru ve 
vybavenosti.  
Objekt má jedno podzemní a tři nadzemní podlaží. V suterénu jsou situovány 
veškeré sklady knižních fondů, společně s manipulačními prostory provozu. Jsou zde 
také prostory zázemí vedení knihovny a zázemí pro zaměstnance (WC, šatny, 
umývárny). Suterénní část objektu má samostatný vchod pro zaměstnance. 
V prvním nadzemním podlaží je hlavní vstup pro návštěvníky knihovny. 
Bezprostředně za vstupními prostory se nachází samoobslužná šatna, ze které je 
přístup do výstavních prostor, ke kterým přiléhá sklad výstavních panelů. Dále je 
v tomto podlaží situována knihovna s čítárnou a studovnou, dětský koutek a 
samostatné sociální zázemí. 
Druhé nadzemní podlaží je řešeno podobně jako první. Je zde dětský koutek, 
sociální zázemí, knihovna a mediatéka pro zrakově postižené, přednáškový sál 
s kuchyňkou a skladem nábytku, čítárna s novinami a periodiky a venkovní terasa, ke 
které přiléhá sklad terasového nábytku. 
Třetí nadzemní podlaží je pak řešeno jako literární kavárna s vlastním zázemím a 
sociálním zařízením.  
Všemi podlažími procházejí dvě schodiště, jedno pro zaměstnance, jeho součástí je 
jeden výtah, druhé pro návštěvníky knihovny, jeho součástí jsou dva osobní výtahy.  
 
1c) Technické řešení stavby 
Založení objektu je navrženo na základových pasech a základových patkách, které 
jsou v některých oblastech spojeny základovými trámy. Na základových konstrukcích 
je navržena podkladní deska z prostého betonu. 
Objekt je navržen jako dřevěný skelet s nosnými prvky z lepeného lamelového dřeva. 
Rastr skeletu je 5,0 m a nosné prvky jsou těchto rozměrů: sloup 0,24x0,24 m, průvlak 
0,24x0,3 m. Strop je řešen jako dřevěný trámový se stropními trámky o rozměru 
0,1x0,2 m. Záklop stropu je tvořen deskami Rigips, na kterých pak následují skladby 
podlah. 
Výplň obvodových stěn je řešena dřevěným rámem s vloženou tepelnou izolací v tl. 
100 mm, z vnitřní strany je stěna zaklopena sádrovláknitými deskami Fermacell 
s funkcí parozábrany, dále je v této skladbě navržena instalační mezera 40 mm 
vyplněná tepelnou izolací, finální povrch stěny je pak tvořen deskami ze 
sádrokartonu montovanými na hliníkové profily Rigips. 



Z vnější strany je stěna zaklopena izolačními deskami Fermacell s nakašírovanou 
vrstvou EPS v tl. 50 mm. Fasáda je řešena jako zavěšená odvětrávaná, je navržena 
z dřevěných palubek ze severské borovice.  
Střešní konstrukce je řešena dřevěnými pultovými příhradovými vazníky ve sklonu 
5°. Vazníky jsou sbíjené ocelovými styčníkovými deskami s prolisovanými trny. 
Střecha nad jednopodlažní částí objektu je řešena jako vegetační s extenzivní zelení. 
Další dvě střechy mají krytinu z asfaltových pásů s minerálním posypem. 
Podbití je z palubek ze severské borovice. 
Suterénní část objektu je řešena jako železobetonový skelet z betonu tř. C20/25. 
Nosnými prvky jsou sloupy o průřezu 0,24x0,24 m a průvlaky o průřezu 0,24x0,5 m. 
Obvodová stěna je rovněž železobetonová monolitická tl. 0,24 m. Stropní konstrukce 
nad podzemním podlažím je řešena jako monolitická železobetonová deska o tl. 0,2 
m. 
 
Elektropřípojka je vedena zemním kabelem k hranici pozemku, kde bude ve sloupku 
umístěn elektroměr. Odsud bude přípojka do budovy. V objektu bude přípojka 
ukončena v technické místnosti v pojistkové přípojkové skříni s hlavními jističi.  
Zásobování vodou bude zajištěno z veřejného vodovodního řadu.  
Kanalizační přípojka bude vedena do veřejné kanalizace. Zvlášť je řešena kanalizace 
splašková a zvlášť kanalizace pro dešťovou vodu. Na přípojce bude osazena revizní 
šachta s čistícím kusem.  
Vytápění objektu je zajištěno teplovodem, přípojka bude provedena k hlavnímu řadu 
teplovodu, který je umístěn v přiléhající komunikaci. Teplovod je rovněž využit pro 
přívod teplé užitkové vody do objektu. Úprava teploty a tlaku dodávané teplé vody 
bude probíhat ve veřejných výměnících umístěných na teplovodní síti. 
 
1d) Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 
Objekt je napojen na stávající komunikaci na pozemku 2099/183. Tato komunikace 
pak vede do ulic Evžena Rošického a Husova. Viz. výkres situace ve stavební části. 
 
1e) Řešení technické a dopravní infrastruktury 
K pozemku je umožněn přístup stávající komunikací v ulici Jana Kaplického. 
Parkovací stání jsou řešena právě v této ulici, příčná stání jsou zde řešena také pro 
osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Takových stání je v místě před 
objektem celkem 6.  
 
1f) Vliv stavby na životní prostředí 
Při realizaci objektu nebude použita žádná technologii, která by mohla znečistit 
životní prostředí a budou dodržovány veškeré předpisy pro bezpečnost okolí včetně 
občanů. Vzhledem k charakteru stavby se nepředpokládá znečištění ani jejím 
provozem. Při realizaci ani užívání stavby nebudou překročeny limitní hodnoty 
škodlivých vlivů stanovené legislativou. Všechny požadavky dle obecných předpisů 
budou splněny.  
Výkopové materiály a odpady budou uloženy na tomu určeném místě a bude vedena 
evidence odpadů podle nařízení vlády ČR č. 521/91 Sb. K dispozici také bude doklad 
o jejich nezávadném zneškodnění.  
Od sousedních pozemků budou dodrženy předepsané vzdálenosti. 
 
1g) Řešení bezbariérového užívání 
Vzhledem k tomu, že se jedná o novostavbu občanské vybavenosti, je nutné objekt 
navrhnout také pro užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Do 



objektu je navržen bezbariérový přístup po rampě se sklonem 8,3%. Pohyb mezi 
patry je zajištěn výtahy, v každém podlaží se nachází bezbariérové sociální zázemí.  
Bezbariérové řešení se řídí vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.  
 
1h) Průzkumy a měření 
Veškeré stavební práce budou probíhat jen na pozemku investora, nepředpokládá se 
vliv na stávající inženýrské sítě, nicméně se doporučuje je před stavbou vytyčit a 
zajistit proti poškození.  
Geologický průzkum byl v této oblasti již v minulosti proveden, při posuzování 
základových poměrů se tedy vychází z jeho výsledků.  
Investor nechal zhotovit radonový průzkum, podle něj bylo radonové nebezpečí 
zhodnoceno jako velmi nízké, není tedy potřeba zajišťovat jakákoliv ochranná 
opatření. 
 
1i) Údaje o podkladech pro vytyčení stavby 
Byly použity podklady katastrálních map a výsledky vlastního měření.  
 
1j) Členění stavby na jednotlivé objekty 
Stavební objekt:   Novostavba knihovny a mediatéky 
 
Inženýrské objekty:  Kanalizační přípojka splašková 
    Kanalizační přípojka dešťová 
    Vodovodní přípojka 
    Teplovodní přípojka 
    El. přípojka 
 
1k) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby 
Vzhledem k charakteru stavby a použitým technologiím při výstavbě není nutné 
zřizovat ochranná pásma. 
 
1l) Péče o bezpečnost práce a technické zařízení 
Během realizace i užívání stavby musí být dodrženy veškeré předpisy a normy BOZ, 
a to zejména tyto: 

- 309/06 – požadavky bezpečnosti ochrany zdraví při práci v pracovně-právních 
vztazích a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovně-právní vztahy 

- 110/75 Sb. 
- 48/85 Sb. 
- 591/06 Sb. Vyhlášky o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na staveništích 
- 378/2001 Sb. 
- 362/05 o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

pracovištích a nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky 
Pracovníci musí být s těmito předpisy seznámeni.  
Při používání speciálního nářadí musí mít pracovníci kvalifikaci pro jeho obsluhu. 
 

2) Mechanická odolnost a stabilita stavby 
Navržené konstrukce zaručí, že nedojde k jejich zřícení ani nepřípustné deformaci, 
dle platných předpisů a norem.  



Skladby konstrukcí jsou navrženy tak, aby jejich užíváním nedocházelo k jejich 
poškození a byly zaručeny vlastnosti požadované pro daný účel.  
 

3) Protipožární zabezpečení stavby 
Musí být splněny předpisy zejména podle vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických 
požadavcích na stavby a dále normy týkající se požární bezpečnosti staveb. Blíže 
viz. samostatné řešení požární bezpečnosti. 
 

4) Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 
Příslušné předpisy budou u objektu splněny. Při realizaci stavby nebudou použity 
žádné technologie, které by mohly znečistit životní prostředí a budou dodrženy 
všechny předpisy zajišťující ochranu okolí včetně občanů. Vzhledem k charakteru 
stavby se nepředpokládá znečištění životního prostředí ani při užívání objektu. Svoz 
komunálního odpadu bude zajištěn. 
 

5) Bezpečnost při užívání 
Vzhledem k charakteru stavby nejsou nutná žádná zvláštní ochranná opatření. 
Všechny požadavky dle obecných technických předpisů a požadavky hygienické, 
požární, BOZ budou splněny. 
 

6) Ochrana proti hluku 
Lokalita zvolená pro realizaci toho objektu se nenachází v ochranném hlukovém 
pásmu a nepředpokládá se, že by objekt byl zdrojem nadstandardního hluku, proto 
nejsou nutná žádná protihluková opatření.  
 

7) Úspora energie a ochrana tepla 
Všechny konstrukce na styku se exteriérem nebo rozdílnou teplotou jsou navrženy 
tak, aby splňovaly požadavky na součinitele prostupu tepla danou konstrukcí.  
 

8) Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností 
pohybu 

Do objektu je navržen bezbariérový přístup po rampě se sklonem 8,3%. Pohyb mezi 
patry je zajištěn výtahy, v každém podlaží se nachází bezbariérové sociální zázemí.  
Bezbariérové řešení se řídí vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.  
 

9) Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 
Investor nechal zhotovit radonový průzkum. Z něj bylo zjištěno velmi nízké radonové 
nebezpečí, které nevyžaduje žádná ochranná opatření. Na základě dostupných 
podkladů o dané lokalitě bylo zhodnoceno, že nejsou potřeba ani žádná jiná 
ochranná opatření.  
 

10)  Ochrana obyvatelstva 
Vzhledem k charakteristice a rozsahu stavby nejsou žádné požadavky na ochranu 
obyvatelstva. 
 
 
 
 
 
 



11)  Inženýrské stavby 
 
11a) Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod 
Dešťové vody budou svedeny do přípojky dešťové kanalizace, která pak bude 
napojena na hlavní řad dešťové kanalizace v komunikaci. Splašková kanalizace bude 
napojena na hlavní řad veřejné kanalizace. Bude na ní osazena revizní šachta 
s čistícím kusem. Zastavěná plocha a plocha přilehlých zpevněných ploch jsou ve 
vyhovujícím poměru k velikosti pozemku. 
 
Průtok dešťových vod 
plocha střech: 1115 m2 

součinitel odtoku:  Qd=0,03/1*1115=33,45 l/s 
 
11b) Zásobování vodou 
Objekt bude napojen přípojkou na veřejný vodovodní řad. 
 
Roční potřeba vody: dle přílohy č. 12 vyhlášky 120/2011 Sb.: 
 
Přednáškové síně, knihovny, čítárny, studovny a muzea – vybavení WC, umyvadla 

- 14 m3 na jednoho stálého pracovníka/rok 
- 2 m3 na jednoho návštěvníka v denním průměru/rok 

 
Restaurace, vinárny, kavárny – vybavení WC, umyvadla, tekoucí teplá voda 

- 60 m3 na jednoho pracovníka v jedné směně (365 dnů/rok), zahrnuje i 
zákazníky 

 
11c) Zásobování el. energií 
Elektropřípojka je vedena zemním kabelem k hranici pozemku, kde bude ve sloupku 
umístěn elektroměr. Odsud bude přípojka do budovy. V objektu bude přípojka 
ukončena v technické místnosti v pojistkové přípojkové skříni s hlavními jističi.  
Vnitřní rozvody budou provedeny dle standardních zvyklostí. Pro elektroinstalaci 
bude zpracován samostatný projekt. 
Bude provedeno uzemnění včetně hromosvodů z tyčových jímačů se svody 
k jímacím deskám. Revize zařízení bude předložena pro kolaudaci objektu. 
 
11d) Řešení dopravy 
Objekt je přímo napojen na stávající komunikaci. Parkovací stání jsou zajištěna v této 
ulici, včetně šesti stání pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 
 

12)  Dokončovací práce 
Po dokončení stavebních prací budou provedeny terénní úpravy a výsadby zeleně 
dle projektu zahradního architekta 
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1) ZÁKLADNÍ ÚDAJE  
 
a) Název a místo stavby 
Novostavba knihovny a mediatéky na pozemku č. 2099/121 K.Ú. České Budějovice 
 
b) Účel stavby 
Navržený objekt bude sloužit občanské vybavenosti, jedná se o objekt účelově 
spadající do sféry osvěty a kultury.  
 
c) Investor 
Statutární město České Budějovice 
Nám. Přemysla Otakara II. 1 
České Budějovice 370 92  
 
d) dodavatel: 
Makara buildings s.r.o. 
Dřevařská 184 
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2) SEZNAM PŘÍLOH STAVEBNÍ ČÁSTI 

1. Technická zpráva stavební části 
2. Situace 
3. Půdorys 1S 
4. Půdorys 1NP 
5. Půdorys 2NP 
6. Půdorys 3NP 
7. Řez A-A´ 
8. Řez B-B´ 
9. Řez C-C´ 
10. Řez D-D´ 
11. Řez E-E´ 
12. Pohled jižní 
13. Pohled východní 
14. Pohled severní 
15. Pohled západní 
16. Tvar stropu nad 1S 
17. Tvar stropu nad 1NP 
18. Základy 
19. Krov 
20. Detail A 
21. Detail B 



22. Detail C 
23. Detail D 
24. Detail E 
25. Skladby stavebních konstrukcí 
26. Tepelně technické posudky 
27. Zpráva požární bezpečnosti stavby 

 
3) ZÁSADY ARCHITEKTONICKÉHO, FUNKČNÍHO, DISPOZIČNÍHO A 
VÝTVARNÉHO ŘEŠENÍ A ŘEŠENÍ VEGETAČNÍCH ÚPRAV OKOLÍ OBJEKTU 
VČETNĚ ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ OBJEKTU OSOBAMI S OMEZENOU 
SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE 
 

a) Architektonické řešení 
Z architektonického hlediska je objekt inspirován severskými dřevěnými domy, má 
dřevěnou palubkovou fasádu ze severské borovice, vegetační střechu a 
ozeleněnou jihozápadní stěnu. Objekt je rozčleněn do tří částí; jednopodlažní, 
dvoupodlažní a třípodlažní. Všechny tyto části mají pultovou střechu se sklonem 5°, 
střecha nad jednopodlažní částí je řešena jako extenzivní vegetační, střecha nad 
dvoupodlažní a třípodlažní částí má pak krytinu z asfaltových pásů s minerálním 
posypem. Ze severozápadu je navržena venkovní terasa s dřevěnou dlažbou. 
Vstup do objektu je řešen z rozptylové plochy před objektem, samotná vstupní část 
se schodištěm a rampou je kryta dřevěnou pergolou, která je zastřešena skleněnou 
deskou a ozeleněna popínavou vegetací. Zpevněná plocha před objektem je 
tvořena dřevěnou špalíkovou dlažbou z ofrézovaných palisád. Součástí této plochy 
jsou sedací prvky a zeleň.  
 

b) Funkční řešení 
Hlavní funkcí objektu je doplnit chybějící občanskou vybavenost v oblasti osvěty a 
kultury. V 1NP je umístěna výstavní galerie a knihovna, ve 2NP je pak mediatéka a 
knihovna pro zrakově postižení, přednáškový sál a terasa. 3NP je řešeno jako 
literární kavárna. Jednotlivé zóny objektu jsou navrženy tak, že na sebe navazují a 
navzájem nenarušují provoz stavby.  
 

c) Dispoziční řešení 
Objekt má jedno podzemní podlaží a tři podlaží nadzemní. V suterénu jsou 
situovány veškeré sklady knižních fondů, společně s manipulačními prostory 
provozu. Jsou zde také prostory zázemí vedení knihovny a zázemí pro 
zaměstnance (WC, šatny, umývárny). Suterénní část objektu má samostatný vchod 
pro zaměstnance. 
V prvním nadzemním podlaží je hlavní vstup pro návštěvníky knihovny. 
Bezprostředně za vstupními prostory se nachází samoobslužná šatna, ze které je 
přístup do výstavních prostor, ke kterým přiléhá sklad výstavních panelů. Dále je 
v tomto podlaží situována knihovna s čítárnou a studovnou, dětský koutek a 
samostatné sociální zázemí. 
Druhé nadzemní podlaží je řešeno podobně jako první. Je zde dětský koutek, 
sociální zázemí, knihovna a mediatéka pro zrakově postižené, přednáškový sál 
s kuchyňkou a skladem nábytku, čítárna s novinami a periodiky a venkovní terasa, 
ke které přiléhá sklad terasového nábytku. 
Třetí nadzemní podlaží je pak řešeno jako literární kavárna s vlastním zázemím a 
sociálním zařízením.  



Všemi podlažími procházejí dvě schodiště, jedno pro zaměstnance, jeho součástí je 
jeden výtah, druhé pro návštěvníky knihovny, jeho součástí jsou dva osobní výtahy.  
 

d) Výtvarné řešení 
Výrazným prvkem fasády jsou cementotřískové desky Cembrit v červené barvě, 
kterými jsou z exteriéru obložena obě schodišťová jádra. Soklová část objektu je 
obložena stejnými deskami v barvě šedé. Zbytek fasády je tvořen dřevěnými 
palubkami ze severské borovice, v třípodlažní části jsou palubky orientovány 
horizontálně, v jednopodlažní a dvoupodlažní části vertikálně, aby tak opticky 
docházelo ke kompenzaci výškových rozdílů. Jihozápadní stěna vedle hlavního 
vstupu je ozeleněna popínavými rostlinami, stejně jako konstrukce dřevěné pergoly 
před hlavním vstupem. Dochází tak ke spojení přírodního materiálu (dřeva) a 
zeleně, které je barevně oživené výrazným obložením v oblasti schodišť.  
Veškeré klempířské a exteriérové zámečnické prvky jsou navrženy v neutrální šedé 
barvě, aby korespondovaly se soklovou částí objektu a nenarušovaly barevnou 
koncepci.  
 

e) Řešení vegetačních úprav okolí objektu včetně řešení přístupu 
Hlavní vstup do objektu je orientován směrem k veřejné komunikaci a chodníku, je 
řešen z rozptylové plochy, která je zpevněna dřevěnou špalíkovou dlažbou 
z ofrézovaných palisád. Vstupní část je chráněna dřevěnou pergolou, která je 
zastřešena skleněnou deskou a ozeleněna popínavými rostlinami. Přístup pro 
zaměstnance ze zadní strany objektu je zpevněn zámkovou dlažbou a vstup je 
chráněn přístřeškem. Pozemek bude celý, vyjma zpevněných ploch, ozeleněn 
trávníkem a bude zde vysázena vegetace podle projektu zahradního architekta. 
Zeleň bude také součástí rozptylové plochy před vstupní částí, kde bude tvořit 
součást sedacích prvků.  
 

f) Užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
Vstup do objektu je řešen bezbariérově pomocí rampy se sklonem 8,3%. Také 
v prostorách interiéru je zohledněno užívání objektu osobami s omezenou 
schopností pohybu. V každém patře je bezbariérové sociální zařízení, komunikace 
mezi jednotlivými podlažími je zajištěna dvěma výtahy. 
 

g) Orientace objektu 
Orientace objektu je dána polohou stávající komunikace přiléhající k pozemku a 
tvořící jedinou přístupovou cestu z okolních hlavních ulic. Budova je orientována 
hlavním vstupem směrem k této komunikaci, aby se tak maximálně zkrátila 
vzdálenost mezi přístupovou komunikací a hlavním vstupem do objektu. Z hlediska 
světových stran je budova orientována největšími prosklenými plochami k jihu.  
 
4) KAPACITY, UŽITKOVÉ PLOCHY, OBESTAVĚNÉ PROSTORY, ZASTAVĚNÉ 
PLOCHY, ORIENTACE, OSVĚTLENÍ A OSLUNĚNÍ 
Měrné údaje o objektu  
Počet podzemních podlaží 1 
Počet nadzemních podlaží 3 
Zastavěná plocha 1057 m2 

Obestavěný prostor 18056 m2 

Užitná plocha 2506,27 
Plocha pozemku 9118 m2 

Počet parkovacích stání 30 



Počet parkovacích stání  
pro osoby s omezenou schopností pohybu 6 
 
Orientace objektu, osvětlení a oslunění 
Prostory knihovny a mediatéky jsou orientovány k jihu až jihovýchodu. Vzhledem 
k velikosti oken jsou navrženy nad okny slunolamy. Přednáškový sál není z jihu 
osvětlen přímo vlastními okny z důvodu předpokladu využívání projektoru, místnost 
je osvětlena dvěma okny ze severozápadu a dvěma světlíky ve stěně k prostoru 
knihovny.  
 
5) STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 
 

a) Zemní práce 
Před započetím výkopových prací bude provedeno sejmutí ornice v tloušťce 300 
mm. Hloubka základové spáry jednotlivých základových konstrukcí viz. výkres 
základů. Vykopaná zemina a sejmutá ornice bude odvezena na nejbližší skládku.  
Geotechnická kategorie objektu: 1 
Třída zeminy S2 
Hladina podzemní vody 8 m 
 

b) Základové konstrukce 
Základy jsou navrženy jako základové pásy z prostého betonu třídy C20/25 pod 
suterénní stěnou podsklepené části objektu. Pod nosnými sloupy jsou navrženy 
základové patky z prostého betonu třídy C20/25. 
Podkladní beton je navržen v tloušťce 150 mm z betonu třídy C20/25 vyztužen kari 
sítí 8/100x100. Pod základovou deskou je navržen štěrkový podsyp v tloušťce 150 
mm z kameniva frakce 32/64. Základová deska bude probíhat přes základové 
konstrukce.  
 

c) Svislé nosné konstrukce 
Objekt je konstrukčně řešen jako skelet. Suterénní část je navržena jako monolitický 
železobetonový skelet z betonu třídy C20/25 s výztuží z oceli B500. Obvodová 
stěna je monolitická železobetonová tloušťky 240 mm. Sloupové nosné prvky jsou 
průřezu 240x240 mm. 
Nadzemní část objektu je řešena jako dřevěný skelet s prvky z lepeného 
lamelového dřeva, nosné sloupové prvky průřezu 240x240 mm. Prvek je z lamel 
typu SA, tl. lamel 40 mm.  
 

d) Vodorovné nosné konstrukce 
Suterénní železobetonová část objektu je tvořena nosnými prvky v podobě průvlaků 
s průřezem 240x500 mm. Prvky jsou z betonu třídy C20/25 s výztuží z oceli B500. 
Stropní konstrukci nad 1S tvoří monolitická železobetonová deska tloušťky 200 mm 
z betonu třídy C20/25 s výztuží z oceli B500. 
Vodorovné nosné prvky nadzemního dřevěného skeletu tvoří průvlaky z lepeného 
lamelového dřeva i průřezu 240x300 mm. Prvky jsou z lamel typu SA, lamely 
tloušťky 30 mm. Stropní konstrukce nad nadzemními podlažími jsou řešeny jako 
trámové stropy z trámků z lepeného lamelového dřeva o průřezu 100x200 mm. 
Záklop stropu je tvořen OSB deskami v tloušťce 15 mm, na záklopu následují 
skladby podlah. 
 
 



e) Konstrukce spojující různé výškové úrovně 
V objektu jsou navržena monolitická železobetonová schodiště v úpravě 
pohledového betonu, opatřena bezbarvým epoxidovým nátěrem. Schodiště jsou 
dvě, jedno ze suterénu do třetího nadzemního podlaží, toto schodiště je určeno 
pouze pro zaměstnance, je tříramenné s 24 stupni a těmito parametry: šířka 
schodiště 1100 mm, výška stupně 175 mm a šířka stupně 280 mm. Součástí toho 
schodišťového prostoru je i malý nákladní výtah určen také pouze pro provoz 
zaměstnanců.  
Druhé schodiště je určeno užívání veřejnosti, návštěvníkům objektu. Je tříramenné 
s 28 stupni a těmito parametry: šířka schodiště 1600 mm, výška stupně 150 mm, 
šířka stupně 330 mm. 
Venkovní nouzové schodiště, které má funkci únikové cesty v případě požáru je 
ocelové s parametry: šířka schodiště 1500 mm, výška stupně 160 mm, šířka stupně 
300 mm.  
Schodiště při vstupu do objektu je betonové monolitické s vlastním základem. 
Plocha je dilatována po 2,5 m. Má 4 stupně, výška stupně 150 mm, šířka stupně 
300 mm.  
Schodiště při vstupu pro zaměstnance je monolitické betonové s parametry: šířka 
schodiště 1200 mm, výška stupně 160 mm, šířka stupně 300 mm. 
 

f) Střešní konstrukce 
Nosná konstrukce střechy je tvořena dřevěnými pultovými vazníky ve sklonu 5°. 
Vazníky jsou příhradové sbíjené ocelovými styčníkovými deskami s prolisovanými 
trny. Průřez horních i dolních pásů je navržen 60x100 mm, průřez diagonál 60x60 
mm. Vazníky jsou kotveny ocelovými hřebíkovými úhelníky a jsou navrženy v osové 
vzdálenosti 625 mm.  
Pro konstrukcí střešních vazníků je použito jehličnaté dřevo třídy jakosti S10. 
Vazníky budou impregnovány ochranným nátěrem Bochemit zelené barvy.  
Střešní konstrukce je opláštěna OSB deskami, které jsou opatřeny hydroizolační 
vrstvou z modifikovaných asfaltových pásů s minerálním posypem. 
 

g) Střešní plášť 
Střešní plášť je navržen jako dvouplášťový odvětrávaný. Horní plášť je navržen ve 
dvou variantách: a) s krytinou z asfaltových pásů s minerálním posypem  
b) s extenzivní vegetační úpravou.  
Spodní plášť obou střech je totožný. Na stropní konstrukci posledního podlaží je 
záklop z OSB desek tloušťky 15 mm, následuje parozábrana a dvě vrstvy minerální 
tepelné izolace Isover R. První vrstva bude položena mezi spodní pásy střešních 
vazníků, druhá pak na ně. Obě vrstvy jsou tl. 100 mm.  
 

h) Komíny a odvětrávací prvky 
K odvětrání kanalizace jsou navrženy odvětrávací komínky Topwet s průměrem 70 
a 125 mm. Výfuk odpadního vzduchu ze systému vzduchotechniky je pak vyveden 
na střechu výfukovou hlavicí o průměru 400 mm.  
 

i) Obvodový plášť 
Obvodový plášť dřevěného skeletu je řešen dřevěným rámem z hranolů 40x100 
mm, do kterého je vložena tepelná izolace Isover Fassil tl. 100 mm. Z interiérové 
strany je pak tento rám opatřen parozábranou a zaklopen sádrovláknitými deskami 
Fermacell. Dále je ve skladbě z interiérové strany navržena instalační mezera 40 
mm vyplaněná tepelnou izolací a finální vrstvou jsou sádrokartonové desky na 



hliníkových profilech. Z exteriérové strany je záklop rámu tvořen izolačními 
sádrovláknitými deskami Fermacell s nakašírovanou vrstvou EPS. Následuje 
větraná vzduchová mezera a zavěšená dřevěná fasáda z palubek ze severské 
borovice.  
Obvodová stěna suterénní části objektu je shodná se skladbou stěny 
schodišťového jádra. Nosnou konstrukcí je zde monolitická železobetonová stěna 
opatřená z vnitřní strany jádrovou a štukovou omítkou Baumit. Z exteriérové strany 
je kontaktně zateplena deskami Isover EPS Greywall Plus v tl. 100 mm. Finální 
podobu fasády určují zavěšené cementotřískové desky Cembrit.  
Podrobné skladby konstrukcí a jejich vlastnosti viz. příloha Skladby konstrukcí a 
Tepelně technické posouzení.  
 

j) Příčky a dělící konstrukce 
V podzemním podlaží jsou příčky vyzděné z betonových příčkových tvarovek Liabet 
tl. 120 mm. Z obou stran jsou opatřené strojní jádrovou a štukovou omítkou. 
V nadzemních podlažích jsou příčky navržené sádrokartonové tl. 100 mm 
montované na hliníkové profily a dvojitě opláštěné, aby vykazovaly příznivější 
akustické vlastnosti.  
 

k) Izolace 
 

Tepelné izolace 
Isover Fassil – obvodový plášť dřevěného skeletu 
Isover R – zateplení střechy 
Isover EPS Greywall Plus – obvodový plášť schodiště a suterénu 
izolační desky Fermacell – obvodový plášť dřevěného skeletu 
Isover EPS 200S – izolace podlah 
Isover EPS 100S – izolace terasy 
 
Akustické izolace 
Isover T-P – kročejová izolace podlah 
 
Hydroizolace 
Vedag Vedaflor SU – podkladní samolepící pás, střecha, terasa 
Vadag S/P – krytina střechy a hydroizolace terasy 
Glastek 40 Mineral Special – izolace spodní stavby proti zemní vlhkosti 
Vedag WS– hydroizolace zelené střechy s funkcí ochrany proti prorůstání kořínků 
 
Parozábrana 
Gefitas Al – střecha, obvodová stěna dřevěného skeletu 
 

l) Podlahy 
V suterénu je podlaha zateplena izolantem EPS v tl. 100 mm, roznášecí vrstva 
z betonu tl. 50 mm, nášlapná vrstva: velkoformátová keramická dlažba, litý epoxid. 
V 1NP je podlaha izolována EPS tl. 100 mm, roznášecí vrstva z betonu tl. 50 mm, 
nášlapná vrstva: celoplošně lepená korková dlažba, keramická dlažba. 
V dalších nadzemních podlažích jsou podlahy izolovány proti kročejovému hluku 
izolantem Isover T-P v tl. 30 mm, roznášecí vrstva je ze sádrovláknitých desek 
Fermacell a nášlapná vrstva je tvořena celoplošně lepenou korkovou dlažbou nebo 
keramickou dlažbou. 
Podrobné skladby konstrukcí viz. příloha Skladby konstrukcí. 



 
m) Truhlářské výrobky 

Okna 
Dřevěná eurooka Slavona Solid Comfort SC92 v rozměrech: 

- 4x2 m 
- 4x1,2 m 
- 3x0,7 m 
- 1,5x3 m 
- 0,7x3 m 
- 1,5x0,7 m 
- 1,5x1,5 m 
- 1,5x11,2 m 

Součinitel prostupu celého okna Uw=0,7 Wm-2K-1 

Všechna okna jsou specifická svým otvíráním resp. rozměrem, a tak budou 
vyrobena na zakázku a zasklena izolačním trojsklem 4-14-4-14-4. 
 
Dveře 
Všechny interiérové dveře budou od firmy Slavona, bez prosklení, model Hedera, 
olše, v obložkové zárubni.  
Vstupní dveře jsou posuvné, automatické, dřevěné v barvě olše.  
Balkónové dveře Slavona jsou dřevěné zasklené izolačním trojsklem 4-14-4-14-4. 
Dveřní profil je vyplněn tepelnou izolací, Uw=0,82 Wm-2K-1 

 
Parapety 
Všechny interiérové parapety budou zhotoveny z olšového masivu.  
 
Prahy 
Všechny dveřní prahy mezi místnostmi s různou nášlapnou vrstvou podlahy budou 
zhotoveny z olšového masivu. 
 
Zábradlí 
Madla všech interiérových zábradlí budou zhotovena z olšového masivu. Stejně tak 
madlo zábradlí na terase. 
 

n) Zámečnické výrobky 
Schodišťová zábradlí v interiéru jsou z ocelových profilů, svislé prvky Ø 20 mm, 
terasové zábradlí je totožné. Zábradlí schodiště před hlavním vstupem je 
jednoduché z ocelového profilu čtvercového průřezu 40x40 mm.  
Zábradlí rampy u vstupu je ocelové s kulatým madlem Ø 50 mm a vodící tyč ve 
výšce 300 mm.  
Nouzové schodiště je celé ocelové s ocelovým zábradlím, svislé prvky Ø 20 mm, 
madlo Ø 50 mm.  
V suterénní části objektu jsou navrženy ocelové zárubně Montkov. 

 
o) Klempířské výrobky 

Všechny klempířské výrobky jsou navrženy z titan-zinkového plechu šedé barvy.  
Jedná se o prvky vnějších parapetů, okapových žlabů a svodů, oplechování 
střechy.  

 
p) Obklady 



Obklady jsou velkoformátové Bigtile Crete v barvě šedá, matné provedení. Rozměr 
80x40 cm. Pro začištění obkládaných ploch jsou použity hliníkové ukončovací lišty. 
Vnější obklad je řešen z dřevěných palubek ze severské borovice a 
cementotřískových desek Cembrit.  

 
q) Podhledy 

Interiérové podhledy jsou řešené jako zavěšené na jednoúrovňovém křížovém roštu 
z hliníkových profilů Rigips se závěsy Nonius. V suterénu jsou desky podhledu ze 
sádrokartonu tl. 12,5 mm. V nadzemních podlažích je podhled řešen 
z cementotřískových desek Cembrit žluté barvy.  
 

r) Omítky 
Omítky jsou v celém objektu použité pouze v suterénu, jedná se o strojní jádrovou 
omítku Baumit realizovanou v tloušťce 10 mm a jemnou štukovou omítku Baumit 
v tloušťce 2 mm, barva bílá. 

 
6) STRUČNÝ POPIS TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ 
 
a) Kanalizace 

Splašková a dešťová kanalizace je řešena odděleně. Obě přípojky jsou napojené 
na veřejný řad kanalizace. Na přípojce je osazena revizní šachta s čistícím kusem. 
Přípojka je tvořena PVC systémem OSMA KG. Vnitřní svody PP systém OSMA. 
 
b) Voda a TUV 

Přípojka na veřejný vodovod ze systému EKOPLASTIK. Vodoměrná šachta 
umístěna na hranici pozemku.  
Teplá užitková voda bude do objektu přivedena teplovodem. Úprava teploty a tlaku 
dodávané vody bude probíhat ve veřejných výměnících na teplovodní síti.  
 
c) Ústřední topení 

Teplo se bude v objektu rozvádět pomocí podlahových konvektorů. Teplonosnou 
látkou je voda dodaná z teplovodu. Úprava teploty a tlaku vody pro vytápění bude 
probíhat ve veřejných výměnících na teplovodní síti. Částečně lze vytápět i pomocí 
vzduchotechnických rozvodů.  
 
d) Větrání a klimatizace 

Větrání je v objektu primárně navržené nucené. V případě potřeby je možné přejít 
na větrání přirozené okny (předpoklad pouze v případě poruchy 
vzduchotechnického systému). Úprava vzduchu bude probíhat ve 
vzduchotechnických jednotkách umístěných v suterénní strojovně. 
 
7) ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY A JEJICH ŘEŠENÍ 
Všechny standardní inženýrské přípojky budou provedeny na hlavní řady umístěné 
v přilehlé komunikaci. Žádné zvláštní požadavky se nepředpokládají. 
 
8) STATICKÉ ŘEŠENÍ OBJEKTU 
Objekt je řešen jako skelet, v suterénu železobetonový, v nadzemní části jako 
dřevěný s nosnými prvky z lepeného lamelového dřeva. Rastr skeletu je 5,0x5,0 m. 
 
9) ÚPRAVY OKOLÍ OBJEKTU 



Rozptylová plocha před objektem zpevněna dřevěnou špalíkovou dlažbou 
z ofrézovaných palisád. Okapový chodník z betonové dlažby. Příjezdová 
komunikace, stejně jako přístupový chodník pro zaměstnance a zpevněná plocha 
před vchodem pro zaměstnance je zhotoven z betonové zámkové dlažby.  
Stávající komunikace s asfaltovým povrchem, parkovací stání z betonové zámkové 
dlažby, chodníky asfaltové.  
Zeleň bude zrealizována podle projektu zahradního architekta. 
 

 
      
 
 



ZÁVĚR 

Diplomová práce na zadané téma byla vypracována na základě příslušných norem, podkladů 
od výrobců a studie viz. SLOŽKA A. Diplomová práce dále obsahuje výkresovou část 
dokumentace pro provedení stavby, spolu s částí textovou, požárně bezpečnostní řešení 
stavby, tepelně technické posudky a další přílohy.  

Výkresová dokumentace je vypracována pro provedení stavby. K vyhotovení výkresové části 
diplomové práce byl použit software AutoCAD 2010, ke zpracování tepelně technických 
posudků pak sada programů Stavební fyzika 2011.  
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