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Abstrakt�
Diplomová práce obsahuje provád�cí dokumentaci k objektu novostavby m�stského centra 
kultury a vzd�lávání. P�dorys objektu má tvar „L“ a je osazen ve svahu. Budova obsahuje 
knihovnu, víceú�elovou místnost, výstavní prostory, studovny a kavárnu. Objekt je �ešen jako 
samostatn� stojící t�ípodlažní budova s �áste�n� zapušt�ným 1S do terénu. St�echa objektu je 
plochá, jednopláš�ová. Stavba se bude nacházet v centru m�sta Dv�r Králové nad Labem. �
�

Klí�ová slova�
Diplomová práce 
Novostavba 
M�stské centrum kultury a vzd�lávání 
Monolitický skeletový systém 
Plochá st�echa 
Sklen�ná fasáda�
�

�

�

Abstract�
Master’s thesis includes building documentation of new building of city center of culture and 
education. Ground plan is in „L“ shape and it is placed in a hillside. There will be a library, 
multipurpose class, exhibition area, reading room and café. Building has three floor in one 
part and in second part two floor with partially imbedded basement. The roof is flat. It’s a 
detached building in the centre of town Dv�r Králové nad Labem.  
�

Keywords�
Master’s thesis 
New building 
City center of culture and education 
Monolithic skeleton system 
Flat roof 
Glass facade 
…�
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ÚVOD: 

Diplomová práce �eší novostavbu m�stského centra kultury a vzd�lávání. 
P�dorys objektu má tvar „L“ a je osazen ve svahu. Budova obsahuje knihovnu, 
víceú�elovou místnost, výstavní prostory, studovny a kavárnu. Objekt je �ešen 
jako samostatn� stojící t�ípodlažní budova s �áste�n� zapušt�ným 1S do terénu. 
St�echa objektu je plochá, jednopláš�ová. Stavba se bude nacházet v centru 
m�sta Dv�r Králové nad Labem. 
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Stavba:                    Novostavba m�stské centrum kultury a vzd�lávání 

Místo stavby:            Pozemek par. �. 4781 
 Katastrální území Dv�r Králové nad Labem [633968] 

Obecní ú�ad:  Dv�r Králové nad Labem 

Stavební ú�ad:  Dv�r Králové nad Labem 

Okres:    Trutnov 

Kraj:    Královéhradecký 
          
                                                 
Stavebník:                  M�sto Dv�r Králové nad Labem

Stupe� PD:               Dokumentace pro provád�ní stavby 
                      

Vypracoval:   Bc. Pavel Hlavatý 

Datum zpracování: 01/2014 
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A. PR�VODNÍ ZPRÁVA 

A.1  IDENTIFIKA�NÍ ÚDAJE STAVBY 

A.1.1 Údaje o stavb�

 a) Název stavby: M�stské centrum kultury a vzd�lávání 

 b)  Místo stavby:  Pozemek par. �. 4781 
     ulice J. Hory 
     Dv�r Králové n/L 544 01 
     k. ú. Dv�r Králové n/L – [633968] 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

M�sto Dv�r Králové n/L, nám�stí Tomáše Garrigue Masaryka 38, 544 17

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

   Bc. Pavel Hlavatý, Doubravice 66, 544 51 

A.2  SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLAD�

- prohlídka stavební parcely 

- zam��ení parcely 

- pracovní fotodokumentace  

- konzultace s investorem 

- architektonická studie stavby 

A.3  ÚDAJE O ÚZEMÍ

 a) Rozsah �ešeného území:

Za ú�elem z�ízení objektu, budou slou�eny pozemky 4181, 4782, 130/2, 49/2  a 
dojde k vyty�ení nové hranice pozemku a zakreslení do katastru nemovitostí 
pod parcelním �íslem 4781. Všechny tyto parcely náleží jednomu vlastníkovi 

 b) Údaje o ochran� území podle jiných právních p�edpis�:

Parcela se nenachází v žádném ochranném a bezpe�nostním pásmu ani v 
záplavové zón�

c) Údaje o odtokových pom�rech:   

Terénní úpravy b�hem stavby nemohou ovlivnit odtokové pom�ry. Kanalizace 
bude vybudována tak, aby nezp�sobila zaplavení stavby. 

Splaškové kanalizace s uvedením dot�ených ploch do p�vodního stavu nem�ní 
stávající množství odtokové vody.  Deš�ová voda bude spl�ovat hodnoty 
vypoušt�ného zne�išt�ní stanovené na�ízením vlády �. 229/2007 Sb. V období 
dlouhotrvajících a intenzivních deš�� lze p�edpokládat v okolí krátkodobé 
zvýšení hladiny spodní vody. 
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 d) Údaje o souladu s územn� plánovací dokumentací:   

Stavební parcely jsou dle územního plánu m�sta, vypracovaném v roce 2010, 
ozna�eny jako plochy smíšené území m�stského jádra. Stavba je tedy v souladu 
s územn� plánovací dokumentací. 

e) Údaje o dodržení obecných požadavk� na využití území:  

Navržené projektové �ešení je v souladu s požadavky vyhlášky �. 501/2006 Sb. 
O obecných požadavcích na využívání území. 

f) Údaje o spln�ní požadavk� dot�ených orgán�:  

Na základ� jednání s p�íslušnými orgány jsou veškeré požadavky spln�ny a 
zapracovány do dokumentace - doklady p�iloženy v dokladové �ásti E

 g) Seznam výjimek a úlevových �ešení: 

   Nejsou 

 h) Seznam souvisejících a podmi�ujících investic:  

Náklad stavby bude znám v rámci precizace �ešení v následujícím stupni 
p�ípravy stavby, na základ� jednoduché kalkulace je možné uvažovat s �ástkou 
na realizaci objektu ve výši cca 40 730 000 K� v�etn� DPH. 

 i) Seznam pozemk� a staveb dot�ených provád�ním stavby: 

Vlastní stavba: 
Parcela �íslo 4781  
Vlastnické právo 
Jméno/Název      Adresa 
Protivítr - invest s.r.o. Parkány 170 

Náchod, 547 01 
 Sousední parcely: 

pp�. 4782 – ostatní plocha - Protivítr - invest s.r.o.
pp�. 49/2 – zahrada - Protivítr - invest s.r.o.  
pp�. 130/2 – zastav�ná plocha - Protivítr - invest s.r.o.  

  

A.4 ÚDAJE O STAVB�

a) Nová stavba nebo zm�na dokon�ené stavby:  Novostaba 

 b) Ú�el užívání stavby:     Kultura a vzd�lávání 

 c) Trvalá nebo do�asná stavba:    Trvalá 

 d) Údaje o ochran� stavby podle jiných právních p�edpis�: Nejsou 

 e) Údaje o dodržení technických požadavk� na stavby a obecných technických 
požadavk� zabezpe�ující bezbariérové užívaní staveb:

Navržené projektové �ešení je v souladu s požadavky vyhlášky �.268/2009 Sb., 
o obecných technických požadavcích na výstavbu 

Navržené projektové �ešení je v souladu s požadavky vyhlášky �. 398/2009 Sb. 
o obecných technických požadavcích zabezpe�ujících bezbariérové užívání 
staveb.  
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 f) Údaje o spln�ní požadavk� dot�ených orgán� a požadavk� vyplívajících 
z jiných právních p�edpis�: 

  Na základ� jednání s p�íslušnými orgány jsou veškeré požadavky spln�ny a 
zapracovány do dokumentace - doklady p�iloženy v dokladové �ásti E 

 g) Seznam výjimek a úlevových �ešení: 

   Nejsou 

 h) Navrhované kapacity stavby:  

  Obestav�ný prostor:             18809,2 m3 

 Zastav�ná plocha:      1300,0 m2 

 Užitná plocha:       3483,7 m2 

   Po�et podlaží celkem      3 

i) Základní bilance stavby:  
 Tepelné ztráty byly po�ítány pro oblast – 15 °C samostatn� stojící budova, 
poloha chrán�ná. 
Celková tepelná ztráta = 51,94 kW   
Klasifika�ní t�ída prostupu tepla obálkou budovy - B - úsporná 

Bilance splaškových odpadních vod 
Denní 6,0 m3/den 
Ro�ní 1740 m3/rok 

Bilance pot�eby vody 
Knihovny, �ítárny, studovny 

- Na jednoho stálého pracovníka/rok  14 m3/rok 
- Na jednoho návšt�vníka v denním pr�m�ru/rok 2 m3/rok 

� 10 pracovník� 140 m3/rok 
� 800 návšt�vník� 1600 m3/rok 

Maximální denní pot�eba vody: Qmax= 4,8 x 1,25 = 6,0 m3/den 
Maximální hodinová spot�eba vody: Q= 4,8 x 1,8/24= 360 l/hod 
Ro�ní pot�eba vody: 1 rok = 1740 m3/rok

Bilance deš�ových vod a jejich odtoku 
  Plocha st�ech zachytávajících vodu:  950,8 m2 Odtéká 100%  
  Plocha zpevn�ných ploch:   514,8 m2 Odtéká 90%,10% vsakuje 
  Zatravn�ná plocha:    387,7 m2 Vsakuje 100% 

  Je pot�eba odvést: 950,8 + 0,9 x 514,8 = 1413,4 x 0,70 =  989,4 m3/rok 
  

Množství vody za rok/m2  = 0,70 m3

Veškeré deš�ové vody vedou do akumula�ní nádrže a následn� do vsakovací jímky, 
která by m�la absorbovat veškerou vodu.  

Množství vody spadlé na pozemek:   1 541,8 m3 /rok 
Množství vsáknuté vody:       552,4 m3/rok 
Množství odvedené vody do vsakovacích blok�:    989,4 m3/rok 
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Další bilance stavby nebyly v rámci diplomové práce po�ítány.

 j) Základní p�edpoklady výstavby:

Uvedené p�edb�žné údaje o termínu a délce výstavby, p�íp. etapizaci budou 
up�esn�ny podle zám�ru investora. Níže uvedenou lh�tu výstavby lze 
považovat za limitní, skute�ná lh�ta výstavby bude kratší. Popis postupu 
výstavby bude p�edm�tem nabídky vybraného zhotovitele. Projektant 
p�edpokládá, že realizace bude probíhat postupn� po jednotlivých ucelených 
celcích. 

Termín zahájení výstavby: duben 2014 

Jaro 2014: Hrubé terénní úpravy, oplocení, základy 
Léto 2014: Hrubá stavba 
Jaro 2015: Dokon�ovací práce 
Léto 2015: Kone�né terénní úpravy 

Termín ukon�ení výstavby: listopad 2015 

 k) Orienta�ní náklady stavby:

Náklad stavby bude znám v rámci precizace �ešení v následujícím stupni 
p�ípravy stavby, na základ� jednoduché kalkulace je možné uvažovat s �ástkou 
na realizaci objektu ve výši cca 40 730 000 K� v�etn� DPH. 

A.5  �LEN�NÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A 
TECHNOLOGICKÁ ZA�ÍZENÍ 

• SO01 – M�stské centrum kultury a vzd�lávání 
• SO02 – M�stské centrum kultury a vzd�lávání 
• SO03 – Terasa s betonovou dlažbou 
• SO04 – Plocha zelen�
• SO05 – Plocha pro komunální odpad 
• SO06 – Zpevn�ná plocha parkovišt� (pro zam�stnance) 
• SO07 – Venkovní schodišt� z betonových kvádr�
• SO08 – Chodník pro p�ší, betonová zámková dlažba 
• SO09 – Akumula�ní nádrž a vsakovací jímka 
• SO10 – Lapa� ropných látek 
• SO11 – Deš�ová kanalizace 
• SO12 – P�ípojka na splaškovou kanalizaci 
• SO13 – P�ípojka nízkého nap�tí 
• SO14 – Vodovodní p�ípojka 
• SO15 – Parovodní p�ípojka 
• SO16 – Sd�lovací p�ípojka 

Brno                                                                              vypracoval:   Bc. Pavel Hlavatý 
Leden 2014 
                                                                                                     Podpis: ……………..……….                    
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Stavba:                    Novostavba m�stské centrum kultury a vzd�lávání 

Místo stavby:            Pozemek par. �. 4781 
 Katastrální území Dv�r Králové nad Labem [633968] 

Obecní ú�ad:  Dv�r Králové nad Labem 

Stavební ú�ad:  Dv�r Králové nad Labem 

Okres:    Trutnov 

Kraj:    Královéhradecký 
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Stupe� PD:               Dokumentace pro provád�ní stavby 
                      

Vypracoval:   Bc. Pavel Hlavatý 

Datum zpracování: 01/2014 
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B   SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
B.1  POPIS ÚZEMÍ STAVBY

a) Charakteristika stavebního pozemku:  

Pozemek je ve tvaru „L“ o rozm�rech 61 x 20 a 25 x 40m v mírném svahu, 
p�evýšení okolo 3 m. Parcela je doposud využívána jako parkovišt� s 40 
parkovacími místy. Pozemek se nachází na rohu ulice Josefa Hory a 
Legioná�ské, v katastrálním území Dv�r Králové n/L [633968] 
Za ú�elem z�ízení objektu, budou slou�eny pozemky 4181, 4782, 130/2, 49/2 a 
dojde k vyty�ení nové hranice pozemku a zakreslení do katastru nemovitostí. 
Všechny tyto parcely náleží jednomu vlastníkovi. 

b) Vý�et a záv�ry provedených pr�zkum� a rozbor�:  

  P�ed zahájením projek�ních prací byl proveden hrubý radonový pr�zkum. 
Z pr�zkumu vyplívá nízká kategorie radonového indexu. Správci sítí byli 
požádáni o poskytnutí informací o poloze a dimenzi svých ing. sítí a o 
možnosti p�ipojení zamýšlené stavby. Inženýrsko�geologický pr�zkum 
provád�n nebyl z d�vodu informací poskytnutých od Geofondu �R. Další 
pr�zkumy nejsou stavbou vyvolány. Základová spára bude p�ezkoumána 
geologem. P�edb�žným návrhem bylo vyhodnoceno, že bude nejlepší  hlubinné 
založení. Piloty budou mít hloubku 4,5 m a 7,5 m a budou pr�m�ru 800 mm. 

 c) Stávající ochranná a bezpe�nostní pásma: 

  Stavba nenarušuje žádné ochranné ani bezpe�nostní pásmo. 

 d) Poloha vzhledem k záplavovému území:

   Stavba se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území.

 e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
pom�ry v území:

  Stavba nebude zasti�ovat ani jinak omezovat okolní stavby.

  B�hem stavby bude zajišt�na bezpe�nost v okolí stavby, hluk a prach nebude 
p�ekra�ovat limitní hodnoty. Na pracovišti bude udržován po�ádek. 

  Technická infrastruktura bude napojena na obecní infrastrukturu. Stavbou 
kanaliza�ního systému nebudou produkovány zdroje zne�išt�ní vody, ovzduší a 
okolí. 

Terénní úpravy b�hem stavby nemohou ovlivnit odtokové pom�ry. Kanalizace 
bude vybudována tak, aby nezp�sobila zaplavení stavby. 

 f) Požadavky na asanace, demolice, kácení d�evin: 

 Bude nutná demolice zbytk� základ� již �áste�n� zdemolované stavby ležící 
v rohu pozemku. Dále bude nutné odstran�ní ke�ovitých d�evin a demolice 
novinového stánku. 
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 g) Požadavky na maximální zábory zem�d�lského p�dního fondu nebo pozemk�
ur�ených k pln�ní funkce lesa: 

  Nejsou 

 h) Územn� technické podmínky:  

Napojení na dopravní infrastrukturu m�sta bude umožn�no sjezdem z nov�
vybudované garáže do ulice Legioná�ská a z ulice J. Hory bude sjezd na 
parkovišt� pro zam�stnance.  

Stavba bude napojena na technickou infrastrukturu m�sta, která vede v ulici J. 
Hory a Ulicí Legioná�ská na rozvodnou sí� NN, na ve�ejný vodovodní �ad, na 
jednotnou kanaliza�ní sí�, na parovod a na sd�lovací vedení. Deš�ové vody ze 
zpevn�ných ploch a st�ech objektu budou zadržovány v akumula�ní nádrži a 
následn� vedeny do vsakovací jímky.  

i) V�cné a �asové vazby stavby, podmi�ující, vyvolané, související investice:

 Stavba nemá bezprost�ední �asové vazby na okolní výstavbu. Se stavbou 
nejsou provázány žádné související a podmi�ující stavby. Se stavbou nesouvisí 
žádná jiná opat�ení v dot�eném území.  

B.2  CELKOVÝ POPIS STAVBY

B.2.1 Ú�el užívání stavby 

Zám�rem investora je vybudování m�stského centra s cílem sjednocení 
m�stských knihoven do jednoho objektu, spojení víceú�elových místností, 
�ítáren, literární kavárny a výstavního prostoru do jednoho objektu. 

   Navrhované kapacity stavby:  

  Obestav�ný prostor:             18809,2 m3 

 Zastav�ná plocha:      1300,0 m2 

 Užitná plocha:       3483,7 m2 

 Po�et podlaží celkem      4 
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Tabulka místností 1S 
�. Název místnosti Plocha [m2] Podlaha 
S01 Garáž 721,83 Beton hlazený 
S02 Technická místnost 53,77 Beton hlazený 
S03 Technická místnost 2,15 Beton hlazený 
S04 Technická místnost 34,28 Beton hlazený 
S05 Schodiš�ový prostor 40,43 Beton hlazený 
S06 Šatna-Ženy 9,94 Keramická dlažba 
S07 Výtah 3,3 - 
S08 Šatna-Muži 9,94 Keramická dlažba 
S09 Chodba 6,15 Keramická dlažba 
S16 Výtah 3,3 - 
S31 Výtah 3,06 - 
S32 Schodiš�ový prostor 45,62 Marmoleum 
    938,47 m2   

Tabulka místností 1.NP 
�. Název místnosti Plocha [m2] Podlaha 
101 Átrium 124,43 Marmoleum 
102 Kavárna 118,13 Marmoleum 
103 Kuchy� 19,28 Keramická dlažba 
104 Denní místnost 10,15 Keramická dlažba 
105 WC - Personál 4,41 Keramická dlažba 
106 Schodiš�ový prostor 35,23 Marmoleum 
107 Výtah 3,3 - 
108 Schodiš�ový prostor 37,06 Marmoleum 
109 Chodba 11,52 Marmoleum 
110 Terasa 308,58 Betonové dlaždice 
111 WC-Ženy 6,66 Keramická dlažba 
112 WC-Muži 9,35 Keramická dlažba 
113 WC-Bezbariérové 4,05 Keramická dlažba 
114 Úklidová místnost 4,05 Keramická dlažba 
115 WC-Chodba 6,39 Keramická dlažba 
116 Výtah 4,38 - 
117 WC-Muži 16,33 Keramická dlažba 
118 WC-Ženy 11,15 Keramická dlažba 
119 Šatna 26,19 Marmoleum 
121 Studovna, �ítárna 147,51 Marmoleum 
122 Schodiš�ový prostor 90,96 Marmoleum 
123 Sklad knih 130,59 Keramická dlažba 
124 Pracovna 25,09 Marmoleum 
125 Kancelá� 14,25 Marmoleum 
126 Šatna-Ženy 9,32 Keramická dlažba 
127 Šatna-Muži 9,07 Keramická dlažba 
128 Malý výtah 1,16 - 
129 Kuchy�ka 8,18 Keramická dlažba 
131 Výtah 3,3 - 
    1 179,67 m2   

Tabulka místností 2NP 
�. Název místnosti Plocha [m2] Podlaha 
201 Konferen�ní sál 154,3 Marmoleum 
202 Šatna 19,12 Marmoleum 
203 Chodba 28,14 Marmoleum 
204 Technická místnost 4,05 Keramická dlažba 
205 WC - Personál 4,41 Keramická dlažba 
206 Schodiš�ový prostor 32,62 Marmoleum 
207 Výtah 3,3 - 
208 Kuchy�ka 13,81 Keramická dlažba 
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209 WC-Chodba 6,39 Keramická dlažba 
211 WC-Ženy 5,81 Keramická dlažba 
212 WC-Muži 9,33 Keramická dlažba 
213 WC-Bezbariérové 4,05 Keramická dlažba 
214 Technická místnost 4,05 Keramická dlažba 
215 Výstavní prostor 203,93 Marmoleum 
216 Výtah 3,3 - 
217 WC-Muži 19,91 Keramická dlažba 
218 WC-Ženy 19,12 Keramická dlažba 
219 WC-Bezbariérové 4,61 Keramická dlažba 
221 �ítárna 87 Marmoleum 
222 Schodiš�ový prostor 57,95 Marmoleum 
223 Chodba 49,62 Marmoleum 
224 U�ebna 37,2 Marmoleum 
225 Výdej knih 96,12 Keramická dlažba 
226 WC-Personál 7,33 Keramická dlažba 
228 Malý výtah 1,16 - 
231 Výtah 3,3 - 
    879,93 m2   
Tabulka místností 3NP 
�. Název místnosti Plocha [m2] Podlaha 
301 Knihovna 354,81 Keramická dlažba 
302 Studovna 1 15,16 Marmoleum 
303 Studovna 2 15 Marmoleum 
304 Studovna 3 14,94 Marmoleum 
305 WC-Muži 10,48 Keramická dlažba 
306 WC-Bezbariérové 4,53 Keramická dlažba 
307 WC-Ženy 18,97 Keramická dlažba 
322 Schodiš�ový prostor 47,22 Marmoleum 
328 Malý výtah 1,16 - 
331 Výtah 3,06 - 
    485,63 m2   

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické �ešení 

a) Urbanismus:

Stavba je �ešena tak, aby nep�sobila nevhodn� na své okolí. V této lokalit�
nejsou požadovány žádné regula�ní požadavky, které by ovlivnily vzhled 
objektu� Jedná se o objekt s jedním podzemním a t�emi nadzemními podlažími. 
Objekt má jednoduchý geometrický tvar L, stavební objekty jsou v��i sob� ve 
tvaru I.  

 b) Architektonické �ešení:

Hlavní pohled na budovu (východní fasáda), tvo�í venkovní �ást garáže 
s pohledovým betonem a otvory vypln�nými tahokovem. Garáž tvo�í zárove�
terasu p�ed vchodem do objektu. Masivní schodišt� z betonových kvádr� tvo�í 
hlavní vstup, z kterého se dostáváme p�ed prosklenou fasádu átria. Pravá �ást 
objektu (SO-02) má dv� nadzemní patra. Druhé patro je v jedné �ásti p�esazeno 
a tvo�í krytý prostor pro venkovní posezení u kavárny. St�echa nad 2NP je 
plochá s atikou. Levá �ást budovy má t�i nadzemní patra. Jižní fasáda je 
výrazná prosklenými plochami. 
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Fasáda na objektu je navržena jako kontaktní fasádní systém s barevným 
�len�ním. Použité odstíny barev jsou �erveno-hn�dá a bílá.  
Uvnit� je stavba navržena tak, aby p�sobila prostorov� a vzdušn�. Vnit�ní 
schodišt� budou tvo�eny pohledovým betonem opat�eným ochranným nát�rem. 
Stropní konstrukce v místnostech jsou �ešeny minerálním podhledem 
s akustickými vlastnostmi. Hygienické prostory budou tvo�eny moderními 
materiály, kde bude kladen d�raz na optickou �istotu a moderní desing. 
Zpevn�né plochy jsou navrženy ze zámkové dlažby, vjezd do garáže bude 
tvo�en asfaltovým povrchem. 

B.2.3 Celkové provozní �ešení, technologie výroby 

Hlavní vstup do budovy je z ulice Legioná�ská. Pomocí schodišt�, které je 
opat�eno na boku schodiš�ovou plošinou umož�ující jednoduchý p�ístup pro 
osoby OOSPO, se dostáváme na terasu p�ed átrium, kde se nachází hlavní 
vchod do budovy. Po vstupu do objektu se nacházíme v prostotu, který bude 
využívám pro r�zné výstavy a ukázky nap�íklad studentských prací. V tomto 
prostoru hned vedle vchodu se nachází recepce s informacemi. Po pravé stran�
átria se nachází literární kavárna, z které je možný p�ístup na krytou terasu. 
V chodb� mezi átriem a kavárnou se nacházejí hygienické prostory. Pokud se 
vydáme z átria po schodišti, které je p�ímo naproti hlavnímu vstupu, dostáváme 
se do druhého nadzemního podlaží, které je op�t ur�eno jako galerie �i 
výstavní prostor. Prostor je koncipován jako terasa, takže je zde otev�ený 
prostor nad 1NP s výhledem skrze prosklenou fasádu. V pravé �ásti je vstup do 
chodby s šatnou, vedle níž je vstup do konferen�ního sálu.  Z této chodby je 
také p�ístup do kuchy�ky a do hygienických prostor�. Schodišt�m, kterým 
jsme se dostali do 2NP m�žeme využít také pro p�ístup do garáže, kterou je 
možné projít a dostat se na volné prostranství. Vedle schodišt� je umíst�ný 
výtah. Pokud se po vstupu do átria vydáme do levé �ásti, tak se po pr�chodu 
ochrannými rámy dostaneme do chodby, z které máme p�ístup do místnosti 
s šatními sk�ín�mi a po levé stran� chodby také vstup do studovny. Naproti 
šatn� se nacházejí toalety. Na konci chodby je schodišt� a výtah, schodišt� a 
celá výtahová šachta je prosv�tlena prosklenou fasádou. Po vystoupání po 
schodišti se dostáváme do 2NP, kde po pravé stran� je �ítárna s �asopisy a 
magazíny. V levé �ásti je chodba, z které je p�ístupná u�ebna, toalety a nachází 
se zde výdejní místo pro výp�j�ky knih. Poslední patro je skoro celé vyhrazené 
pro m�stskou knihovnu. Levá �ást prostoru je rozd�lena na t�i u�ebny, za 
t�mito místnostmi je informa�ní pult a WC. 
Z pohledu zam�stnance má centrum dva vchody, jeden je situován na západní 
fasád�, kde je p�ístup do archivu. Po vstupu zam�stnaneckým vchodem je po 
levé stran� šatna s hygienickým zázemím a po pravé stran� kancelá� a pracovna 
archivu. Z archivu je také p�ístup na chodbu sousedící s átriem (pouze pro 
zam�stnance) V archivu je malý nákladní výtah, kterým se mohou p�evážet 
knihy do ostatních pater. Druhý zam�stnanecký vchod je umíst�ný v suterénu. 
Zde se nacházejí šatny s hygienickým zázemím. Tento vchod je zárove�
zásobovacím vstupem pro kavárnu. P�esun ze suterénu do pracovní �ásti 
kavárny je možný po schodišti nebo výtahem. Zázemí kavárny v1NP tvo�í 
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kuchy� a sklad. Dále se zde nachází denní místnost s kuchyní pro zam�stnance 
a WC. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Jelikož se jedná o objekt ve�ejn� p�ístupný, je nutno postupovat v �ešení 
bezbariérovosti stavby m�stského centra v souladu s ustanovením vyhlášky 
�.398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpe�ujících 
bezbariérové užívání staveb. V garáži a na venkovním parkovišti je vyhrazeno 
jedno stání pro OOSPO. Venkovní schodišt� je opat�eno na boku schodiš�ovou 
plošinou umož�ující jednoduchý p�ístup pro osoby OOSPO  Veškeré výškové 
rozdíly v objektu jsou do 20 mm. V objektu jsou dále pak navrženy dva výtahy 
a dv� schodišt� pro ve�ejnost dle zmín�né vyhlášky. 

B.2.5 Bezpe�nost p�i užívání stavby 

Veškerá za�ízení musí být po montáži vyzkoušena a zregulována. Obsluhovatel 
musí být �ádn� seznámen s funkcí, provozem a údržbou za�ízení. P�i obsluze 
elektrického za�ízení musí obsluhující dbát p�íslušných návod� a instrukcí a 
místních provozních p�edpis� k jeho používání, jakož i na to, aby za�ízení 
nebylo nadm�rn� p�et�žováno nebo jinak poškozováno. Elektrická za�ízení, 
pop�ípad� elektrické p�edm�ty, musí být p�ed uvedením do provozu vybaveny 
bezpe�nostními tabulkami a nápisy p�edepsanými pro tato za�ízení p�íslušnými 
za�izovacími, p�edm�tovými normami a Na�ízením vlády �. 11/2002 ve zn�ní 
119/2002 Sb. a 405/2004 Sb., kterým se stanoví vzhled a umíst�ní 
bezpe�nostních zna�ek a zavedení signál�.  

B.2.6 Základní charakteristika objekt�

a) Stavební �ešení:  

Konstruk�ní systém objektu je navržen jak betonový monolitický skelet. Pro 
betonové konstrukce byly stanoveny rozm�ry dle empirických vzorc�. Tvar 
objektu vychází z tvaru L. Rozm�r 44,7 x 36,1 m. Objekt má 3 nadzemní 
podlaží a jedno suterénní patro. Konstruk�ní výška nadzemních podlaží je 4,28 
m, konstruk�ní výška podzemního podlaží je 3,78 m. Výpl�ové obvodové 
zdivo budou tvo�it pórobetonové tvárnice. Vnit�ní nosné konstrukce budou z 
pórobetonových tvárnic a d�lící konstrukce z p�í�ek ze sádrovláknitých desek. 
V objektu budou provedeny minerální podhledy. Uvnit� objektu jsou navrženy 
t�i osobní výtahy a jeden malý nákladní výtah. Výtahy budou v monolitické 
betonové šacht� oddilatované od okolních konstrukcí. St�echa na objektu je 
�ešena jako jednopláš�ová plochá s vnit�ním odvodn�ním. Fasáda na objektu 
bude provedena kontaktním zateplovacím systémem z kamenné vlny. Na 
objektu jsou jako výpln� otvor� v obvodových st�nách použity d�evo-hliníková 
okna od firmy Unilux a dve�e od firmy Internorm. Prosklené fasády budou 
navrženy a dodány firmou Sch�co. 



Bc. Pavel Hlavatý    M�stské centrum kultury a vzd�lávání

8  

 b) Konstruk�ní a materiálové �ešení: 

  Základy 

Jsou navrženy hlubinné vrtané (CFA) plovoucí piloty o jednotném pr�m�ru 
800 mm, délky 4,5 a 7,5 m. Piloty jsou z betonu C20/25 a s výztuží B500. P�es 
piloty bude vytvo�en roznášecí železobetonový rošt z betonu C20/25 a 
s výztuží B500. Jednotlivé pasy jsou 500 mm široké do nezámrzné hloubky a 
nad hladinou podzemní vody. Výtahová šachta je založena na základové desce 
tl. 350 mm. P�echod z nepodsklepené �ásti budovy do podsklepené bude 
s odstup�ováním, výška stup�� 500 mm. 
Základové konstrukce budou p�ekryty deskou z prostého betonu C20/25 
vyztuženého kari sítí W6/100/100. V základové desce se provede dilatace 
objekt� dle výkresové dokumentace 

  Hydroizolace 

Hydroizolace spodní stavby je navržena z modifikovaných asfaltových pás�, 
pásy jsou ve dvou vrstvách 2 x 4 mm a budou vytaženy minimáln� 300 mm 
nad terén. Hydroizolaci st�ech tvo�í parozábrana z modifikovaných asfaltových 
pás� (Sd= 120000 m), hydroizola�ní vrstva se skládá 
ze souvrství modifikovaných asfaltových pás� SBS tl. 5,2 mm a 4 mm s 
požární odolností Broof (t3). 

  Nosná konstrukce 

Nosná skeletová konstrukce je tvo�ena betonem t�. C25/30, výztuží B500. 
Sloupy o rozm�ru 400 x 400 mm a lokáln� podep�enými stropními deskami tl. 
280 mm vyztuženy obvodovými ztužujícími trámy o rozm�ru 400 x 500 mm 
z d�vodu nedostate�ného p�esahu desky za podporami (mohlo by dojít k 
protla�ení desky v míst� krajních podpor). Vzhledem k velkému rozp�tí mezi 
sloupy je t�eba n�kde zhotovit nosný p�eklad o rozm�ru 400 x 780 mm. 

  Zdivo a p�í�ky 

Obvodové výpl�ové zdivo nadzemních pater tvo�í pórobetonové tvárnice 
Ytong P6-650 tl. 250 mm, vyzd�né na tenkovrstvé zdící malt�. P�eklady budou 
ze stejného systému, místy bude vybudován železobetonový p�eklad. Výpl�ové 
zdivo oddilatováno od nosných prvk� skeletu vložením pásu eps tl. 20 mm. 
Obvodové suterénní zdivo bude železobetonové tl. 250 mm z betonu C20/25 a 
s výztuží B500. 
P�í�ky jsou navrženy ze sádrovláknitých desek Fermacell. Jsou použity 
tlouš�ky 100 a 150 mm s oplášt�ním sádrovláknitými deskami Fermacell tl. 
12.5 mm. P�í�ky jsou typu 1S 21 a p�í�ky odd�lující požární úseky typu 1S 41.  

  Tepelné izolace 

Obvodový pláš� je zateplen kamennou vlnou tl. 200 mm. Podlaha na terénu 
v 1NP je tvo�ena deskami PIR (polyisokyanulát) tl.80 mm a v 1S tl.100 mm 
Zateplení soklu z polystyrenu p�n�ného do forem Isover EPS perimetr tl. 180 
mm. Zateplení suterénního obvodového zdiva a základ� z polystyrenu 
p�n�ného do forem Isover EPS Perimetr tl. 100 mm a 50 mm. St�echy jsou 
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zatepleny stabilizovaným polystyrenem EPS 70 S tl. 160 mm a spádových 
klín� z polystyrenu EPS 200. 

  St�ešní konstrukce 

St�echu tvo�í železobetonové stropní desky tl. 280 mm, na které je navrženo 
st�ešní souvrství zajiš�ující vodot�snost a dostate�né tepeln� technické 
vlastnosti použitím stabilizovaného polystyrenu EPS 70 S tl. 160 mm a 
spádových klín� z polystyrenu EPS 200 min. tl 30 mm. Jako parozábrana je 
použito modifikovaných asfaltových pás� (sd=120000 m). Jako hydroizola�ní 
vrstva slouží souvrství z modifikovaných asfaltových pás� SBS tl. 5,2 mm a 4 
mm s požární odolností Broof (t3).  St�echy jsou spádovány pomocí spádových 
klín� (spád 2%).  

  Schodišt�

Schodišt� v objektu jsou navržena jako železobetonové monolitické napojené 
na stropní konstrukce. Schodišt� je navrženo vždy jako dvouramenné. 
Podestové desky jsou tlouš�ky 150 mm a 250 mm, dle statického schéma 
schodišt�. Tlouš�ka schodiš�ové desky je 250 mm. Podestové desky jsou 
vynášeny pomocí železobetonových trámu do okolních nosných konstrukcí. 
Vše z betonu C25/30 a s výztuží B500. Jako nášlapná vrstva celého schodišt�
bude pohledový beton opat�en ochranným nát�rem. 

  Výpln� otvor�

V objektu jsou jako okenní výpln� v obvodových st�nách použity d�ev�ná okna 
s hliníkovým plášt�m Unilux moderline 0.9 Uw = 0,9 W/(m2K) s plastovým 
distan�ním ráme�kem a �irým izola�ním trojsklem pln�ným argonem Ug = 0,5 
W/(m2K).  
Dve�ní výpl� v prosklené fasád� Sch�co: Posuvné prosklené dve�e s �irým 
izola�ním dvojsklem Ug = 1,0 W/(m2K). 
Jako dve�ní výpln� v obvodových st�nách jsou použity hliníkové dve�e 
Internorm AT 200, jedná se o t�íkomorové rámy s p�erušeným tepelným 
mostem Uf = 1,98 W/(m2K), nerezovým distan�ním ráme�kem a �irým 
izola�ním trojsklem pln�ným kryptonem Ug = 0,5 W/(m2K) nebo v p�ípad�
plné výpln� dve�í hliníkový panel vypln�n PUR deskou Up = 0,77 W/(m2K). 
Dále automatické dve�e TRIDO z hliníkových profil� G50 se zasklením 
izola�ním dvojsklem, Ud = 2,0 W/(m2K). 
Tepeln�-klimatiza�ní fasáda Sch�co FW 60 + BF z hliníkových profil�. 
Vn�jší výpln� otvor� budou montovány jako p�edsazená montáž pomocí 
systému Compacfoam-Ejot. 

  Klempí�ské prvky 

Veškeré klempí�ské výrobky jsou navrženy z m�d�ného plechu tl. 0,6 mm. 
Podrobn�ji viz výpis Klempí�ských výrobk�.  
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Zpevn�né plochy 

Zpevn�né plochy jsou navrženy z betonové zámkové dlažby BEST archia v tl. 
60 mm položené do lože z št�rkodrti fr. 4�8. Pod vrstvou drti bude vrstva drti 
fr. 8/16 v tl. cca 150 mm. Asfaltová komunikace je navržena ze dvou vrstev 
asf. betonu o tl. 60 a 90 mm a vibrovaným št�rkovým podložím o celkové 
mocnosti 350 mm.  

  Vytáp�ní a p�íprava TUV 

Jako zdroj teplé vody je navržena bloková vým�níková stanice (pára - voda) 
pro p�ípravu TUV. Vytáp�ní objektu bude pomocí vzduchotechnických 
jednotek s deskovým vým�níkem Remak Pro každý stavební objekt (SO-01 a 
SO-02). 

 c) Mechanická odolnost a stabilita:

Objekt je navržen tak, aby zatížení na n�j p�sobící v pr�b�hu stavby a užívání 
nem�lo za následek: 

-z�ícení stavby nebo její �ásti 

-v�tší stupe� nep�ípustného p�etvo�ení 

-poškození jiných �ástí stavby nebo technických za�ízení anebo instalovaného 
vybavení v d�sledku v�tšího p�etvo�ení nosné konstrukce  

Statické výpo�ty jsou sou�ástí dokumentace �ást D. 1.2. Návrh nosných 
konstrukcí byl proveden dle konstruk�ních zásad, empirických vzorc� a 
statických tabulek výrobce s ohledem na navazující konstrukce. 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických za�ízení

a) Technické �ešení:  
 b) Vý�et technických a technologických za�ízení: 

  Výtahy: 

V m�stském centru jsou navrženy t�i trak�ní osobní výtahy bez strojovny a 
jeden malý nákladní výtah pro p�epravu knih od firmy FREE-VOTOlift typ IV. 
(osobní výtah) a typ MP (nákladní výtah)  
Dva osobní výtahy spojují 1S, 1NP a 2NP, jeden z t�chto výtah� je 
zam�stnanecký. T�etí výtah ve stavebním objektu (SO-01) spojuje 1S až 3NP 
avšak pro ve�ejnost funguje v rozsahu 1NP až 3NP. Osobní výtahy mají 
nosnost 630 kg a kapacitu 8 sob. P�íkon motoru je 5,5 kW a rychlost 1,0 m/s. 
Rozm�ry kabiny výtahu jsou 1,1 x 1,4 m a sv�tlá výška 2,1 m.Za�ízení je 
v souladu s p�edpisy. 
Instalaci a pot�ebné návrhy výtah� budou provád�t pracovníci firmy VOTO.  
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B.2.8 Požárn� bezpe�nostní �ešení 

Konstruk�ní nosný systém je z železobetonového skeletu s výpl�ovým 
obvodovým zdivem z pórobetonových tvárnic. Z požárního hlediska se jedná o 
konstruk�ní systém neho�lavý DP1. Objekt má dv� chrán�né únikové cesty, do 
nichž se napojují nechrán�né únikové cesty.  

Objekt je tvo�en 29-ti požárními úseky: 
P1.01   zat�íd�n do I. SPB 
P1.02   zat�íd�n do II. SPB 
P1.03/N2  zat�íd�n do II. SPB 
P1.04   zat�íd�n do III. SPB 
P1.05  zat�íd�n do I. SPB 
P1.06/N2 zat�íd�n do V. SPB 
N1.01   zat�íd�n do I. SPB 
N1.02   zat�íd�n do II. SPB 
N1.03/N3 zat�íd�n do II. SPB 
N1.04  zat�íd�n do VI. SPB 
N1.05/N3 zat�íd�n do VI. SPB 
N1.06/N2 zat�íd�n do II. SPB 
N2.01   zat�íd�n do V. SPB 
N2.02  zat�íd�n do V. SPB 
N2.03  zat�íd�n do I. SPB 

N3.01  zat�íd�n do III. SPB 
P1.07/N2 zat�íd�n do II. SPB 
P1.08/N2  zat�íd�n do II. SPB 
P1.09/N2  zat�íd�n do II. SPB 
P1.10/N2  zat�íd�n do VI. SPB 
N1.06/N3  zat�íd�n do VI. SPB 
N1.07/N3 zat�íd�n do VI. SPB 
N1.08/N3  zat�íd�n do VI. SPB 
S1.01/N3 zat�íd�n do VI. SPB 
S1.02/N3 zat�íd�n do V. SPB 
S1.03/N3 zat�íd�n do V. SPB 
S1.04/N2 zat�íd�n do II. SPB 
S1.05/N2 zat�íd�n do II. SPB 
S1.07/N3 zat�íd�n do II. SPB 
S1.06/N2 zat�íd�n do VI. SPB 

Únikové cesty vyhovují normovým požadavk�m �SN 730802.  
Požárn� nebezpe�ný prostor neohrožuje sousední objekty a nezasahuje na 
sousední pozemky, viz. D.1.3.b)01 PB� - situace 
V souladu s p�ílohou 4 vyhl.23/2008Sb. budou v objektu umíst�ny požární 
hasící p�ístroje a vnit�ní hydranty. 
Dle odst.9.15. �SN 730802 musí být CHÚC typu A osv�tlena nouzovým 
osv�tlením. Nouzové osv�tlení musí být funk�ní po dobu min. 15 minut. 

   Požárn� bezpe�nostní �ešení je podrobn�ji �ešeno v �ásti D.1.3 

B.2.9 Zásady hospoda�ení s energiemi 

a)  Kritéria tepeln� technického pohodlí:  

Obvodový pláš� je zateplen kamennou vlnou tl. 200 mm. Podlaha na terénu 
v 1NP je tvo�ena deskami PIR (polyisokyanulát) tl.80 mm a v 1S tl.100 mm 
Zateplení soklu z polystyrenu p�n�ného do forem Isover EPS perimetr tl. 180 
mm. Zateplení suterénního obvodového zdiva a základ� z polystyrenu 
p�n�ného do forem Isover EPS Perimetr tl. 100 mm a 50 mm. St�echy jsou 
zatepleny stabilizovaným polystyrenem EPS 70 S tl. 160 mm a spádových 
klín� z polystyrenu EPS 200. Jako okenní výpln� v obvodových st�nách jsou 
použity d�ev�ná okna s hliníkovým plášt�m Unilux moderline 0.9 Uw = 0,9 
W/(m2K) s plastovým distan�ním ráme�kem a �irým izola�ním trojsklem 
pln�ným argonem Ug = 0,5 W/(m2K). Dve�ní výpl� v prosklené fasád� Sch�co 
je s �irým izola�ním dvojsklem Ug = 1,0 W/(m2K). Dve�ní výpln�
v obvodových st�nách jsou použity hliníkové dve�e Internorm AT 200, jedná 
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se o t�íkomorové rámy s p�erušeným tepelným mostem Uf = 1,98 W/(m2K), 
nerezovým distan�ním ráme�kem a �irým izola�ním trojsklem pln�ným 
kryptonem Ug = 0,5 W/(m2K) nebo v p�ípad� plné výpln� dve�í hliníkový panel 
vypln�n PUR deskou Up = 0,77 W/(m2K). Dále automatické dve�e TRIDO 
z hliníkových profil� G50 se zasklením izola�ním dvojsklem, Ud = 2,0 
W/(m2K). Dále je také použita na objektu tepeln�-klimatiza�ní fasáda Sch�co 
FW 60 + BF z hliníkových profil�. 
Jako zdroj teplé vody je navržena bloková vým�níková stanice (pára - voda) 
pro p�ípravu TUV. Vytáp�ní objektu bude pomocí vzduchotechnických 
jednotek s deskovým vým�níkem Remak Pro každý stavební objekt (SO-01 a 
SO-02). 

b) Energetická náro�nost stavby:  

Tepelné ztráty byly po�ítány pro oblast – 15 °C samostatn� stojící budova, 
poloha chrán�ná. 
Celková tepelná ztráta = 51,94 kW   
Klasifika�ní t�ída prostupu tepla obálkou budovy - B - úsporná 

 c) Posouzení využití alternativních zdroj� energií:  

   Alternativní zdroje energií nejsou využity. 

Podrobn�ji �ešeno v tepeln� technickém posouzení objektu viz Dokladová �ást 
E. 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby 

Stavba je navržena a bude užívána v souladu s platnými hygienickými 
p�edpisy, normami a vyhláškami. Stavba bude provedena a užívána v souladu s 
vydanými stanovisky Krajské hygienické stanice ke stavebnímu �ízení. 

Veškeré odpady budou t�íd�ny a ukládány do odpadních nádob, stanovišt�
odpadních nádob je navrženo na západní stran� pozemku u komunikace. 
V každém podlaží je hygienické zázemí navržené v dostate�né kapacit�. 
V�trání je navrženo nucené vzduchotechnickým jednotkami pro každý stavební 
objekt (SO-01 a SO-02). Je možné i p�irozené v�trání otvíravými okny. 
Vytáp�ní objektu bude pomocí vzduchotechnických jednotek s deskovým 
vým�níkem Remak. 

Výstavbou a provozem nedojde k poškozování zdraví a životního prost�edí. 
Objekt bude vybaven hygienickým za�ízením v p�im��eném rozsahu.  Stavba a 
její provoz nebudou mít negativní vliv na p�írodu ani vodní zdroje.  

Na stavb� nebudou použity materiály negativn� ovliv�ující životní prost�edí,

Stavba nebude po uvedení do provozu negativn� ovliv�ovat životní prost�edí.

V objektu se nebudou vyskytovat materiály obsahující azbest. 

Projektové �ešení zajiš�uje soulad stavby s platnými p�edpisy z oblasti ochrany 
proti hluku a vibracím, zejména �SN 73 0832 Akustika a na�ízení vlády �. 
272/2011 Sb. 
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Do jisté míry m�že mít provoz stavby negativní vliv na vn�jší plochy a provoz 
okolních objekt�, zejména formou omezení pohybu osob v prostoru kolem 
stavby. Stavba však musí dodržovat platné p�edpisy. P�ípadné negativní vlivy 
na okolní prost�edí nesmí p�ekro�it povolenou mez a musí být vhodnými 
opat�eními minimalizovány. Zejména musí být u�in�na opat�ení proti 
nadm�rnému p�sobení hluku a prachu. Na stavb� je nutno udržovat po�ádek. 

P�i vlastním provozu stavby budou dodrženy hlukové limity. 

B.2.11 Ochrana stavby p�ed negativními ú�inky vn�jšího prost�edí 

 a) Ochrana p�ed pronikáním radonu z podloží 

Z provedeného hrubého radonového pr�zkumu vyplývá použití b�žných 
hydroizolací bez zvýšených nárok� na nepropustnost plyn� z podloží dle Vyhl. 
307/2002 Sb. Z pr�zkumu vyplívá nízká kategorie radonového indexu. P�esto 
doporu�uji veškeré prostupy izola�ní vrstvou instalacemi a dalšími prostupy s 
maximální pe�livostí ut�snit. 

 b) Ochrana p�ed bludnými proudy 

   Stavba tohoto charakteru nevyžaduje ochranu p�ed bludnými proudy. 

 c) Ochrana p�ed technickou seizmicitou 

   Objekt není v oblasti, kde by byl ohrožen technickou seizmicitou. 

 d) Ochrana p�ed hlukem 

Stavba nevykazuje zvýšené požadavky na ochranu proti hluku. Nep�edpokládá 
se no�ní užívání objektu. Objekt je navržen z pórobetonových tvárnic tl. 250 
mm a p�i použití d�evo-hliníkových oken bude dosaženo dostate�né ochrany 
proti hluku z vn�jšího prost�edí. Hluk z vnit�ního prost�edí bude minimální a 
bude eliminován p�es masivní st�ny budovy. 

 e) Protipovod�ová opat�ení

Stavba se nenachází v záplavové oblasti. Protipovod�ová opat�ení nejsou 
zapot�ebí.  

B.3  P�IPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

 a) Napojovací místa

Stavba bude napojena na technickou infrastrukturu m�sta, která vede v ulici 
Kounicova a sice, na rozvodnou sí� NN, na ve�ejný vodovodní �ad, na 
jednotnou kanaliza�ní sí�, na parovod a na sd�lovací vedení. Deš�ové vody 
z parkovacích stání a ze stavby budou zadržovány v akumula�ní nádrži 
s p�epadem do vsakovací jímky. Akumula�ní nádrž je napojena p�es odlu�ova�
ropných látek. 

 b) P�ipojovací rozm�ry, výkonové kapacity a délky

 Veškeré splaškové vody budou z objektu svedeny do ve�ejné splaškové 
kanaliza�ní sít� (BET 750), novou kanaliza�ní p�ípojkou (PVC DN 200), která 
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ústí do centrální m�stské �OV. Deš�ové vody ze zpevn�ných ploch a st�ech 
objektu budou svedeny a zadržovány v akumula�ní nádrži s p�epadem 
vsakovací jímky. Objekt bude napojen na ve�ejný vodovodní �ad (LT 200) 
novou vodovodní p�ípojkou p�es vodom�rnou šachtu PE hadicí DN 50. Budova 
bude napojena na rozvodnou sí� NN novou zemní p�ípojkou na jižní stran�
objektu. Na parovod bude objekt napojen novou ocelovou parovodní p�ípojkou 
DN 40 op�t na jižní stran�.. Jako zdroj teplé vody je navržena bloková 
vým�níková stanice (pára - voda) pro p�ípravu TUV. Vytáp�ní objektu bude 
pomocí vzduchotechnických jednotek s deskovým vým�níkem Remak Pro 
každý stavební objekt (SO-01 a SO-02). 

B.4  DOPRAVNÍ �EŠENÍ 

a) Popis:  
P�íjezd k objektu je možný jak z ulice Legioná�ská, tak z ulice J.Hory. P�ed 
m�stským centrem je autobusová zastávka (ulice Legioná�ská) 

 b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu:  

Napojení na dopravní infrastrukturu m�sta bude umožn�no sjezdem z nov�
vybudované garáže do ulice Legioná�ská a z ulice J. Hory bude sjezd na 
parkovišt� pro zam�stnance.  

c) Doprava v klidu:  

- 12 parkovacích stání pro osobní automobily kategorie O2 a jedno stání pro 
ZTP se nachází v suterénu. 
- dalších 3 parkovacích stání pro osobní automobily kategorie O2 z toho t�í 
stání pro ZTP se nachází v západní �ásti pozemku. Tyto stání jsou vyhrazena 
p�edevším pro zam�stnance m�stského centra. 

 d) P�ší a cyklistické stezky:  

Kolem objektu vedou v ulici J.Hory i Legioná�ská chodníky pro p�ší ve správ�
m�sta Brna. Cyklistické stezky se poblíž objektu nevyskytují.  

B.5  �EŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

 a)  Terénní úpravy 

Zpevn�né plochy jsou navrženy z betonové zámkové dlažby BEST archia v tl. 
60 mm položené do lože z št�rkodrti fr. 4�8. Pod vrstvou drti bude vrstva drti 
fr. 8/16 v tl. cca 150 mm. Asfaltová komunikace je navržena ze dvou vrstev 
asf. betonu o tl. 60 a 90 mm a vibrovaným št�rkovým podložím o celkové 
mocnosti 350 mm.  

b) Použité vegeta�ní prvky 
Po dokon�ení stavby budou dot�ené nezpevn�né plochy znovu osety travou. 
Zelený pruh mezi chodníkem a budovou bude osázen nízkými ke�i pro. 
Zatravn�né plochy na severní stran� pozemku budou osázeny n�kolika 
listnatými stromy malého vzr�stu a ke�i. 
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 c) Biotechnická opat�ení 

   Žádná biotechnická opat�ení nejsou zapot�ebí 

    

B.6  POPIS VLIV� STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROST�EDÍ A JEHO 
OCHRANA 

 a) Vliv stavby na životní prost�edí: 

Užívání objektu nebude mít negativní vliv na ochranu ovzduší, je zajišt�na 
dokonalá bezprašnost celého prostoru. P�i realizaci smí být použito jen 
materiál� spl�ujících podmínky MZ �R 76/93 Sb. P�i provád�ní stavby a p�i 
jejím provozu nebudou p�ekra�ovány žádné limity hluku, prachu a škodlivých 
látek vypoušt�ných do ovzduší. Objekt nebude ohrožován hlukem z okolí a ani 
sám svým provozem nebude ohrožovat životní prost�edí v okolí objektu 
nadm�rným hlukem. Stavební �ešení je v souladu s hygienickými p�edpisy a 
normami.     

 b) Vliv stavby na p�írodu a krajinu:

Nejsou dot�eny památky, ochrana p�írody a krajiny. Stavba nebude mít 
negativní vliv na okolní pozemky a stavby.  

 c) Vliv stavby na soustavu chrán�ných území Natura 2000: 

   Nespadá do chrán�ného území. 

 d) Návrh zohledn�ní podmínek ze záv�ru zjiš�ovacího �ízení nebo stanoviska EIA: 

   Ne�ešeno. 

 e) Navrhovaná ochranná a bezpe�nostní pásma: 

Návrh vedení medií respektuje ochranná pásma jednotlivých správc� sítí. 

        

B.7  OCHRANA OBYVATELSTAVA 

Základní požadavky na situování a stavební �ešení stavby z hlediska ochrany 
obyvatelstva jsou spln�ny. 

B.8  ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

 a) Pot�eby a spot�eby rozhodujících médií a hmot:

Odb�rné místo vody a elektrické energie bude zajišt�no z nov� z�ízených 
p�ípojek na zájmový pozemek, který budou využity pro napojení objektu. Pro 
pot�eby hygienického a sociálního za�ízení stavby budou zajišt�ny mobilní 
WC. Jako skladových prostor budou využity stavební bu�ky umíst�né na 
staveništi. 
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c) Odvodn�ní staveništ�:  

Odvodn�ní stavební jámy a staveništ� bude zajiš�ovat drenážní potrubí okolo 
stavební jámy a napojeno do jednotné kanaliza�ní sít�.  Deš�ová voda bude 
spl�ovat hodnoty vypoušt�ného zne�išt�ní stanovené na�ízením vlády �. 
229/2007 Sb. V období dlouhotrvajících a intenzivních deš�� lze p�edpokládat 
v okolí v objektu krátkodobé zvýšení hladiny spodní vody. 

 c) Napojení staveništ� na stávající dopravní a technickou infrastrukturu:

Odb�rné místo vody a elektrické energie bude zajišt�no z nov� z�ízených 
p�ípojek na zájmový pozemek, který budou využity pro napojení objektu. 

Pro napojení staveništ� na dopravní infrastrukturu bude vytvo�en sjezd do ulice 
Legioná�ská. Sjezd ze staveništ� bude �ád�n ozna�en dopravním zna�kami a 
v míst� sjezdu bude snížena povolená rychlost automobil�. 

 d) Vliv provád�ní stavby na okolní stavby a pozemky:

Do jisté míry m�že mít provoz stavby negativní vliv na vn�jší plochy a provoz 
okolních objekt�, zejména formou omezení pohybu osob v prostoru kolem 
stavby. Stavba však musí dodržovat platné p�edpisy. P�ípadné negativní vlivy 
na okolní prost�edí nesmí p�ekro�it povolenou mez a musí být vhodnými 
opat�eními minimalizovány. Zejména musí být u�in�na opat�ení proti 
nadm�rnému p�sobení hluku a prachu. Na stavb� je nutno udržovat po�ádek.   

Po skon�ení výstavby budou veškeré nevyužité plochy uvedeny do p�vodního 
stavu. 

 e) Ochrana okolí staveništ� a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
d�evin:  

  Staveništ� v prostoru výstavby v zastav�ném území bude na jeho hranici 
souvisle oploceno do výšky nejmén� 1,8m. P�i stavebních pracích za snížené 
viditelnosti musí zhotovitel prací zajistit dostate�né osv�tlení. Na viditelných 
místech se umístí tabule s �ísly první pomoci, požární ochrany, vedením stavby 
a výstražné tabule upozor�ující na zákaz vstupu nepovolaných osob do 
prostoru stavby. 

 Bude nutná demolice zbytk� základ� již �áste�n� zdemolované stavby ležící 
v rohu pozemku. Dále bude nutné odstran�ní ke�ovitých d�evin a demolice 
novinového stánku. 

 f) Maximální zábory pro staveništ�:   

   Nejsou, vše na pozemku stavitele. 

 g) Maximální produkovaná množství a druhy odpad� a emisí p�i výstavb�, jejich 
likvidace:

Odpady vzniklé p�i realizaci stavby (stavební su� a p.) budou odvezeny na 
�ízenou skládku odpad�. O pr�b�hu likvidace odpad� po dobu výstavby vede 
zhotovitel stavby písemnou agendu, v�etn� p�íslušných doklad� stvrzujících 
legitimitu likvidace, které budou v rámci kolauda�ního �ízení p�edloženy 
spole�n� s další povinnou dokumentací specifikovanou ve stavebním povolení.  
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Prostor pro skládku bude ur�en po dohod� s dodavatelem stavby p�ed 
zahájením stavby. Ostatní odpady vznikající p�i výstavb� budou vyt�íd�ny a 
zneškodn�ny dle platných právních p�edpis�. 

 h) Bilance zemních prací:

Na staveništi bude vytvo�ena mezideponie pro uložení ornice pro kone�né 
terénní úpravy a zásypy. Deponie bude mít maximální výšku 1,5m a sklon 45°. 
Než za�nou zemní práce, je t�eba vyhloubit zkušební sondu vedle sousedního 
objektu, aby byla zjišt�na hloubka založení. P�edpoklad je, že hloubka základ�
nebude dostate�ná, aby se základy vzájemn� neovliv�ovali a aby nedošlo 
k poruše stávajícího objektu. Bude muset tedy dojít k dobetonování základ� do 
úrovn� základové spáry nového objektu. Tyto práce se budou provád�t dle 
zásad tak, aby nedošlo k poškození sousedního objektu.  Poté mohou za�ít  
zemní práce. Svahování výkopu je navrženo v pom�ru 2,5:1, v místech kde 
není možné provést svahování (prostor u silnice a u sousedního objektu) bude 
provedeno pažení do zápor. Objemy vyt�žené zeminy nebyly v rámci 
diplomové práce po�ítány. 

 i) Ochrana životního prost�edí p�i výstavb�:

Stavební práce nenaruší ani negativn� neovlivní okolní pozemky a stavby.  

P�i realizaci smí být použito jen materiál� spl�ujících vyhlášku �. 22/1997 Sb., 
o technických požadavcích na výrobky a o zm�n� a dopln�ní n�kterých  
 zákon�, ve zn�ní zákona �. 71/2000 Sb., zákona �.102/2001 Sb., zákona �. 
205/2002 Sb., zákona �. 226/2003 Sb., zákona �. 277/2003 Sb.,zákona �. 
186/2006 Sb., zákona �. 229/2006 Sb., zákona �. 481/2008 Sb., zákona 
�.281/2009 Sb., zákona �. 490/2009 Sb. a zákona �. /2010 Sb. a dle Na�ízení 
vlády �. 178/1997 Sb., kterými se stanovují technické požadavky na stavební 
výrobky, a to na výrobky, které jsou použity a zabudovány na stavb�

P�i provád�ní stavby a p�i jejím provozu nebudou p�ekra�ovány žádné limity 
hluku, prachu a škodlivých látek vypoušt�ných do ovzduší. 

 j) Zásady bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci na staveništi:

  Pro zajišt�ní bezpe�nosti práce p�i stavebních pracích je nutné v jejich pr�b�hu  
  bezpodmíne�n� dodržovat vyhlášku �. 309/2006 a 591/2006 Sb. �ÚBP. 

 P�i provád�ní všech prací HSV a PSV je t�eba dodržovat ustanovení �SN 
související s provád�ním stavebních prací, v�etn� p�íslušných technologických 
p�edpis�, požadavk� ú�astník� schvalovacího �ízení. 

Není nutný koordinátor bezpe�nosti a ochrany zdraví. 

 k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dot�ených staveb:

  Stavba nespadá do okruhu staveb vymezených a ovliv�ovaných vyhláškou  

�.398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpe�ujících 
bezbariérové užívání staveb. 

 l) Zásady pro dopravn� inženýrské opat�ení:    Nejsou 
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 m) Stanoveních speciálních podmínek pro provád�ní stavby: Není 

 n) Postup výstavby, rozhodující díl�í termíny:

Popis postupu výstavby bude p�edm�tem nabídky vybraného zhotovitele. 
Projektant p�edpokládá, že realizace bude probíhat postupn� po jednotlivých 
ucelených celcích. P�edb�žné údaje o termínu a délce rekonstrukce, p�íp. 
etapizaci budou up�esn�ny podle zám�ru investora. 

Brno                                                                              vypracoval:   Bc. Pavel Hlavatý 
Leden 2014 
                                                                                                     Podpis: ……………..……….                    
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a) Ú�el objektu 
Zám�rem investora je vybudování m�stského centra s cílem sjednocení m�stských 
knihoven do jednoho objektu, spojení víceú�elových místností, �ítáren, literární 
kavárny a výstavního prostoru do jednoho objektu. 

b) Funk�ní nápl�, kapacitní údaje 
Budova je �len�na na dva stavební objekty. V pravé �asti objektu (SO-02) se nachází 
v 1NP kavárna a ve druhém 2NP konferen�ní �i p�ednáškový sál. Levá �ást budovy se 
napojuje skrze átrium, které bude sloužit k výstavám um�leckých prací. V levém 
k�ídle stavby se nachází v 1NP samostatné pracovišt� archivu s odd�leným vstupem 
pro zam�stnance, dále se nachází v tomto pat�e šatna a studovna. V 2NP je výdej knih 
na výp�j�ku a �ítárna. Poslední patro je celé vyhrazeno pro prostory m�stské 
knihovny. 
Pod objektem je situováno suterénní patro, které je vyhrazeno, jako technické zázemí 
pro budovu a na �ásti se nachází garáž pro osobní automobily O2. 

  Navrhované kapacity stavby:  

  Obestav�ný prostor:             18809,2 m3 

 Zastav�ná plocha:      1300,0 m2 

 Užitná plocha:       3483,7 m2 

 Po�et podlaží celkem      4 
 Podlahové plochy:  -1S     938,5 m2

    - 1NP     1179,7 m2

    - 2NP     879,9 m2

    - 3NP     485,6 m2

c) Architektonické, výtvarné, materiálové a dispozi�ní �ešení, bezbariérové užívání 
stavby 
Stavba je �ešena tak, aby nep�sobila nevhodn� na své okolí. V této lokalit� nejsou 
požadovány žádné regula�ní požadavky, které by ovlivnily vzhled objektu� Jedná se o 
objekt s jedním podzemním a t�emi nadzemními podlažími. Objekt má jednoduchý 
geometrický tvar L, stavební objekty jsou v��i sob� ve tvaru I. Hlavní pohled na 
budovu (východní fasáda), tvo�í venkovní �ást garáže s pohledovým betonem a otvory 
vypln�nými tahokovem. Garáž tvo�í zárove� terasu p�ed vchodem do objektu. Masivní 
schodišt� z betonových kvádr� tvo�í hlavní vstup, z kterého se dostáváme p�ed 
prosklenou fasádu átria. Pravá �ást objektu (SO-02) má dv� nadzemní patra. Druhé 
patro je v jedné �ásti p�esazeno a tvo�í krytý prostor pro venkovní posezení u kavárny. 
St�echa nad 2NP je plochá s atikou. Levá �ást budovy má t�i nadzemní patra. Jižní 
fasáda je výrazná prosklenými plochami. 
Fasáda na objektu je navržena jako kontaktní fasádní systém s barevným �len�ním. 
Použité odstíny barev jsou �erveno-hn�dá a bílá.  
Uvnit� je stavba navržena tak, aby p�sobila prostorov� a vzdušn�. Vnit�ní schodišt�
budou tvo�eny pohledovým betonem opat�eným ochranným nát�rem. Stropní 
konstrukce v místnostech jsou �ešeny minerálním podhledem s akustickými 
vlastnostmi. Hygienické prostory budou tvo�eny moderními materiály, kde bude 
kladen d�raz na optickou �istotu a moderní desing. 
Zpevn�né plochy jsou navrženy ze zámkové dlažby, vjezd do garáže bude tvo�en 
asfaltovým povrchem. 
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Jelikož se jedná o objekt ve�ejn� p�ístupný, je nutno postupovat v �ešení 
bezbariérovosti stavby m�stského centra v souladu s ustanovením vyhlášky 
�.398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpe�ujících bezbariérové 
užívání staveb. V garáži a na venkovním parkovišti je vyhrazeno jedno stání pro 
OOSPO.  Veškeré výškové rozdíly v objektu jsou do 20 mm. V objektu jsou dále pak 
navrženy dva výtahy a dv� schodišt� pro ve�ejnost dle zmín�né vyhlášky. 

d) Celkové provozní �ešení, technologie výroby 
Hlavní vstup do budovy je z ulice Legioná�ská. Pomocí schodišt�, které je opat�eno na 
boku schodiš�ovou plošinou umož�ující jednoduchý p�ístup pro osoby OOSPO, se 
dostáváme na terasu p�ed átrium, kde se nachází hlavní vchod do budovy. Po vstupu 
do objektu se nacházíme v prostotu, který bude využívám pro r�zné výstavy a ukázky 
nap�íklad studentských prací. V tomto prostoru hned vedle vchodu se nachází recepce 
s informacemi. Po pravé stran� átria se nachází literární kavárna, z které je možný 
p�ístup na krytou terasu. V chodb� mezi átriem a kavárnou se nacházejí hygienické 
prostory. Pokud se vydáme z átria po schodišti, které je p�ímo naproti hlavnímu 
vstupu, dostáváme se do druhého nadzemního podlaží, které je op�t ur�eno jako 
galerie �i výstavní prostor. Prostor je koncipován jako terasa, takže je zde otev�ený 
prostor nad 1NP s výhledem skrze prosklenou fasádu. V pravé �ásti je vstup do 
chodby s šatnou, vedle níž je vstup do konferen�ního sálu.  Z této chodby je také 
p�ístup do kuchy�ky a do hygienických prostor�. Schodišt�m, kterým jsme se dostali 
do 2NP m�žeme využít také pro p�ístup do garáže, kterou je možné projít a dostat se 
na volné prostranství. Vedle schodišt� je umíst�ný výtah. Pokud se po vstupu do átria 
vydáme do levé �ásti, tak se po pr�chodu ochrannými rámy dostaneme do chodby, 
z které máme p�ístup do místnosti s šatními sk�ín�mi a po levé stran� chodby také 
vstup do studovny. Naproti šatn� se nacházejí toalety. Na konci chodby je schodišt� a 
výtah, schodišt� a celá výtahová šachta je prosv�tlena prosklenou fasádou. Po 
vystoupání po schodišti se dostáváme do 2NP, kde po pravé stran� je �ítárna 
s �asopisy a magazíny. V levé �ásti je chodba, z které je p�ístupná u�ebna, toalety a 
nachází se zde výdejní místo pro výp�j�ky knih. Poslední patro je skoro celé 
vyhrazené pro m�stskou knihovnu. Levá �ást prostoru je rozd�lena na t�i u�ebny, za 
t�mito místnostmi je informa�ní pult a WC. 
Z pohledu zam�stnance má centrum dva vchody, jeden je situován na západní fasád�, 
kde je p�ístup do archivu. Po vstupu zam�stnaneckým vchodem je po levé stran� šatna 
s hygienickým zázemím a po pravé stran� kancelá� a pracovna archivu. Z archivu je 
také p�ístup na chodbu sousedící s átriem (pouze pro zam�stnance) V archivu je malý 
nákladní výtah, kterým se mohou p�evážet knihy do ostatních pater. Druhý 
zam�stnanecký vchod je umíst�ný v suterénu. Zde se nacházejí šatny s hygienickým 
zázemím. Tento vchod je zárove� zásobovacím vstupem pro kavárnu. P�esun ze 
suterénu do pracovní �ásti kavárny je možný po schodišti nebo výtahem. Zázemí 
kavárny v1NP tvo�í kuchy� a sklad. Dále se zde nachází denní místnost s kuchyní pro 
zam�stnance a WC. 

e) Konstruk�ní a stavebn� technické �ešení a technické vlastnosti stavby 
e.1) zemní práce

Než za�nou zemní práce, je t�eba vyhloubit zkušební sondu vedle sousedního 
objektu, aby byla zjišt�na hloubka založení. P�edpoklad je, že hloubka základ�
nebude dostate�ná, aby se základy vzájemn� neovliv�ovali a aby nedošlo k poruše 
stávajícího objektu. Bude muset tedy dojít k dobetonování základ� do úrovn�
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základové spáry nového objektu. Tyto práce se budou provád�t dle zásad tak, aby 
nedošlo k poškození sousedního objektu.  Poté mohou za�ít  zemní práce. 
V sou�asném stavu je stavební parcela v jedné �ásti v úrovni 249,840 m n. m. a 
blíže k ulicí Legioná�ská ve výšce 246,170 m n. m. V rámci zemních prací bude 
výška snížena ve vrchní �ásti o 0,3 m a v spodní �ásti o 0,3 až 2,5 m (vyhloubení 
stavební jámy). Poté se provedou hlubinné základy nepodsklepené �ásti objektu a 
následn� hlubinné základy pro suterénní �ást budovy. 
Po vyvrtání hlubinných základ� se provedou výkopové rýhy roštu. Svahování 
výkopu je navrženo v pom�ru 2,5:1, v místech kde není možné provést svahování 
(prostor u silnice a u sousedního objektu) bude provedeno pažení do zápor. 
Vyt�žená zemina se uloží na do�asnou deponii (do výšky max. 1,5 m) a použije se 
na terénní úpravy a zásypy po dokon�ení stavby. Zbytek vyt�žené zeminy se 
odveze na skládku. P�i výpo�tech byla zvolena únosnost zeminy Rdt = 0,2 MPa. 
Násypy budou hutn�ny na alespo� Rdt = 0,2 MPa. 

e.2) Základové konstrukce
Jsou navrženy hlubinné vrtané (CFA) plovoucí piloty o jednotném pr�m�ru 800 
mm, délky 4,5 a 7,5 m. Piloty jsou z betonu C20/25 a s výztuží B500. P�es piloty 
bude vytvo�en roznášecí železobetonový rošt z betonu C20/25 a s výztuží B500. 
Jednotlivé pasy jsou 500 mm široké do nezámrzné hloubky a nad hladinou 
podzemní vody. Výtahová šachta je založena na základové desce tl. 350 mm.
P�echod z nepodsklepené �ásti budovy do podsklepené bude s odstup�ováním, 
výška stup�� 500 mm. 
Základové konstrukce budou p�ekryty deskou z prostého betonu C20/25 
vyztuženého kari sítí W6/100/100. V základové desce se provede dilatace objekt�
dle výkresové dokumentace 

e.3) Nosná konstrukce
Nosná skeletová konstrukce je tvo�ena betonem t�. C25/30, výztuží B500. Sloupy 
o rozm�ru 400 x 400 mm a lokáln� podep�enými stropními deskami tl. 280 mm 
vyztuženy obvodovými ztužujícími trámy o rozm�ru 400 x 500 mm z d�vodu 
nedostate�ného p�esahu desky za podporami (mohlo by dojít k protla�ení desky 
v míst� krajních podpor). Vzhledem k velkému rozp�tí mezi sloupy je t�eba n�kde 
zhotovit nosný p�eklad o rozm�ru 400 x 780 mm. 

e.4) Obvodové a suterénní zdivo
Obvodové výpl�ové zdivo nadzemních pater tvo�í pórobetonové tvárnice Ytong 
P6-650 tl. 250 mm, vyzd�né na tenkovrstvé zdící malt�. P�eklady budou ze 
stejného systému, místy bude vybudován železobetonový p�eklad. Výpl�ové 
zdivo oddilatováno od nosných prvk� skeletu vložením pásu eps tl. 20 mm. 
Obvodové suterénní zdivo bude železobetonové tl. 250 mm z betonu C20/25 a 
s výztuží B500, výztuž st�ny bude provázána s výztuží sloup�, aby nedošlo 
k vytla�ení zdiva tíhou zeminy.  

e.5) Konstrukce spojující jednotlivá podlaží
Schodišt� v objektu jsou navržena jako železobetonové monolitické napojené na 
stropní konstrukce. Schodišt� je navrženo vždy jako dvouramenné. Podestové 
desky jsou tlouš�ky 150 mm a 250 mm, dle statického schéma schodišt�. Tlouš�ka 
schodiš�ové desky je 250 mm. Podestové desky jsou vynášeny pomocí 
železobetonových trámu do okolních nosných konstrukcí. Vše z betonu C25/30 a 
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s výztuží B500. Jako nášlapná vrstva celého schodišt� bude pohledový beton 
opat�en ochranným nát�rem. 

V objektu jsou navrženy t�i trak�ní výtahy bez strojovny od firmy FREE-
VOTOlift typ IV a jeden malý nákladní výtah v SO-01 od stejné firmy typu MB. 
Dva výtahy ve stavebním objektu SO-02 spojují 1S, 1NP a 2NP. Výtah v pravé 
�ásti objektu SO-02 je tvo�en jako samostatná šachta, okolo které je uchycené 
schodišt� pomocí akustických nosník� Tronsole. Druhý výtah v tomto stavebním 
objektu je dvojitý s vnit�ní oddilatovanou šachtou. Vn�jší šachtu tvo�í železobeton 
t�ídy C25/30, tato šachta tvo�í zárove� výztužné jádro objektu. T�etí výtah je 
situován ve stavebním objektu SO-01, pro ve�ejnost bude využíván v rozsahu 
1NP, 2NP a 3NP. Tento výtah je také tvo�en dvojitou železobetonovou šachtou 
s anti-vibra�ní izolací. Vnit�ní šachty jsou navrženy statikem výrobce výtahu a 
jsou oddilatovány anti-vibra�ní izolací sylomer tl. 2x25 mm pod podlahou a 
v pruzích v úrovni stropu mezi každým podlažím. Dilata�ní spára v místech dve�í 
do výtahu je v podlaze p�ekryta hliníkovým dilata�ním profilem Schüter-Dilex-
BT a ve st�nách a stropech bude použit dilata�ní spoj BLANKE® do omítky. Ve 
výtahové šacht� je instalován žeb�ík a osv�tlení šachty. Šachta je odv�trána 
otvorem u stropu šachty s DN 150 mm. Instalaci výtahu budou provád�t 
specializovaní technici firmy VOTO s.r.o. 

e.6) St�ešní konstrukce
St�echu tvo�í železobetonové stropní desky tl. 280 mm, na které je navrženo 
st�ešní souvrství zajiš�ující vodot�snost a dostate�né tepeln� technické vlastnosti 
použitím stabilizovaného polystyrenu EPS 70 S tl. 160 mm a spádových klín� z 
polystyrenu EPS 200 min. tl 30 mm. Jako parozábrana je použito modifikovaných 
asfaltových pás� (sd=120000 m). Jako hydroizola�ní vrstva slouží souvrství 
z modifikovaných asfaltových pás� SBS tl. 5,2 mm a 4 mm s požární odolností 
Broof (t3).  St�echy jsou spádovány pomocí spádových klín� (spád 2%).  

e.7) Izolace
Hydroizolace spodní stavby je navržena z modifikovaných asfaltových pás�, pásy 
jsou ve dvou vrstvách 2 x 4 mm a budou vytaženy minimáln� 300 mm nad terén. 
Hydroizolaci st�ech tvo�í parozábrana z modifikovaných asfaltových pás� (Sd= 
120000 m), hydroizola�ní vrstva se skládá ze souvrství modifikovaných 
asfaltových pás� SBS tl. 5,2 mm a 4 mm s požární odolností Broof (t3). 
Obvodový pláš� je zateplen kamennou vlnou tl. 200 mm. Podlaha na terénu v 1NP 
je tvo�ena deskami PIR (polyisokyanulát) tl.80 mm a v 1S tl.100 mm Zateplení 
soklu z polystyrenu p�n�ného do forem Isover EPS perimetr tl. 180 mm. Zateplení 
suterénního obvodového zdiva a základ� z polystyrenu p�n�ného do forem Isover 
EPS Perimetr tl. 100 mm a 50 mm. St�echy jsou zatepleny stabilizovaným 
polystyrenem EPS 70 S tl. 160 mm a spádových klín� z polystyrenu EPS 200. 

e.8) Podlahy
Podlahy budou provedeny jako t�žké plovoucí. V podlaží 1S bude jako separa�ní 
vrstva použito desek Styrodur 4000 CS tl. 50 mm. Roznášecí vrstvu bude tvo�it 
železobetonová deska minimální tl. 90 mm. Deska bude spádována ve sklonu 1% 
do odvod�ovacích kanálk�. Povrch desky bude strojn� vyhlazen. Plošná dilatace 
desky bude vždy po úsecích 6x6 m a spára bude vypln�na pružným tmelem. 
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V podlaze v 1NP na terénu bude jako tepelná izolace použita deska PIR 
(polyisokyanulát) tl. 80 mm. V podlaží 2NP a 3NP bude v podlaze použita 
akustická izolace z minerální plsti Rockwool-steprock ND tl. 60 mm. Roznášecí 
desky budou ze samonivela�ní anhydritové sm�si tl. 75-85 mm(dle skladby). 
Plošná dilatace bude provedena po úsecích 6x6 m vložením dilata�ního prvku 
Schlüter -Dilex-DFP. Dilatace po obvod� bude pomocí dilata�ní pásky Isover 
N/PP 100.  
Nášlapné vrstvy bude tvo�it keramická dlažba a marmoleum. Nášlapné vrstvy pro 
každou místnost jsou definovány ve výkresech jednotlivých podlaží ve výpisu 
místností. 

e.9) P�í�ky
P�í�ky jsou navrženy ze sádrovláknitých desek Fermacell. Jsou použity tlouš�ky 
100 a 150 mm s oplášt�ním sádrovláknitými deskami Fermacell tl. 12.5 mm. 
P�í�ky jsou typu 1S 21 a p�í�ky odd�lující požární úseky typu 1S 41. Jako nosná 
konstrukce budou použity hliníkové profily. P�í�ky budou vypln�ny akustickou 
izolací z minerální vaty Isover AKU. P�í�ky budou d�sledn� dilatovány od 
okolních konstrukcí vložením separa�ní pásky mezi zakládací profily na podlaze 
stropu a st�nách, aby bylo dosaženo maximálních akustických vlastností p�í�ek.  

e.10) Vn�jší výpln� otvor�
V objektu jsou jako okenní výpln� v obvodových st�nách použity d�ev�ná okna 
s hliníkovým plášt�m Unilux moderline 0.9 Uw = 0,9 W/(m2K) s plastovým 
distan�ním ráme�kem a �irým izola�ním trojsklem pln�ným argonem Ug = 0,5 
W/(m2K).  
Dve�ní výpl� v prosklené fasád� Sch�co: Posuvné prosklené dve�e s �irým 
izola�ním dvojsklem Ug = 1,0 W/(m2K). 
Jako dve�ní výpln� v obvodových st�nách jsou použity hliníkové dve�e Internorm 
AT 200, jedná se o t�íkomorové rámy s p�erušeným tepelným mostem Uf = 1,98 
W/(m2K), nerezovým distan�ním ráme�kem a �irým izola�ním trojsklem pln�ným 
kryptonem Ug = 0,5 W/(m2K) nebo v p�ípad� plné výpln� dve�í hliníkový panel 
vypln�n PUR deskou Up = 0,77 W/(m2K). Dále automatické dve�e TRIDO 
z hliníkových profil� G50 se zasklením izola�ním dvojsklem, Ud = 2,0 W/(m2K). 
Tepeln�-klimatiza�ní fasáda Sch�co FW 60 + BF z hliníkových profil�. 
Vn�jší výpln� otvor� budou montovány jako p�edsazená montáž pomocí systému 
Compacfoam-Ejot. 

e.11) Vnit�ní výpln� otvor�
Jako vnit�ní výpln� dve�ních otvor� jsou použity p�evážn� d�ev�né dve�e o firmy 
Sapeli do ocelových zárubní. Vnit�ní automatické dve�e v 1NP jsou od firmy 
Trido. Podrobn�jší popis viz výpis oken a dve�í.  

e.12) Vn�jší úpravy povrch� obvodových st�n
Jako povrchová úprava kontaktního zateplovacího systému bude použita 
silikátová rýhovaná omítka Cemix comfort NRB C tl. 3 mm - barva bílá a comfort 
BRC C barevný odstín kreativ 2311 (hn�do-�ervená) .V soklové �ásti bude použit 
marmolit barevného odstínu (sv�tle šedá) - Weber pas marmolit. Plochy 
pohledového betonu budou ošet�eny penetrací. 
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e.13) Vnit�ní úpravy povrch�
Povrchy st�n uvnit� objektu budou opat�eny jádrovými omítkami Cemix 032 tl. 15 
mm. Jako finální úprava st�n bude použit vnit�ní štuk Cemix 033 a malbou. 
V místnostech s hygienickým za�ízením budou použity keramické obklady st�n, 
výšky obklad� popsány v p�dorysech podlaží. Keramické obklady budou lepeny 
na lepidlo CEMIX FLEX. Budou opat�eny okrajovými a rohovými lištami. 
P�estup mezi podlahou a obkladem bude zatmelen silikonem. 

e.14) Podhledy
V objektu budou provedeny záv�sné minerální podhledy od firmy Armstrong typ 
Ultima OP tl. 20 mm. Nosnou konstrukci podhledu bude tvo�it zav�šený 
hliníkový rošt. 

e.15) Klempí�ské výrobky
Veškeré klempí�ské výrobky jsou navrženy z m�d�ného plechu tl. 0,6 mm. 
Podrobn�ji viz výpis Klempí�ských výrobk�. 

e.16) Záme�nické výrobky
Veškerá zábradlí a madla jsou �ešena dodavatelsky v pr�b�hu výstavby. St�íšky 
nad vchody do objektu jsou navrženy jako zav�šené se sklen�nou výplní uchycené 
pomocí ocelových táhel zakotvených do sloupu/st�ny. Pro p�ístup na st�echy nad 
3NP a 2NP jsou navrženy ocelové žeb�íky, navržené rozm�ry spl�ují normové 
požadavky.  
Podrobn�ji viz výpis Záme�nických výrobk�. 

e.17) Zpevn�né plochy
Zpevn�né plochy jsou navrženy z betonové zámkové dlažby BEST archia v tl. 60 
mm položené do lože z št�rkodrti fr. 4�8. Pod vrstvou drti bude vrstva drti fr. 8/16 
v tl. cca 150 mm. Asfaltová komunikace je navržena ze dvou vrstev asf. betonu o 
tl. 60 a 90 mm a vibrovaným št�rkovým podložím o celkové mocnosti 350 mm.  

f) Bezpe�nost p�i užívání stavby 
Veškerá za�ízení musí být po montáži vyzkoušena a zregulována. Obsluhovatel musí 
být �ádn� seznámen s funkcí, provozem a údržbou za�ízení. P�i obsluze elektrického 
za�ízení musí obsluhující dbát p�íslušných návod� a instrukcí a místních provozních 
p�edpis� k jeho používání, jakož i na to, aby za�ízení nebylo nadm�rn� p�et�žováno 
nebo jinak poškozováno. Elektrická za�ízení, pop�ípad� elektrické p�edm�ty, musí být 
p�ed uvedením do provozu vybaveny bezpe�nostními tabulkami a nápisy 
p�edepsanými pro tato za�ízení p�íslušnými za�izovacími, p�edm�tovými normami a 
Na�ízením vlády �. 11/2002 ve zn�ní 119/2002 Sb. a 405/2004 Sb., kterým se stanoví 
vzhled a umíst�ní bezpe�nostních zna�ek a zavedení signál�.

g) Ochrana zdraví a pracovního prost�edí 
Základní požadavky na BOZP ur�uje Na�ízení vlády � 591/2006 Sb. ,,O bližších 
minimálních požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na staveništi“, 
Na�ízení vlády � 101/2005 Sb. ,,O podrobn�jších požadavcích na pracovišt� a pracovní 
prost�edí“, Zákon � 309/2006, kterým se upravují požadavky bezpe�nosti a ochrany 
zdraví p�i práci v pracovn�právních vztazích a vyhláška 362/2005Sb.: Požadavky na 
bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na staveništi s nebezpe�ím pádu z výšky nebo do 
hloubky. 
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Mezi základní povinnosti zhotovitele stavby pat�í: 
a) vybavení všech pracovník� základními osobními ochrannými pom�ckami - 

Ochranné pracovní brýle, rukavice, kvalitní pracovní obuv, atd. 
b) evidence všech pracovník�, kte�í se na stavb� vyskytují – �as p�íchodu a odchodu 
Zhotovitel je povinen všechny pracovníky seznámit s technologickým postupem prací, 
které budou vykonávat. Dále je povinen vést evidenci o provedení zkoušek a školení, 
odborné a zdravotní zp�sobilosti pracovník�. 

Pracovníci jsou povinni dodržovat základní požadavky BOZP, stanovené pracovní a 
technologické postupy a s tím spojené další povinnosti o kterých byli informováni p�i 
školení. 
Celé staveništ� bude oploceno 1,8 m vysokým plotem a zajišt�no proti 
neoprávn�nému vniknutí nepovolaných osob. 

h) Stavební fyzika - tepelná technika, osv�tlení, oslun�ní, akustika, vibrace 
Výpo�et potvrdil, že v zimním období p�i návrhových podmínkách budou veškeré konstrukce 
spl�ovat podmínku U � UN dle �SN 73 0540 (2011). Podrobn�ji �ešeno v tepeln�
technickém posouzení objektu viz Dokladová �ást E.

Posuzovaná konstrukce 
Vypo�tená hodnota  
U [W/(m2K)] 

Požadovaná hodnota 
UN [W/(m2K)] 

Posouzení  
U � UN [W/(m2K)] 

S1- Obvodová st�na 0,15 0,30 VYHOVUJE 

S3-St�na–výtahová šachta 0,19 0,30 VYHOVUJE 

S4-St�na u ploché st�echy 0,19 0,30 VYHOVUJE 

S18-Podlaha nad nevyt.pr. 0,13 0,24 VYHOVUJE 

S27-Plochá st�echa 0,19 0,24 VYHOVUJE 

S8-Suterénní st. S TI 180 0,19 0,30 VYHOVUJE 

Dve�e 1,50 1,70 VYHOVUJE 

Okna 0,80 1,50 VYHOVUJE 

Prosklená fasáda 1,10 1,50 VYHOVUJE 

S5-Suterénní st. TI 100 0,31 0,45 VYHOVUJE 

S16-Podlaha na zemin� 0,25 0,45 VYHOVUJE 

S21-Podlaha v suterénu 0,33 0,45 VYHOVUJE 

Um�lé osv�tlení je �ešeno p�evážn� elektrickými zdroji ve svítidlech r�zných typ�
podle ú�elu a pot�eby osv�tlovaných prostor. Intenzita um�lého osv�tlení jednotlivých 
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prostor bude odpovídat hygienickým požadavk�m - sv�teln� technický návrh 
respektuje podmínky dle �SN 36 0452. 

Oslun�ní: projektová dokumentace spl�uje �SN 73 0581 Oslun�ní budov a 
venkovních prostor 

Stavba nevykazuje zvýšené požadavky na ochranu proti hluku. Nep�edpokládá se 
no�ní užívání objektu. Objekt je navržen z pórobetonových tvárnic tl. 250 mm a p�i 
použití d�evo-hliníkových oken bude dosaženo dostate�né ochrany proti hluku z 
vn�jšího prost�edí. Hluk z vnit�ního prost�edí bude minimální a bude eliminován p�es 
masivní st�ny budovy. 

Projektové �ešení zajiš�uje soulad stavby s platnými p�edpisy z oblasti ochrany proti 
hluku a vibracím, zejména �SN 73 0832 Akustika a na�ízení vlády �. 272/2011 Sb. 

i) Zásady hospoda�ení s energiemi, ochrana stavby p�ed negativními vlivy vn�jšího 
prost�edí 
V celkovém návrhu stavby je po�ítáno s ú�inným komplexním zateplením 
obvodového plášt� z d�vodu minimalizování tepelných ztrát. Popis zateplení obálky 
budovy popsán v �ásti e) - tepelné izolace. Veškeré navržené materiály jsou 
atestované, pop�. jsou na n� vydána prohlášení o shod�. Pro stavbu jsou navrženy 
materiály s dostate�ným tepelným odporem. Ú�inné zateplení obvodových st�n, 
podlah i st�echy zajiš�uje požadované normové hodnoty. Jako zdroj teplé vody je 
navržena bloková vým�níková stanice (pára - voda) pro p�ípravu TUV. Vytáp�ní 
objektu bude pomocí vzduchotechnických jednotek s deskovým vým�níkem Remak 
Pro každý stavební objekt (SO-01 a SO-02). 

Tepelné ztráty byly po�ítány pro oblast – 15 °C samostatn� stojící budova, poloha 
chrán�ná. 

  Celková tepelná ztráta = 51,94 kW   
Klasifika�ní t�ída prostupu tepla obálkou budovy - B - úsporná 

Z provedeného hrubého radonového pr�zkumu vyplývá použití b�žných hydroizolací 
bez zvýšených nárok� na nepropustnost plyn� z podloží dle Vyhl. 307/2002 Sb. Z 
pr�zkumu vyplívá nízká kategorie radonového indexu. P�esto doporu�uji veškeré 
prostupy izola�ní vrstvou instalacemi a dalšími prostupy s maximální pe�livostí 
ut�snit. 

Stavba nevykazuje zvýšené požadavky na ochranu proti hluku. Nep�edpokládá se 
no�ní užívání objektu. Objekt je navržen z pórobetonových tvárnic tl. 250 mm a p�i 
použití d�evo-hliníkových oken bude dosaženo dostate�né ochrany proti hluku z 
vn�jšího prost�edí. Hluk z vnit�ního prost�edí bude minimální a bude eliminován p�es 
masivní st�ny budovy. 

j) Požadavky na požární ochranu konstrukcí 
Veškeré nosné konstrukce musí být navrženy a provedeny v souladu s Požárn�
bezpe�nostním �ešením, které je samostatnou �ástí projektu s ozna�ením D.1.3. 
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k) Údaje o požadované jakosti navržených materiál� a požadované jakosti 
provedení 
Veškeré navržené materiály jsou atestované, pop�. jsou na n� vydána prohlášení o 
shod�. 
Pr�b�h výstavby bude pravideln� kontrolován v p�edem naplánovaných termínech, 
pop�ípad� po ukon�ení ucelené �ásti. 
Provedení všech konstrukcí bude dle p�íslušných technologických p�edpis� za použití 
p�edepsaných materiál�, dopl�k� a detail�. 
Tato dokumentace je dokumentací pro provedení stavby, na tuto dokumentaci musí 
navazovat výrobní dokumentace zhotovitele stavby. 
Pro všechny výrobky, materiály a konstrukce bude spln�n požadavek § 156 zák. �. 
183/2006 Sb. V platném zn�ní. Dále budou dodrženy všechny související požadavky 
tohoto zákona a souvisejících vyhlášek. 

l) Popis netradi�ních technologických postup� a zvláštních požadavk� na 
provád�ní 
Nep�edpokládají se neobvyklé technologické postupy a další zvláštní požadavky. 

m) Požadavky na vypracování dokumentace zajiš�ované zhotovitelem stavby 
Pro jednoduchost a jednozna�nost technického �ešení není nutno stanovovat specifické 
požadavky pro provád�cí dokumentaci. 

n) Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a p�ípadných 
kontrolních m��ení a zkoušek 
Projektant si vyhrazuje právo osobní kontroly základové spáry a p�ípadné úpravy 
základových konstrukcí v p�ípad� zjišt�ní nových skute�ností p�i provád�ní 
výkopových prací pro základové konstrukce. Dále požaduji p�izvání ke kontrole 
stavby p�ed betonáží nosných konstrukcí.

o) Výpis použitých norem 
Návrh je v souladu s Vyhl. 268/2009 Sb. O obecných technických požadavcích na 
výstavbu, Vyhl. �. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpe�ujících 
bezbariérové užívání staveb a zákonem �. 183/2006 Sb. O územním plánování a 
stavebním �ádu, V návrhu jsou respektována i ustanovení souvisejících �SN (�SN 73 
6056 � Odstavné a parkovací plochy, �SN 73 5305 � Administrativní budovy a 
prostory, �SN 73 4108 � Šatny, umývárny a záchody, 73 0540 – Tepelná ochrana 
budov,  73 0802 – Požární bezpe�nost staveb � nevýrobní objekty, 73 4130 – 
Schodišt� a šikmé rampy, 73 6005 – Prostorové uspo�ádání sítí technického vybavení, 
�SN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí, 
�SN 73 1001 Základová p�da pod plošnými základy, �SN 74 3305 Ochranná 
zábradlí, EN 1991�1�� 1 � Eurokód 1, �SN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z 
podloží, apod. 

Brno                                                                              vypracoval:   Bc. Pavel Hlavatý 
Leden 2014 
                                                                                                     Podpis: ……………..……….                    



ZÁV�R: 

Cílem diplomové práce bylo vypracování projektové dokumentace stavební �ásti 
ve stupni pro provád�ní staveb. Navržený objekt byl navržen tak, aby se stal 
dominantou m�sta a nenarušoval okolní zástavbu. Nápl� práce byla provedena 
v požadovaném rozsahu a je v souladu s platnými vyhláškami, zákony a 
normami pro výstavbu. 
Oproti návrhu, který byl vypracován v rámci diplomového seminá�e, se objekt 
trochu zm�nil v dispozi�ním �ešení. P�i návrhu byl brán ohled na urbanistické 
�ešení stavby a efektivní využití plochy pozemku. 

  



SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJ�: 
Právní p�edpisy: 
� zákon �. 183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním �ádu 
� vyhláška �. 268/2009 sb. O obecných technických požadavcích na výstavbu 
� vyhláška �. 501/2006 sb. O obecných požadavcích na využívání území 
� vyhláška �. 23/2008 Sb. O technických podmínkách požární ochrany 
� vyhláška �. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb 
� vyhláška �. 398/2008 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpe�ujících 
bezbariérové užívání staveb 
- vyhláška �. 499-2006 Sb. ve zm�n� novely 62-2013 

Normy: 
� �SN 73 5305 – Administrativní budovy a prostory 
� �SN 73 6056 – Odstavné a parkovací plochy silni�ních vozidel 
� �SN 73 6005 – Prostorové uspo�ádání sítí technického vybavení 
� �SN 73 3305 – Ochranná zábradlí 
� �SN 73 6110 – Projektování místních komunikací 
� �SN 73 4108 – Šatny, umývárny a záchody 
� �SN 73 0532 – Akustika 
� �SN 73 4130 – Schodišt� a šikmé rampy 
� �SN 73 0580 – Denní osv�tlení budov 
� �SN 73 0540 – Tepelná ochrana budov 
� �SN 73 0802 – Požární bezpe�nost staveb � nevýrobní objekty 
- �SN 73 0810 – Požární bezpe�nost staveb - Spole�ná ustanovení 
� �SN 01 3420 – Výkresy pozemních staveb 
- �SN 73 6058 – Hromadné garáže
� �SN 73 1901 – Navrhování st�ech�

WEBOVÉ STRÁNKY: 

http://www.shueco.com http://www.tzb-info.cz 

http://www.schlueter.cz  http://nahlizenidokn.cuzk.cz 

http://www.rockwool.cz http://www.unilux.de 

http://www.isover.cz http://www.fermacell.cz  

https://www.trido.cz http://www.knauf.cz 

http://www.soudel.cz http://www.remak.cz  

http://www.puren.cz  http://www.internorm.cz  

http://www.sapeli.cz http://www.dektrade.cz 

http://www.fatrafol.cz   http://www.forbo-flooring.cz   

http://www.pipelife.cz   http://www.vytahy-voto.cz 

http://www.best-as.cz   http://www.ejot.cz  

http://www.topsafe.cz   http://www.topwet.cz  



SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOL�: 

ŽB – železobeton 

P.�. – parcelní �íslo 

R.Š. – revizní šachta 

V.Š. - vodom�rná šachta 

HI – hydroizolace 

TI – tepelné izolace 

P.Ú. – požární úsek  

EPS – expandovaný polystyrén 

XPS – extrudovaný polystyrén 

KCE – konstrukce 

K. Ú. – katastrální ú�ad 

PT – p�vodní terén 

UT – upravený terén 

TL. – tlouš�ka 

NP – nadzemní podlaží 

1S – suterén 

TZB – technické za�ízení budov 

VZT – vzduchotechnické za�ízení 

Sd – speciální dodávka 

Sk – sklen�né zábradlí 

SH – prosklená fasáda 

ND – nerezové dílce 

�
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