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Abstrakt  
Tato diplomová práce řeší návrh novostavby budovy občanské vybavenosti – Naučné a 
kulturní centrum v katastrálním území obce Valašská Bystřice. Objekt je složitého 
půdorysného tvaru, který má symbolizovat krystal vyrůstající ze svahu. Stavba je situována 
v centru obce.  
 
Objekt je navržen jako jednopodlažní s technickým podlažím pro vedení rozvodů. Objekt 
je založen na základové desce. Nosnou konstrukci objektu tvoří železobetonová opěrná 
stěna v kombinaci s dřevěnými kruhovými sloupy a sendvičovými panely z KVH profilů. 
Střecha je tvořena kruhovými vaznicemi a krokvemi. Skladba střechy je jednoplášťová 
zelená intenzivní a extenzivní.  
 
Funkčně je stavba rozdělená do dvou hlavních celků výstavní část a kongresová část, oba 
celky mají vlastní vstupy a hygienické zázemí.  

  
Klí čová slova 
Naučné a kulturní centrum, jednopodlažní, technické podlaží, KVH profily, zelená střecha, 
novostavba, diplomová práce, prováděcí projektová dokumentace  
  
  
  
Abstract 
The submitted diploma thesis deals with the design of a new building for public amenities - 
Educational and cultural centre in the cadastral area of the municipality Wallachian 
Bystřice. The building is of a complex ground plan shape that should symbolize crystal 
growing from the hillside. The building is located in the centre of the village. 
 
The building is designed as a single-storey with a technical floor for pipework and 
ductwork. The building is based on the foundation slab. The bearing structure of the 
building is created from a reinforced concrete load-bearing wall in combination with 
wooden circular columns and sandwich panels from KVH profiles. The roof is formed by 
circular purlins and rafters. The roof structure is a single casing green intensive and 
extensive. 
 
In terms of the features, the building is divided into two main parts consisting of the 
exhibition part and the congress part, both units have their own entrances and sanitary 
facilities.  
  
Keywords 
Educational and cultural centre, single-storey, technical floor, KVH profiles, green roof, 
new building, diploma thesis, implementation project documentation  
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1. Úvod 
 
Diplomová práce se zabývá vypracováním projektové dokumentace pro provádění 
stavby v souladu zadáním práce. Navržená objekt bude plnit funkci naučného a 
kulturního centra pro oblast pohoří Beskydy. Objekt je situován v katastrálním území 
obce Valašská Bystřice [75627] (okres Vsetín, Zlínský kraj). Přesná lokalita je dána 
parcelou číslo 26/1 a 24, na kterých je umístěn objekt naučného a kulturního centra. 
Okolo naučného a kulturního centra je navržen park, který bude postaven formou 
naučných stezek o místní fauně a floře parcely 26/1, 24, 3809/1 a 3809/2. Na parcele 
číslo 22/2, 3809/1 a 23 je navrženo parkoviště pro objekt naučného a kulturního centra.  
V územním plánu je pozemek veden jako možné zastavitelné území.  
 
Objekt je navržen jako jednopodlažní s technickým podlažím pro vedení rozvodů. 
Objekt je složitého půdorysného tvaru, který má symbolizovat krystal vyrůstající ze 
svahu. Funkčně je stavba rozdělená do dvou hlavních celků výstavní část a kongresová 
část, oba celky mají vlastní vstupy a hygienické zázemí. Výstavní část je tvořena 
prostornou výstavní místností určenou pro expozice o přírodě Beskyd, hygienickým 
zázemím, šatnou pro zaměstnance, prostorem pro odkládání svršků hostu. Kongresová 
část je tvořena kongresovým sálem pro 40 osob, zázemí pro tento prostor je čajová 
kuchyňka a hygienické zázemí.  
 
Architektonický návrh objektu je vytvořen společností VS atelier, ve které jsem na 
návrhu spolupracoval. Návrh je vytvořen na základě požadavků investora (obec 
Valašská Bystřice) ve spolupráci s CHKO v Rožnově pod Radhoštěm. Návrh byl 
vypracován pro žádost o dotace z operačního programu životní prostředí, prioritní osa 6, 
podpora biodiverzity – obnova a výstavba návštěvnické infrastruktury ve zvláště 
chráněných územích, ptačích oblastech, evropsky významných lokalitách, přírodních 
parcích a geoparcích.  Cílem diplomové práce je vyhotovení projektové dokumentace 
pro provádění stavby objektu naučného a kulturního centra – návrh konstrukčního 
systému, materiálové řešení, úpravy a optimalizace dispozic původního návrhu, včetně 
zadaných specializovaných částí. První specializovaná část řeší podrobněji 
problematiku návrhu střešní konstrukce. Návrh a posouzení dimenze jednotlivých prvků 
nosné konstrukce střechy – krokve, kruhové vaznice a kruhové sloupy. Ve druhé 
specializaci se zabývám návrhem vzduchotechnického zařízení v objektu. 
Vzduchotechnické jednotky budou dvě samostatné pro každý funkční celek jedna.  
 
Přílohy práce jsou členěny na dvě hlavní části. První část je Studie a druhá Prováděcí 
dokumentace. První část obsahuje katastrální mapu, podklady od geodetů, vyjádření o 
existenci sítí, předběžné návrhy dispozic a materiálové řešení. Předběžný návrh dispozic 
a materiálového řešení je převzat z projektu vytvořeného společností VS atelier. 
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2. Vlastní text práce 
 

A. Průvodní zpráva 

A.1 Identifika ční údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) název stavby 
Naučné a kulturní centrum Valašská Bystřice 

b) místo stavby 
Adresa: Valašská Bystřice 756 27 
Katastrální území: Valašská Bystřice [776254] 
Parcelní číslo: 26/1, 24, 3809/1, 3809/2, 23, 22/2 

c) předmět dokumentace 
Projektová dokumentace je vytvořena na základě požadavků investora (obec 
Valašská Bystřice) ve spolupráci s CHKO v Rožnově pod Radhoštěm. Návrh 
byl vypracován pro žádost o dotace z operačního programu životní prostředí, 
prioritní osa 6, podpora biodiverzity – obnova a výstavba návštěvnické 
infrastruktury ve zvláště chráněných územích, ptačích oblastech, evropsky 
významných lokalitách, přírodních pracích a geoparcích. Předmětem 
dokumentace je budova Naučného a kulturního centra Valašská Bystřice 
s venkovním prostranstvím určeným především pro rekreaci obyvatelů obce, 
turistů, rodin s dětmi, kteří mohou trávit volný čas pobytem ve volné přírodě, 
v parku, který bude postaven formou naučných stezek o místní fauně a floře. 
Jedná se o znovu obnovení a renovaci rekreační a sportovně i kulturně známé a 
vyhledávané oblasti v centru obce. 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

a) název, jméno žadatele 
obec Valašská Bystřice č.p. 316, IČO:00304352, Valašská Bystřice 756 27 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo 
podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo 
název (právnická osoba), IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla 
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b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně sídla, pod kterým 
je zapsány v evidenci autorizovaných osob vedené Českou 
komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných 
inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, 
případně specializací jeho autorizace 
 

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové 
dokumentace včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci 
autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo 
Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 
výstavbě, s vyznačeným oborem, případně specializací jeho 
autorizace 

Projektant: 
Jméno a příjmení: Jiří Kozák 
Provozovna:  Horní Bečva 696, PSČ: 756 57 
Sídlo firmy:  Veveří 95, 602 00 Brno 
Číslo autorizace: není veden ve svazu ČKAIT  
 

A.2 Seznam vstupních podkladů 

a) základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž 
základě byla stavba povolena (označení stavebního úřadu / 
jméno autorizovaného inspektora, datum vyhotovení a číslo 
jednací rozhodnutí nebo opatření) 
Stavba byla povolena na rozhodnutí stavebního úřadu ve Valašské Meziříčí 
okres Vsetín. Za předpokladu dodržení všech odstupových vzdáleností a jiných 
podmínek. 

b) základní informace o dokumentaci nebo projektové 
dokumentaci, na jejímž základě ě ě ě byla zpracována projektová 

dokumentace pro prováděěěění stavby 
Projektová dokumentace pro provádění stavby je vyhotovena dle návrhu a 
podkladů od společnosti VS atelier. Změny oproti původnímu návrhu jsou 
částečně v dispozičním řešení, konstrukčním systému a založení stavby. 

c) další podklady 
Podklady pro vyhotovení prováděcí dokumentace: 

- Architektonická studie (situace naučných stezek, situace, 1NP, řez, 
pohledy) 
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- Dokumentace pro stavební povolení 
- Vyjádření o existenci sítí 
- Územně plánovací podklady poskytnuté stavebním úřadem 

 

A.3 Údaje o území 

a) rozsah řešeného území  
Jedná se o nezastavěné území v intravilánu obce, bezprostředně u centra obce. 
Místo odjakživa patřilo mezi prostory konání venkovních sportovních a 
kulturních akcí konaných venku. Původně na tomto pozemku bylo veřejné 
koupaliště, které je již několik let zrušeno. 

b) dosavadní využití a zastavěnost území 
V současné době nejsou parcely nijak využívány. V minulosti zde bylo veřejné 
koupaliště, které je dnes již zrušeno. Na parcele se nachází mobilní zařízení 
lovecké chaty, které je dočasné a bude před zahájením prací odstraněno se 
souhlasem majitele nemovitosti. Dnes je parcela občasně využívána pro 
venkovní aktivity letních táborů pro děti z ubytovacího zařízení „mraveniště“, 
které se nachází na východní hranici určeného pozemku. Toto místo pro rekreaci 
návštěvníků, turistů a rekreantů bude na této ploše zachováno. Občas pozemek 
využívá také škola nebo mateřská škola k venkovním aktivitám.  

c) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 
(památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, 
záplavové území apod.) 
Daná parcela není v památkové rezervaci ani památkové zóně, jedná se o 
rozsáhlé chráněné území, dané parcela není díky geografickému reliéfu toku 
řeky záplavovým územím. 

d) údaje o odtokových poměrech 
Nejedná se o záplavové území. Pozemek je složen z částí ve dvou výškových 
úrovních, vrchní plocha od obecní komunikace je mírně svažitá směrem 
k potoku, spodní část parcely je rovinného rázu. Na pozemku, parcela č. 26/1 se 
nachází původní zaslepená kanalizace sloužící jako přepad vody z koupaliště, do 
které bude svedena a napojena nová dešťová kanalizace z objektu. Původní 
vyústní objekt, který sloužil pro odtok vody z koupaliště do řeky, bude využíván 
dál pro zaústěním dešťové kanalizace. K původnímu koupališti neexistuje žádná 
projektová dokumentace kanalizace. Při místním šetření a technické prohlídce 
místa byly zjištěny technické parametry a nalezena původní kanalizace a vyústní 
objekt nacházející se na parcele 3809/1. Správa povodí Moravy s.p. dala 
souhlasné stanovisko k tomuto využití. 
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e) údaje o souladu s územně plánovacích dokumentací, s cíli a 
úkoly územního plánování 
Předložená dokumentace s velikou citlivostí a pečlivostí ctí územní plán. Hlavní 
plocha pozemku je vedena jako rekreační plochy, které by zde především měly 
vzniknout formou parkové úpravy se zelenými plochami a místem pro 
odpočinek jak obyvatelů obce, turistů tak široké veřejnosti. Budova v srdci 
tohoto místa bude také sloužit jako zázemí pro tyto návštěvníky navíc 
s možností vzdělávání se jak v přírodní vědě tak kultuře obce. Propracována 
byla z důvodů budoucího podání dotace především právě venkovní plochy 
místní fauna a flora, kterou odsouhlasilo CHKO v Rožnově pod Radhoštěm. 
Celkové řešení ztvárnění parcely a jejího rozdělení na funkční celky fauny a 
flory a prezentace její diverzity v okolí (jeden ze základních bodů dotace) je 
v naprostém souladu s umístěním ploch podle územního plánu: horní část 
parcely v územním plánu vedená jako registrovaná vzrostlá zeleň bude 
zachována v plném rozsahu včetně všech stromů a keřů, naopak ještě dotvořena 
a rozšířena novými stromy, tato plocha bude prezentací lesa. Spodní okraj 
parcely, který probíhá rovnoběžně podél koryta řeky je určen územním plánem 
jako louka a pastvina, návrh našeho využití této plochy koresponduje 
s prezentací místních luk, mokřad a pastvin. Centrální část pozemku bude tvořit 
prostor pro společenský život s budovou jako jeho srdcem. Tato venkovní 
plocha bude přímo určená na pořádání sportovních a kulturních akcí, 
sportovních vystoupení, bude sloužit obyvatelům pro odpočinek a relaxaci 
v přírodě a shlukování a sdružování lidí, jako tomu bylo na tomto místě vždy 
tradicí. 

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
Požadavky na využití území byly v návrhu akceptovány a dodrženy. 

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
Případné požadavky na zapracování připomínek dotčených orgánů budou 
zohledněny a zapracovány v požadovaných lhůtách určených příslušnými 
dotčenými orgány. 

h) seznam výjimek a úlevových řešení 
Výjimky ani úlevová řešení se stavby netýkají. 

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 
Jedná se především o provedení přeložky vedení VV elektrického vedení pod 
správou ČEZ a.s. Obec bude muset provést přeložku kabelu do země na své 
náklady v požadovaném rozsahu. Celou tuto věc bude řešit obec se správcem 
sítě smluvně. Dále dokončení veřejného parkoviště, které by se při stavbě tohoto 
návštěvnického centra dokončilo dle samostatné projektové dokumentace. 
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j)  seznam pozemků a staveb dotčených umístění stavby (podle 
katastru nemovitostí)  

 
Parcela č. druh pozemku způsob využití vlastník pozemku 
Stavba - objekt 
24 ostatní plocha zeleň obec Valašská Bystřice 
26/1 ostatní plocha neplodná půda obec Valašská Bystřice  
Přípojka – elektro 
24 ostatní plocha zeleň obec Valašská Bystřice 
26/1 ostatní plocha neplodná půda obec Valašská Bystřice   
Přípojka – voda 
24 ostatní plocha zeleň obec Valašská Bystřice 
3577/1 ostatní plocha silnice úřad pro zastupování státu 
3577/2 ostatní plocha ostatní komunikace úřad pro zastupování státu 
Přípojka kanalizace 
24 ostatní plocha zeleň obec Valašská Bystřice 
26/1 ostatní plocha neplodná půda obec Valašská Bystřice  
3809/1 ostatní plocha neplodná půda obec Valašská Bystřice 
22/2 trvalý travní porost  obec Valašská Bystřice    
Přípojka dešťové kanalizace 
24 ostatní plocha zeleň obec Valašská Bystřice 
26/1 ostatní plocha neplodná půda obec Valašská Bystřice  
Přípojka obecního teplovodu 
24 ostatní plocha zeleň obec Valašská Bystřice 
Přípojka O2 – datový kabel 
3577/1 ostatní plocha silnice úřad pro zastupování státu 
3577/2 ostatní plocha ostatní komunikace úřad pro zastupování státu 
24 ostatní plocha zeleň obec Valašská Bystřice 
 

A.4 Údaje o stavbě 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 
Jedná se o novostavbu občanské vybavenosti 

b) účel užívání stavby 
Hlavním účelem stavby bude zázemí vnitřní expozice a prezentace místní fauny 
a flory formou naučné prohlídky vystavených exponátů a panelů. Budova bude 
víceúčelová, dále bude zázemím pro širokou veřejnost a rekreanty s řad 
návštěvníků obce atd. Bude zde možno pořádat prezentace, výuku pro školu a 
mateřskou školu, kurzy, promítání, besedy, pořádání výstav a beneficí, 
pracovních schůzek, využití pro akce základní a mateřské školy, zázemí 
klubovny a prostor pro místní spolky a sdružení atd. 
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c) trvalá nebo dočasná stavba 
Jedná se o trvalou stavbu 

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní 
památka apod.) 
Stavba není součástí žádného chráněného celku ani území, na něž jsou kladeny 
zvýšené požadavky. Nejedná se o kulturní památku. Stavby se nenachází 
v záplavové území. 

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných 
technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání 
staveb 
Projektová dokumentace je zpracována v souladu s vyhláškou č.268/2009 Sb. O 
technických požadavcích na stavby, vyhláškou č.298/2009 Sb. O obecných 
technických požadavcích na bezbariérové užívání staveb. Stavba bude řešena 
kompletně jako bezbariérová – celkové provedení venkovních zpevněných ploch 
bude řešeno také bezbariérově v návaznosti na prohlídky po stezkách. Hlavní 
vstup do budovy ze stezky bude také bezbariérový.  

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků 
vyplývajících z jiných právních předpisů 
Případné požadavky na zapracování připomínek dotčených orgánů budou 
zohledněny a zapracovány v požadovaných lhůtách určenými příslušnými 
dotčenými orgány. 

g) seznam výjimek a úlevových řešení 
Výjimky ani úlevová řešení se stavby netýkají. V případě potřeby mohou být 
vyřízeny a doplněny. 

h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný 
prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich 
velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.) 
Plocha pozemku:  p.č. 26/1  3813m2 

    p.č. 24  2578m2 

    p.č. 3809/1  494m2 

    p.č. 3809/2  515m2 

    p.č. 23  152m2 

    p.č. 22/2  1047m2  
Zastavěná plocha:  506,13m2 

Užitná plocha:   400,2m2 

Počet funkčních jednotek: 1 
Nárazová kapacita:  45 osob (jeden autobus) 
Počet zaměstnanců:  2  
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i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, 
hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a 
druhy odpadů a emisí apod.) 
Potřeby a spotřeby hmot a médií budou stanoveny ze zpracovaného rozpočtu 
staveb, který bude zpracován realizační firmou. 
 
Energetická náročnosti budovy: 
Vytápění objektu bude řešené napojením na obecní teplovod vedle základní 
školy (délka přípojky 27,5m). Pro navrhovanou stavbu je zpracován štítek 
energetické náročnosti budovy. Ukazatel vypracovaný projektantem podle platné 
ČSN zatřiďuje stavbu klasifikačním ukazatelem do klasifikace B. Průměrný 
součinitel prostupu tepla je vypočten podle ČSN 73 0540-2, podle přílohy C. 
Celkový a podrobný výpočet obálkové metody stanovení štítku energetické 
náročnosti budovy je uveden v samostatné příloze projektové dokumentace. 
Z výsledku lze určit měrnou tepelnou ztrátu prostupem HT=545,3W/K, tepelná 
ztráta budovy je 20,18kW. 
 
Odpadní voda, teplá užitková voda, dešťová voda 
Dešťová voda bude zaústěna do původní kanalizace pro přepad odpadní vody 
bývalého koupaliště. Původní část kanalizace je vedená v parcele č. 26/1 ke 
břehu řeky kde má vybudovaný vyústní objekt ústící do vodoteče Bystřice. 
Teplá užitková voda bude využívána pro mytí rukou návštěvníků, nádobí a úklid 
a mytí podlah. Z výpočtu je potřeba teplé užitkové vody stanovena na 
1,241m3/den. 
Odpadní voda (splašková odpadní voda) bude svedena do přípojky kanalizace, 
která bude vedena v technickém podlaží a zaústěna bude do stávající čističky 
odpadních vod (ČOV). Délka přípojky splaškové kanalizace je 95,32m. 
Odpady při provozu objektu bude vznikat pouze komunální odpad a tříděný 
odpad (plasty, papír a sklo). Odpady budou vyváženy na skládku komunálního 
odpadu. 

j)  základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, 
členění na etapy) 
Stavba bude realizována bez členění na etapy 
Zahájení stavby:  4/2015 
Zemní práce:   4-6/2015 
Konstrukce ze ŽB:  6-10/2015 
Montáž dřevěných kcí: 3-5/2016  
Dokončení stavby:  11/2016 
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k) orientační náklady stavby 
Přesný stavební rozpočet bude provádět rozpočtový specialista dle přesných 
ukazatelů. Orientační náklady lze stanovit z obestavěného prostoru objektu a 
typu objektu. Dle cenového ukazatele pro rok 2013 lze stanovit cenu 1m3 
obestavěného prostoru budovy občanské vybavenosti: 

- 801.3 – monolitická betonová plošná – 8450Kč/m3 
- 801.8 – dřevěná a na bázi dřevní hmoty – 6250Kč/m3 

Prostor obestavěný betonovými kcemi 651,3m3 x 8450Kč/m3 = 5 500 000Kč 
Prostor obestavěný dřevěnými kcemi 1661,8m3 x 6250Kč/m3 = 10 400 000Kč 
 

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická 
zařízení 
 
SO 01 – Budova naučného a kulturního centra 
SO 02 – Zpevněné plochy, přístupové komunikace a naučné stezky 
SO 03 – Přípojka vodovodu 
SO 04 – Přípojka kanalizace 
SO 05 – Přípojka teplovodu 
SO 06 – Přípojka elektřiny 
SO 07 – Přípojka Telefonica O2 
SO 08 – Přípojka dešťové kanalizace 
SO 09 – Stávající čistička odpadních vod (ČOV) 
SO 10 – Stávající přístupová zpevněná komunikace 
SO 11 – Stávající obecní veřejné parkoviště 
SO 12 – Stávající lovecká chata Diana (mobilní objekt) určena k odstranění 
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B. Souhrnná technická zpráva 

B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika stavebního pozemku 
Jedná se rozsáhlý málo využívaný pozemek v centru obce, přímo navazující na 
vzdělávací centrum poblíž mateřské a základní školy. Řešené území tvoří 
nepravidelný lichoběžník v centru obce Valašské Bystřice. Pozemek je ze 
severovýchodní strany ohraničen pozemní komunikací, z jihozápadní strany pak 
řekou Bystřice. Ze severní strany od parkoviště se rozšiřuje směrem na jih k 
pobytovému místu Mraveniště. Místo stavby má nižší výškovou úroveň než je 
pozemní komunikace. Snížený terén je výhodným prvkem pro navrhovaný 
objekt. Návrh využití lokality vychází z návrhu funkčního využití ploch aktuální 
verze územního plánu. Studie zapracovává do návrhu i další prvky z územního 
plánu jako je vedení turistických tras. Díky okolní výstavbě má lokalita relativně 
málo možností provozního napojení na okolí. Jihozápadní hranici tvoří řeka, 
kterou je možno překonat po lávce, které je na tomto úseku vybudována pro 
majitele soukromých pozemků. Napojení ze severu tvoří parkoviště, které dále 
pokračuje stávajícím parkem. Z jižní strany je obslužná zpevněná komunikace 
štěrkopísková a severovýchodní strana je lemována pozemní asfaltovou 
komunikací. K propojení tak lze využít stávající účelovou komunikaci. 
Důležitým prvkem z hlediska propojení s okolím je existující cyklo/turistická 
stezka ze severní strany. V současné době jsou v řešeném území pouze 
vyšlapané pěšinky ve využívané části pozemku. Pozemek je převážně 
zatravněný a ze severovýchodní části je zatravněná plocha i upravována. Jedná 
se o parkovou úpravu podél hranice pozemku s asfaltovou komunikací. Pozemek 
je z převážné části lemován vrostlými listnatými stromy. Nacházejí se zde ale 
také dva vzrostlé jehličnany. Na území se také nachází malá chata Diana, kterou 
občasně využívají místní občané. S tímto objektem se dále ve studii nepočítá. 
Převážná část území nemá v současné době využití. Záplavové území 
nezasahuje na místo stavby (viz mapa záplavového území). Vytyčení stavby 
bude založeno na výkrese situace a přenesení polohy a výšek ze známých 
geodetických bodů v blízkosti stavby. 

b) výpočet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický 
průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický 
průzkum apod.) 
Zpracoval: Doc. Ing. Antonín Paseka, CSc. 

 
1. Použité podklady 
- Geologická mapa ČSSR, mapa předčtvrtohorních útvarů, M 1:200 000, M -34-

XIX Ostrava-M -34-XIII Strahovice 
- Geologická mapa ČR, M 1:50 000, list 25-23, Rožnov pod Radhoštěm 
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2. Přehled geologických a hydrogeologických poměrů 
- Předkvartérní podklad v zájmovém území tvoří horniny terciéru – paleogénu 

zastoupené zde soláňskými vrstvami tvořenými arkózovými a drobovými 
pískovci s vložkami jílovců. 

- Kvartérní sedimenty tvoří fluviální usazeniny tvořené jílovitými a písčitými 
hlínami. 

- Podzemní voda se pohybuje v hloubce kolem 2,0m pod terénem. 
 

3. Geotechnické vlastnosti hornin 
3.1 Kvartérní jílovitopís čité hlíny měkké až tuhé konzistence mají mocnost 

cca 3,0m. 
 
Podle dnes neplatné ČSN 73 1001 se jedná o zeminy jemně zrnité F6 Cl 

 
Poisonovo číslo  γ=0,40 
Převodní součinitel  β=0,47 
Objemová tíha  ϒ=21,0kN/m-3  
Modul deformace  Edef=3Mpa 
Edometrický modul def.  Eoed=Edef/β=6,4Mpa 
Totální soudržnost  cu=35kPa 
Totální úhel vnitřního tření  ϕ=0° 
Efektivní soudržnost cef=10kPa 
Efektivní úhel vnitřního tření ϕ=17° 
Tabulková výpočtová hodnota 
(pro orientaci) Rdt=75kPa 
Těžitelnost dle ČSN 73 3050 
(zemní práce) 3 
Koeficient propustnosti k=4*10-7ms-1 
 
Jedná se o základovou půdu málo únosnou a značně stlačitelnou. 
 

3.2 Paleogenní pískovce s vložkami jílovců lze zařadit do třídy R5 
 
Pevnost v prostém tlaku ϭe=3MPa 
Modul deformace Edef=100Mpa 
Poisonovo číslo γ=0,25 
 

4. Inženýrsko-geologické zhodnocení 
Základová půda je tvořená málo únosnými a značně stlačitelnými 
jílovotopísčitými zeminami, které leží na paleogenním podkladu tvořeném 
pískovci s vložkami jílovců. 
Podzemní voda se zdržuje v hloubce kolem 2,0m. V období s vyšší srážkovou 
činností, může vystoupit i výše. 
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Základové poměry hodnotíme proto jako složité. Projektovaná jednopodlažní 
stavba je nenáročná. Při návrhu základů nenáročných staveb na složitých 
poměrech se postupuje podle 2. Geotechnice kategorie, to je počítají se mezní 
stavy únosnosti a použitelnosti. 
Založení budovy se doporučuje prověřit ve dvou variantách: 

a) Plošně na základové desce (v hloubce min 1,2m) 
b) Hlubině na pilotách 

Svahy stavební jámy lze provést dočasně o sklonu 2:1. Odvodnění stavební jámy 
lze provést povrchovým odvodněním. Je třeba užít tlakovou izolaci.  

 
Tento předběžný posudek je potřeba upřesnit podrobným inženýrsko-geologickým 
průzkumem. 
 
 

 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
Jedná se zde především o vedení VV napětí, které bude řešeno přeložkou – viz 
dokladová dokumentace smlouva o smlouvě budoucí mezi obcí a 
provozovatelem sítě. Nově navrhovaná splašková kanalizace z objektu bude 
vedena do stávající ČOV přes parcelu č. 22/2. Kanalizační potrubí bude mít 
vlastní ochranné pásmo 1,5m od stěny potrubí na obě strany. Všechny ostatní 
navrhované přípojky sítí budou mít své ochranné pásmo dle ČSN. Dalším 
ochranným pásmem bude registrovaná vzrostlá zeleň podél komunikace, kterou 
navrhovaná stavba plně respektuje a neohrozí, poloha budovy byla pečlivě 
vybrána právě s ohledem na skupinu stávajících stromů a keřů na parcele. 
Naopak bude zeleň ještě více rozšířena. V místě stavby budovy se pak další 
ochranná ani bezpečnostní pásma nevyskytují. Projektová dokumentace je 
vypracovaná na základě konzultace návrhu a požadavků CHKO v Rožnově pod 
Radhoštěm. 

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území 
apod. 
Dané území není díky geografickému reliéfu toku řeky záplavovým územím. 
Záplavové území se v blízkosti pozemku vyskytuje, avšak nezasahuje na místo 
stavby (viz mapa záplavového území). Parcely se nenacházejí v poddolovaném 
území. 

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv 
stavby na odtokové poměry v území 
Stavba nebude mít žádný negativní vliv na okolní objekty ani pozemky, naopak 
bude pro okolí znamenat veliký přínos jak pro místní obyvatele, tak pro turisty 
z různých hledisek. Celkové plánované urbanistické řešení okolí stavby 
s objektem samotným vytvoří v daném místě přírodní park s lavičkami 
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provedený formou naučných stezek, oázu v přírodě, místo pro pobyt a rekreaci 
matek s dětmi, prostor pro venkovní hry pro děti. Stavba díky své pečlivě 
vybrané poloze nebude znamenat zhoršení výhledu na okolní kopce 
z komunikace ani školy. Díky velikosti parcely nebude mít stavba vliv na 
zhoršení odtokových poměrů v území. Naopak provedením drenáží okolo 
objektu a jeho okolí, svedením povrchové vody do původní odtokové kanalizace 
koupaliště bude znamenat přínos pro území jako takové. Nynější podmínky 
v území po provedení zemních prací a závozech po odstranění koupaliště nejsou 
ideální a na řadě míst stojí voda. 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Před započnutím stavby bude z pozemku odstraněn stávající mobilní objekt 
chata Diana. Více objektu se na parcelách nenachází. Žádné kácení dřevin se na 
pozemcích neuvažuje, stavba je navržena v části, kde se dřeviny nenachází, je 
zde jen travní porost. Dřeviny budou zachovány v plném rozsahu a budou 
součástí navrhovaných naučných stezek kolem objektu. 

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu 
nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 
Stavbou budovy není dotčena parcela chráněná zemědělským půdním fondem. 
Jediný záběr zemědělského půdního fondu je uvažován na parcele 22/2, kde 
bude vedena přípojka kanalizace do stávající čističky odpadních vod. Záběr bude 
trvalý, předpokládaný záběr bude cca 39,57m dlouhý, při šířce výkopu 600 mm, 
včetně ochranného pásu kanalizace (1,5m od stěny potrubí) činí šíře záběru 3,3 
m. Celkový výměr činí 130,58 m². Pozemky určené k plnění funkce lesa nejsou 
dotčeny. 

h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na 
stávající dopravní a technickou infrastrukturu) 
Zásobování: 
Bude probíhat z obecní komunikace mezi navrhovaným objektem a osadou 
„mraveniště“, kde je vybudována stávající zpevněná příjezdová komunikace. 
Z této komunikace budou provedeny pouze zpevněné plochy ke druhému vstupu 
do budovy, který slouží pro kongresový sál. Zásobování zde bude probíhat 
nepravidelně a občasně (například dovoz nového exempláře vycpaného zvířete, 
nových expozičních panelů, občasné doplnění zásob do čajové kuchyňky atd). 
 
Řešení dopravy v klidu:  
Parkovací plocha pro veřejnost a návštěvníky bude řešena stávající v 
bezprostřední blízkosti stavby obecním parkovištěm. Je vypracována projektová 
dokumentace k jeho dokončení a plnění správné funkce rozdělení plochy na 
jednotlivé parkovací stání a příjezdy a vjezdy na plochu, dokončení parkoviště 
bude řešeno samostatným řízením. Parkoviště by svou kapacitou a provedením 
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splňovalo podmínky dané pro stavbu návštěvnického centra. Parcela je ve 
vlastnictví investora (obec Valašská Bystřice). 
 
Inženýrské sítě a rozvody medií 
Splašková kanalizace – napojení na stávající obecní čistírnu odpadních vod 
(ČOV), která se nachází na parcele 22/2. Délka přípojky je 131,32m. Materiál 
potrubí je PVC KG DN 200.  
Vodovod – napojení na veřejný vodovodní řád IPE pomocí přípojky délky 
52,07m, materiál potrubí PE DN 63 
Dešťová kanalizace – drenáže kolem objektu budou provedeny z PVC DN 150 
celkové délky 120,1m, které bude napojeno na stávající potrubí PVC KG 250 
Elektřina – vedená na pozemku nutná přeložka, napojení bude pomocí podzemní 
přípojky délky 18,5m, materiál kabel CYKY 5J X 10 V, CYKY 4J X 2,5 V 
Teplovod – připojení na obecní teplovod pomocí přípojky délky 27,5m, materiál 
ocelové potrubí DN 200 
Telefonica O2 – přípojka délky 92,7m, materiál optický kabel HDPE 63 

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související 
investice 
Související investice provedení přeložky vedení elektrického vysokého napětí, 
vedoucí diagonálně přes parcely 24 a 26/1. Vedení sítě má pod správou ČEZ a.s. 
Obec bude muset provést přeložku kabelu do země na své náklady 
v požadovaném rozsahu. Celá tato věc bude řešena se správcem sítě smluvně. 
Před zahájením stavby bude na staveništi provedeno odbočení vodovodní 
přípojky a osazen elektroměrný pilíř na přípojce NN z podzemního vedení pro 
zajištění přívodu vody a elektrické energie během stavby. 

 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
Hlavním účelem vybudování objektu a jeho venkovního prostranství je znovu 
obnovit původní místo pro odpočinek a relaxaci v obci. Venkovní prostory 
budou řešeny pro veřejnou rekreaci a pobyt v přírodě. Zřízení návštěvnického 
centra (budovy) pro turisty a širokou veřejnost bude možnost prezentace místní 
fauny a flory i v době nepřízně počasí, bude tvořit jakýsi základní orientační bod 
pro turisty, kteří se o této krajině kde přijeli na dovolenou či za rekreací mohou 
dozvědět více a také si rozšířit své obzory v ochraně přírody. Budova bude mít 
kromě technického a provozního zázemí hlavní část půdorysu především 
využitou právě na možnost variabilní prezentace a výstavu panelů a exemplářů 
místní fauny a flory, nebo také kulturního dědictví a historie obce. Centrální 
prostor může sloužit také multifunkčně jako zázemí turistů a rekreantů pro 
základní orientaci a možnosti v obci a jejího okolí. Dále zde bude kongresové 
centrum pro pořádání výstav a beneficí, veřejných i soukromých akcí. Budova 
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dále bude zázemím pro spolky a sdružení v obci z řad myslivců, včelařů, 
tanečních a dramatických spolků atd.  
 
Plocha pozemku:  p.č. 26/1  3813m2 

    p.č. 24  2578m2 

    p.č. 3809/1  494m2 

    p.č. 3809/2  515m2 

    p.č. 23  152m2 

    p.č. 22/2  1047m2  
Zastavěná plocha:  506,13m2 

Užitná plocha:   400,2m2 

Počet funkčních jednotek: 1 
Nárazová kapacita:  45 osob (jeden autobus) 
Počet zaměstnanců:  2 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Jedná se o nezastavěné území v intravilánu obce, bezprostředně u centra obce. 
Místo odjakživa patřilo mezi prostory pro konání venkovních sportovních a 
kulturních akcí bezprostředně konaných venku. Tato část obce je také od druhé 
světové války místem pro rekreaci obyvatel obce a turistů. Bylo zde umístěno 
veřejné koupaliště a tak by prostor i nadále měl sloužit pro rekreaci, nyní formou 
parku a zelených ploch pro pohyb rodin s dětmi, vše bude řešeno formou 
naučných stezek po areálu. Původně situované bývalé veřejné koupaliště je zde 
už zrušeno. V současné době nejsou parcely nijak využívány. Na parcele se 
nachází mobilní zařízení lovecké chaty Diana. Dnes je parcela občasně 
využívána pro venkovní aktivity letních táborů pro děti z ubytovacího zařízení 
„mraveniště“, které se nachází na jihovýchodní hranici určeného pozemku. 
Občas pozemek využívá také škola nebo mateřská škola k venkovním aktivitám. 
Předložená dokumentace s velikou citlivostí a pečlivostí ctí územní plán. 
Propracována byla z důvodů budoucího podání dotace především právě 
venkovní plochy místní fauna a flora, kterou odsouhlasilo CHKO v Rožnově 
pod Radhoštěm. Celkové řešení ztvárnění parcely a jejího rozdělení na funkční 
celky fauny a flory a prezentace její diverzity v okolí (jeden ze základních bodů 
dotace) je v naprostém souladu s umístěním ploch podle územního plánu: horní 
část parcely v územním plánu vedená jako registrovaná vzrostlá zeleň bude 
zachována v plném rozsahu včetně všech stromů a keřů, naopak ještě dotvořena 
a rozšířena novými stromy, tato plocha bude prezentací lesa. Spodní okraj 
parcely, který probíhá rovnoběžně podél koryta řeky je určen územním plánem 
jako louka a pastvina, návrh našeho využití této plochy koresponduje 
s prezentací místních luk, mokřad a pastvin. Centrální část pozemku bude tvořit 
prostor pro společenský život a rekreaci s budovou uprostřed jako jeho srdcem. 
Tato venkovní plocha bude přímo určená na pořádání sportovních a kulturních 
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akcí, sportovních vystoupení, bude sloužit obyvatelům pro odpočinek a relaxaci 
v přírodě a shlukování a sdružování lidí, jako tomu bylo na tomto místě vždy 
tradicí. 

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, 
materiálové a barevné řešení 
Architektonické řešení a inspiraci našel objekt v přírodě. Symbolizuje a 
vyzdvihuje jedinečnost zdejšího místa ve smyslu jeho přírodního bohatství a 
vzácnosti tohoto prostředí v evropském měřítku. Drahý kámen (křišťál citrínu), 
který byl vzorem, charakterizuje skvost a unikát, který zde od nepaměti leží a 
byl znovu objeven „vyrostl ze země“. Vzhled je dán a spojen s požadavky 
dotace, investora a místním podmínkám. Objekt se má nacházet přímo v srdci 
celého území, je velice citlivě zasazen mezi stávající vzrostlé stromy do terénní 
nerovnosti, ze které vystupuje směrem na jihozápadní stranu do přírody, aby byl 
výhled z interiéru maximálně orientován do krajiny s výhledem na protější 
kopec a lesy. Díky spíše horizontálnímu tvaru pozemku je i objekt řešen 
horizontálním členěním kopírujícím svah.  Zadní stěna objektu je v terénu a 
přední stěny z ní vyrůstají nepravidelných tvarů, které právě symbolizují tvary 
vyrostlic krystalu. Objekt má hlavní vstupní část s foyerem od severozápadu, 
aby přímo navázal na stávající parkoviště pro návštěvníky. Technické zázemí 
budovy a zásobování je pak řešeno z druhé jihovýchodní strany objektu, aby 
nedocházelo ke křížení provozu budovy a návštěvníků. Objekt je zastřešen 
skořepinovou střešní rovinou tvarem připomínající kombinaci a prolínání 
několika sedlových střech z důvodu horského rázu místa a místním tradicím. 
Díky rozdílné výšce a různorodé orientaci hřebenů tak v objektu z přední strany 
ještě více vynikl vzácný kámen. Toto architektonické řešení bylo projednáno a 
kladně posouzeno na CHKO v Rožnově pod Radhoštěm. Materiálové řešení 
stavby: spodní část stavby (technické podlaží), opěrná stěna na severovýchodě a 
další dvě příčné stěny na okraji budovy jsou ze železobetonu. Další konstrukce 
stavby jsou ze dřeva. Obvodová stěna je sendvičový panel vyroben v hale a na 
stavbě jen namontován. Střešní konstrukci tvoří dřevěné kruhové prvky, sloupy 
a vaznice, na které jsou osedlány krokve. Fasádu stavby tvoří exteriérový 
dřevěný modřínový obklad, prosklená fasáda s hliníkovým rámem, dřevěná okna 
a kamenný sokl okolo budovy. Střecha je zelená extenzivní a intenzivní. 

 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Z hlediska dispozice je objekt díky horizontálně členěnému půdorysu rozdělen 
do dvou hlavních částí. Výstavní část a kongresová část obě tato části jsou 
nezávislé, mají své vstupy a své hygienické zázemí. Další část stavby tvoří 
technická místnost s technickým podlažím pro vedení rozvodů. 
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Výstavní část: 
Dispoziční uspořádání výstavní části. Vstup do této části se nachází na 
severozápadě budovy v nejbližším místě k parkovišti, na kterém budou 
návštěvníci naučného a kulturního centra parkovat. Vstup je krytý střechou, 
která tvoří závětří. Přes automatické posuvné dveře se návštěvníci dostanou do 
zádveří. Zádveří je již přímo napojeno na výstavní místnost, ve které bude 
recepce a informace pro návštěvníky. Z výstavní místnosti je přímý vstup do 
šatny pro svršky oděvů, která je součástí provozu pro zaměstnance. Skrze šatnu 
pro svršky oděvů mají zaměstnanci přístup do šatny a dále na WC. Z výstavní 
místnosti je také přístup přes prosklené dveře v prosklené příčce do chodby, 
která vede k hygienickému zázemí výstavní části. Z chodby je přístup na WC 
pro invalidy, WC ženy se třemi kabinkami a WC muži se dvěma kabinkami a 
dvěma pisoáry. Dispoziční uspořádání je jednoduché a dbá na oddělení zázemí a 
výstavní místnosti. 

 
Kongresová část: 
Dispoziční uspořádání výstavní části. Vstup do této části je na jihozápadě 
objektu. Vstupem do objektu se dostaneme do spojovací chodby, ze které je 
přístup do kongresového sálu, čajové kuchyňky, hygienického zázemí (WC 
muži, WC ženy a úklidová místnost) a sklad mobiliáře. V čajové kuchyňce se 
neuvažuje s žádnou technologií výroby, bude sloužit pouze pro jednoduchou 
přípravu například čaje nebo kávy se základním vybavením jako například 
mikrovlnka, lednice, skříně pro talíře a nádobí.  
 
Technické zázemí: 
Vstup do technické místnosti je z výškové úrovně 1NP. Podlaha technické 
místnosti se nachází ve výškové úrovni -1,918. Za vstupem do technické 
místnosti se nachází podesta a schodiště, po kterém se dostaneme na výškovou 
úroveň -1,918. V této technické místnosti bude osazena předávací stanice, 
zásobník na teplou vodu a dvě vzduchotechnické jednotky pro každou část 
jedna. Pod celým objektem je vytvořeno technické podlaží o průlezné výšce 
1600mm. V tomto technickém podlaží budou vedeny rozvody (vodovod, 
kanalizace, vzduchotechnika, vytápění, optický kabel a elektřina) 
 
Výstavní a kongresová část jsou na sobě nezávislé, a můžou být každá 
využívána zvlášť, ale je také možno tyto prostory využívat jako celek. Prostory 
jsou spojeny dveřmi. 
 
V hygienických prostorech a zázemí bude na podlaze dlažba. Ve výstavní 
místnosti a kongresovém sále bude lití polyuretanová podlaha. V místnostech 
s dlažbou, kde je omítka, bude proveden keramický sokl. Za umyvadly a pisoáry 
bude obklad z keramických obkladaček. Výšky a umístění dle výkresové 
dokumentace. Stěny v interiéru jsou převážně dřevěné nebo omítnuté omítkou, 
popřípadě obloženy akustickým obkladem ECOPHON AKUSTO WALL C se 
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skrytým roštem v barvě white frost. Rozmístění materiálů v interiéru dle 
výkresové dokumentace. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Stavba bude řešena kompletně jako bezbariérová – celkové provedení 
venkovních zpevněných ploch bude řešeno také bezbariérově v návaznosti na 
prohlídky po stezkách. Hlavní vstup do budovy ze stezky bude také 
bezbariérový. Výškové rozdíly, prahové listy, apod. Nepřekračují výšku 20mm. 
Rampy budou svým podélným a příčným sklonem odpovídat vyhlášce 
č.398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání. Objekt je jednopatrový bez výškových rozdílů, proto je 
zajištěno bezbariérové užívání stavby. V objektu je navrženo také WC dle 
požadavků pro invalidy o potřebných rozměrech a s potřebným vybavením. Na 
parkovišti budou navrženy parkovací místa pro ZTP o šířce 3500mm. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Pro objekt nejsou stanovena žádná zvláštní bezpečnostní opatření, kromě těch, 
které vyplývají z účelu užívání. V objektu se nenachází žádné složité nebo 
nebezpečné technické zařízení, návštěvníci budou mít přístup pouze do části 
expozice a na sociální zařízení. Při vzniku požáru objekt obsahuje 2 únikové 
východy na obě strany objektu, více bude uvedeno v samostatné požární zprávě. 
Veškeré rekvizity nebo expozice budou provedeny a opatřeny ochrannými 
bariérami atd. Vnitřní vybavení bude velice jednoduše řešeno s ohledem na 
maximální využití plochy pro expozice. Z exteriéru budovy je nutné vyřešit 
nízkou úroveň střešní konstrukce ze strany svahu, v návaznosti na upravený 
terén okolo stavby. Střecha bude zabezpečena pomocí prvků zabraňujících ve 
vstupu na střešní konstrukci ze stran převážně dětí a mladistvých. Uvažuje se 
zde především o reliéfu úpravy terénu za stavbou pomocí příkopu nebo 
ochranného zábradlí v nižších částech střechy. 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení 
Jedná se o novostavbu stavby občanské vybavenosti naučné a kulturní centrum. 
Objekt je navržen jako jednopodlažní stavba. Stavba je mnohoúhelníkového 
půdorysu s průměrnou šířkou cca 11m a délkou cca 48m. Jedná se o konstrukci 
kombinující stěnový nosný systém a sloupový a s vaznicemi ve tvaru masivních 
stromových kmenů, které nesou konstrukční systém sedlového provedení vazby 
krokví. Čelní strana objektu je provedena jako prosklená a vyplňuje prostor mezi 
základy a střešní rovinou. Konec střešní roviny je proveden jako konzolový, 
takže můžeme připustit odstup nosných pilířů od obvodové prosklené stěny. 
Vnitřní členění dispozice je složeno s nosných stěn a příček ze dřevěného 
sendviče. Z důvodu geologického složení půdy je nutné objekt založit na 
základové desce v úrovní 1200mm pod úrovní původního terénu. S ohledem na 
tento způsob zakládání bylo navrženo pod objektem technické podlaží pro 
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vedení rozvodů. Základová deska, zdivo technického podlaží, opěrná stěna a 
boční stěny budou ze železobetonu.  

 
 

b) konstrukční a materiálové řešení 
Výkopy: 
Před zahájením výkopových prací bude provedena skrývka ornice v tloušťce 
300mm. Ornice bude uložena na pozemku ke konečným úpravám okolo objektu 
naučného a kulturního centra. 
Výkopy v zadní části objektu, které jsou přilehlé ke svahu a mají výšku větší než 
3000mm, budou zhruba v polovině výšky výkopu rozděleny výkopovou 
lavičkou pro zabránění svážení svahu. Sklon svahu je 60° sklon výkopové 
lavičky je v proti sklonu 1:2. Okolo objektu v zadní části je rovná plocha za 
základovu deskou rovna min 900mm pro zhotovení zpětného spoje. Z přední 
strany objektu je navržena rovná plocha min 600mm pro zhotovené zpětného 
spoje. Spodní hrana hlavní výkopové jámy je ve výšce -2,528. Výkopy budou 
také prováděny pro přípojky inženýrských sítí.  
 
Základy: 
Založení je navrženo s ohledem na geologické složení základové půdy na 
základové desce. Spodní hrana výkopu je ve výšce -2,528, na této výškové 
úrovni bude proveden stěrkový násyp o mocnosti vrstvy 250mm, tento násyp 
bude dostatečně zhutněný. Spodní hrana samotné základové desky je v úrovni -
2,278, tloušťka desky je 300mm. Základová deska je navržena z betonu C30/37 
a vyztužená oceli (pevnost oceli, průřezy a rozmístění prutů je nutné provést dle 
statického návrhu, deska pod sloupy bude muset výt více vyztužena, aby nedošlo 
k propíchnutí desky). Skrze desku nepovedou žádné prostupy. Základová deska 
bude napenetrována a bude na ní provedeno hydroizolační souvrství ze dvou 
SBS modifikovaných asfaltových pásů s nosnou vložkou z polyesterové rohože 
tl. 4mm – ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL. Skladba S6a. Pod základové 
konstrukce bude umístěn zemnící pásek hromosvodové soustavy dle platných 
norem. 
 
Svislé konstrukce v 1S (technické podlaží) 
Vnější obvodové konstrukce zadní části a na čelních stranách bude provedena 
jako železobetonová stěna tl. 700mm a výšce 1600mm. Stěna bude 
napenetrována a bude na ní provedeno hydroizolační souvrství ze dvou SBS 
modifikovaných asfaltových pásů s nosnou vložkou z polyesterové rohože tl. 
4mm – ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL s vodorovným pásem budou pásy 
spojeny pomocí zpětného spoje. Zteplení bude provedeno z tepelné izolace 
z extrudovaného polystyrenu s hladkým povrchem a hranami ve tvaru „L“ 
pevnost v tlaku 300kPa volně loženo, tl. 120mm – FIBRAN XPS 300-L. 
Ochrannou vrstvu tvoří ochranná přizdívka z nenasákavých betonových tvárnic 
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z drceného dolomitického vápence, tvárnice nejsou plně vyplněny betonem, ale 
po vzdálenosti cca 1500mm, budou provedeny výztužné pilířky z rohových 
tvárnic, do kterých bude vložena svislá výztuž zalita betonovou směsí C20/25, 
tvárnice BETONG 15. Přes tuto stěnu v čelních částech budou provedeny 
prostupy pro inženýrské sítě (voda, kanalizace, teplovod, optický kabel, 
elektřina). Prostupy budou hydroizolačně opracovány. Skladba S9a. 
Vnější obvodová konstrukce v přední části bude provedena jako železobetonová 
stěna tl. 500mm a výšce 1600mm. Stěna bude napenetrována a bude na ní 
provedeno hydroizolační souvrství ze dvou SBS modifikovaných asfaltových 
pásů s nosnou vložkou z polyesterové rohože tl. 4mm – ELASTEK 40 SPECIAL 
MINERAL s vodorovným pásem budou pásy spojeny pomocí zpětného spoje. 
Zteplení bude provedeno z tepelné izolace z extrudovaného polystyrenu 
s hladkým povrchem a hranami ve tvaru „L“ pevnost v tlaku 300kPa volně 
loženo, tl. 120mm – FIBRAN XPS 300-L. Ochrannou vrstvu tvoří nopová fólie, 
materiál HDPE, výška nopu 20mm, pevnost v tlaku 150kN/m2 – například 
DEKDREN T20. Skladba S9b. 
Pod vnitřními kruhovými sloupy budou vytvořeny monolitické železobetonové 
sloupy o čtvercovém průřezu 1000x1000mm z betonu C30/37 vyztuženy. Nutno 
staticky navrhnout a posoudit. Pod sloupy nesoucí střechu zádveří budou 
vytvořeny sloupy o čtvercovém průřezu 500x500mm z betonu C30/37 
vyztuženy. Nutno staticky navrhnout a posoudit. 
Vnitřní nosné příčky sloužící pro uložení nosníků skládané stropní konstrukce. 
Příčky jsou zhotoveny z nenasákavých betonových tvárnic z drceného 
dolomitického vápence, tvárnice nejsou vylívány celé betonem, ale po 
vzdálenosti cca 500mm bude vytvořen výztužná pilíř, vylitý betonem C20/25 
s vloženou výztuží. Nutno navrhnout a staticky posoudit výztuž. V příčkách 
budou vytvořeny otvory pro vzchuchotechnické potrubí a rozvody a pro zajištění 
možnosti průlezu technickým podlažím. Do výšky 1400mm, 7 vrstev zdiva bude 
příčka vyzděna z tvárnic rohových pro vytvoření pilířků a průběžných. Poslední 
vrstva bude vytvořena z věncových tvarovek, do kterých bude vložena výztuž a 
zalita betonem. Na tento věnec se budou ukládat stropní nosníky skládaného 
stropu.  
 
Vodorovné konstrukce: 
Konstrukce stropu nad 1S (technické podlaží) je vytvořen ze skládaných prvků 
nosníky a stropní vložky. Systém skládaného stropu RECTOBETON. Stropní 
nosníky jsou výšky 110mm, délky 1100 – 5700mm. Nosníky jsou kladeny po 
osové vzdálenosti 590mm. Minimální délka uložení nosníků na monolitické 
konstrukci je 20mm, minimální uložení na betonové zdivo je 40mm. Stropní 
vložky jsou použity výšky 200mm - RS 20. Z důvodu nepravidelného půdorysu 
se stropní vložky budou ukládat také na zdivo, minimální uložení stropní vložky 
na zdivu je 20mm, maximální doporučené uložení je rovno 100mm, stropní 
vložky mohou být seříznuty, aby nebylo překročeno maximální uložení. 
Skládaný strop je zalit betonem C30/37 v tloušťce 50mm nad stropní vložky, 
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tloušťka nosné stropní kce je 250mm. Skladba S19. Kde nebude možno strop 
vyskládat ze stropních vložek a nosníků bude provedeno bednění a strop se 
vylije betonem. 
 
Svislé konstrukce v 1NP: 
Vnější obvodové konstrukce zadní části a na čelních stranách bude provedena 
jako železobetonová konstrukce tl. 250mm a výšce 2000mm z betonu C30/37. 
Z interiéru bude ke stěně přizděna stěna z keramických tvárnic POROTHERM 
19 AKU na maltu POROTHERM TM omítnuto vnitřní omítkou. Skladba S1b. 
Směrem do exteriéru bude nejprve opěrná železobetonová stěna napenetrována a 
bude na ní provedeno hydroizolační souvrství ze dvou SBS modifikovaných 
asfaltových pásů s nosnou vložkou z polyesterové rohože tl. 4mm – ELASTEK 
40 SPECIAL MINERAL s vodorovným pásem budou pásy spojeny pomocí 
zpětného spoje. Zteplení bude provedeno z tepelné izolace z extrudovaného 
polystyrenu s hladkým povrchem a hranami ve tvaru „L“ pevnost v tlaku 300kPa 
volně loženo, tl. 120mm – FIBRAN XPS 300-L. Ochrannou vrstvu tvoří 
ochranná přizdívka z nenasákavých betonových tvárnic z drceného 
dolomitického vápence, tvárnice nejsou plně vyplněny betonem, ale po 
vzdálenosti cca 1500mm, budou provedeny výztužné pilířky z rohových tvárnic, 
do kterých bude vložena svislá výztuž zalita betonovou směsí C20/25, tvárnice 
BETONG 15. Skladba S9. 
Vnější stěna v místech pod kruhovými vaznicemi v délce cca 750mm je ve 
skladbě stěny nahrazena keramická stěna POROTHERM 19 AKU nahrazena 
rozšířením železobetonové stěny na 450mm. Skladba S1a. 
Zbývající obvodové a vnitřní stěny jsou vytvořeny ze KVH sendvičů různých 
tlouštěk.  
Obvodový sendvič tloušťka celková 242mm vyroben ve fabrice a na stavbu jen 
dovezen a smontován. Složení od exteriéru dřevěný záklop KVH profilů ze 
smrkových desek tl. 20mm, spoj desek na polodrážku, desky jsou připevněny 
pod úhlem 45° pro lepší statické vlastnosti konstrukce, kotvení nastřelovacími 
hřebíky. Nosná konstrukce stěny je tvořena KVH profily 60/200mm, profily jsou 
v osové vzdálenosti 625mm, prostor mezi profily je vyplněn tepelnou izolací 
ISOVER UNI – desky z minerální plsti 1200/600mm, tl. 200mm, vnitřní 
opláštění KVH je vytvořeno z OSB desky tl. 22mm, kotveno pomocí 
nastřelovacích hřebíků, OSB desky tvoří vzduchotěsnou vrstvu obálky budovy, 
spáry mezi deskami budou přelepeny vzduchotěsnou páskou. Skladba S2. 
Vnitřní nosný sendvič celková tloušťka 240mm vyroben ve fabrice a na stavbu 
jen dovezen a smontován. Složení dřevěný záklop KVH profilů ze smrkových 
desek tl. 20mm, spoj desek na polodrážku, desky jsou připevněny pod úhlem 45° 
pro lepší statické vlastnosti konstrukce, kotvení nastřelovacími hřebíky. Nosná 
konstrukce stěny je tvořena KVH profily 60/200mm, profily jsou v osové 
vzdálenosti 660mm, prostor mezi profily je vyplněn tepelnou izolací ISOVER 
UNI – desky z minerální plsti 1200/600mm, tl. 200mm, vnitřní opláštění KVH 
profilů je ze smrkových desek tl. 20mm, spoj desek na polodrážku, desky jsou 
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připevněny pod úhlem 45° pro lepší statické vlastnosti konstrukce, kotvení 
nastřelovacími hřebíky. Skladba S3. 
Vnitřní nosný sendvič celková tloušťka 200mm vyroben ve fabrice a na stavbu 
jen dovezen a smontován. Složení dřevěný záklop KVH profilů ze smrkových 
desek tl. 20mm, spoj desek na polodrážku, desky jsou připevněny pod úhlem 45° 
pro lepší statické vlastnosti konstrukce, kotvení nastřelovacími hřebíky. Nosná 
konstrukce stěny je tvořena KVH profily 60/160mm, profily jsou v osové 
vzdálenosti 660mm, prostor mezi profily je vyplněn tepelnou izolací ISOVER 
UNI – desky z minerální plsti 1200/600mm, tl. 160mm, vnitřní opláštění KVH 
profilů je ze smrkových desek tl. 20mm, spoj desek na polodrážku, desky jsou 
připevněny pod úhlem 45° pro lepší statické vlastnosti konstrukce, kotvení 
nastřelovacími hřebíky. Skladba S4. 
Vnitřní nosný sendvič celková tloušťka 140mm vyroben ve fabrice a na stavbu 
jen dovezen a smontován. Složení dřevěný záklop KVH profilů ze smrkových 
desek tl. 20mm, spoj desek na polodrážku, desky jsou připevněny pod úhlem 45° 
pro lepší statické vlastnosti konstrukce, kotvení nastřelovacími hřebíky. Nosná 
konstrukce stěny je tvořena KVH profily 40/100mm, profily jsou v osové 
vzdálenosti 660mm, prostor mezi profily je vyplněn tepelnou izolací ISOVER 
UNI – desky z minerální plsti 1200/600mm, tl. 100mm, vnitřní opláštění KVH 
profilů je ze smrkových desek tl. 20mm, spoj desek na polodrážku, desky jsou 
připevněny pod úhlem 45° pro lepší statické vlastnosti konstrukce, kotvení 
nastřelovacími hřebíky. Skladba S5. 
Další svislé konstrukce v objektu jsou konstrukce předstěn na nosných 
sendvičích.  
Venkovní obvodový sendvič provětrávaný. Celková tloušťka 210mm. Skladba 
od interiéru nejprve je na obvodový nosný sendvič tl. 242mm, zhotoven 
vodorovný rošt z dřevěných hranolů 60/100mm v osové vzdálenosti 660mm, do 
kterého je poté vkládána tepelná izolace desky z minerální plsti ISOVER 
FASSIL tl. 100mm. Další vrstvou v konstrukci je pojistná hydroizolační 
větrozábrana s těsnými spoji, kotveno sponkami tl. 0,3mm například JUTATOP 
WB. Poté je ve skladbě konstrukce vytvořena provětrávaná vzduchová mezera 
ze svislých kontralatí 40/80mm v osové vzdálenosti 625mm, na tyto latě je 
provedeno další laťování vodorovné 40/80mm v osové vzdálenosti 625mm, 
které slouží jako rošt pro připevnění svislého modřínového obkladu tl. 30 
spojeného na pero a drážku. Celková větraná vzduchová mezera je rovna 80mm. 
Skladba S7. 
Vnitřní sendvič nad ŽB opěrnou stěnou. Celková tloušťka 225mm. Skladba od 
exteriéru tvořena nejprve svislými hranoly 100/60mm v osové vzdálenosti 
660mm, na tyto hranoly je proveden vodorovný rošt z hranolů 100/60mm osová 
vzdálenost 660mm. Na tento vodorovný rošt je připevněna rákosová rohož 
tl.10mm, která tvoří nosič vnitřní vápenocementové omítky tl. 15mm. Skladba 
S8a.  
Vnitřní sendvič nad ŽB opěrnou stěnou s akustickou izolací. Celková tloušťka 
264mm. Skladba od exteriéru tvořena nejprve svislými hranoly 100/60mm 
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v osové vzdálenosti 660mm, na tyto hranoly je proveden vodorovný rošt 
z hranolů 100/60mm osová vzdálenost 660mm. Na tento rošt je proveden 
celoplošná záklop z desek tl. 20mm na pero a drážku. Na záklop je poté 
připevněn rastr pro akustický panel. Rastr s akustickým panelem mají tl. 44mm. 
Akustický panel je tvořen deskami ECOPHON AKUSTO WALL C barva white 
frost. 
Vnitřní sendvič dřevěný obklad se vzduchovou mezerou pro rozvody elektřiny. 
Celková tloušťka 40mm. Na KVH sendvič je provedeno laťování z latí 
20/40mm, které tvoří uzavřenou vzduchovou mezeru pro vedení rozvodů 
elektřiny. Na laťování je poté proveden svislá dřevěný obklad z pohledových 
hoblovaných palubek tl. 20mm. Skladba S10. 
Vnitřní sendvič stěn vápenná omítka. Celková tloušťka 30mm. Nejprve je na 
sendvič připevněna rákosová rohož tl. 10mm, která tvoří nosič vápenocementové 
omítky tl. 20mm. Skladba S11. Skladba S12 je totožná se skladbou S11 jen je 
doplněna pod nosič omítky o uzavřenou vzduchovou mezeru tl. 60mm 
vytvořenou vodorovným roštem z latí 60/100mm. Pro vedení rozvodů elektřiny 
vody a odpadů. Skladba S13 je totožná se skladbou S11 jen je doplněna pod 
nosič omítky o uzavřenou vzduchovou mezeru tl. 20mm vytvořenou z latí 
20/40mm pro vedení rozvodů elektřiny. 
 
Prosklená fasáda: 
Na jihozápadní stranu objektu je situována prosklená fasáda objektu. Prosklená 
fasáda je tvořená nosným hliníkovým rámem vodorovně vzdáleným maximálně 
3000mm, výškově je prosklená plocha rozdělena po 3500mm. Hliníkový 
nosným rám je kotven ve spodní části pomocí systémových prvků do 
železobetonové desky. V horní části je rám kotven do dřevěných kruhových 
sloupů. Zaklení bude provedeno z bezpečnostního trojskla s menší propustností 
slunečního záření, aby byly eliminována nadměrná tepelná zátěž v letním 
období. 
 
Střecha: 
Nosnou konstrukci střechy tvoří kruhové sloupy, které podpírají kruhové 
vaznice, které jsou v různých výškových úrovních a vytvářejí spojité sedlové 
plochy střechy. Na vaznicích jsou osedlány krokve, které tvoří nosnou část pro 
střešní sendvič. 
Střešní sendvič - vegetační střecha s nadkrokevní izolací, intenzivní. Celková 
tloušťka 653mm. Skladba od interiéru. Záklop z desek smrkových tl. 30mm 
hoblovaných pohledových spojených na pero a drážku. Další vrstvu tvoří 
dřevěné desky otočeny o 90° také tl. 30mm. Na tyto vrstvy je provedena 
parotěsnící vrstva z SBS modifikovaného asfaltového pásu s kombinovanou 
vložkou z hliníkové fólie a sklené rohože, horní i spodní povrch je opatřen 
tepelně aktivovatelnými samolepícími pruhy THERM, například ICOPAL ALU-
VILLATHERM. Na tuto vrstvu je volně položena tepelná izolace, která je 
ložena ve dvou vrstvách s přeloženými spárami. Tloušťka jedné vrstvy 120mm. 
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Tepelná izolace z pěnového polystyrenu ISOVER EPS 150S. Na tepelnou 
izolaci je provedeno hydroizolační souvrství, které je tvořeno dvěma SBS 
modifikovanými asfaltovými pásy. Spodní pás je s nosnou vložkou ze spřažené 
skelné rohože spodní povrh pásu je opatřen za studena lepícími pruhy THERM. 
Pás bude nalepen na tepelnou izolaci. Například ICOPAL POLARTHERM SK. 
Horní pás SBS modifikovaný s aditivy proti prorůstání kořínků nosná vložka 
z polyesterové rohože horní povrch opatřen hrubozrnným posypem tl. 5,2mm. 
Plošně nataven ke spodnímu pásu. Například ICOPAL GRAVIFLEX 
5,2/GREEN ROOF. Na tomto pásu je volně položená ochranná vrstva z netkané 
polypropylenové textilie o plošné hmotnosti 300g/m2. Na této vrstvě je volně 
ložená drenážní a hydroakumulační vrstva tvořená nopovou fólií s nopy výšky 
40mm s perforací pro odvod vody – DEKDREN L40 GARDEN. Další vrstva je 
filtrační, která je tvořena netkanou polypropylenovou tkaninou o plošné 
hmotnosti 200g/m2. Poslední vrstvu skladby tvoří vegetační vrstva, která 
přitěžuje a stabilizuje celou skladbu proti účinkům sání větru. Vrstva je tvořena 
střešním substrátem tl. 300mm o objemové hmotnosti 950kg/m3 v plně 
nasyceném stavu. Vegetace na této střeše bude převážně trávník v kombinaci 
s menšími keři jehličnatými a listnatými. Skladba S16. 
Střešní sendvič – vegetační střecha s nadkrokevní izolací, extenzivní. Celková 
tloušťka 453mm. Skladba totožná se skladbou S16 jen vrstva vegetačního 
substrátu má tl. 100mm a je tvořená střešním substrátem pro suchomilnější 
rostliny o objemové hmotnosti v plně nasyceném stavu 850kg/m3. Skladba S17.  
Střešní sendvič – vegetační střecha, extenzivní. Celková tloušťka 189mm. 
Záklop z desek smrkových tl. 30mm hoblovaných pohledových spojených na 
pero a drážku. Další vrstvu tvoří dřevěné desky otočeny o 90° také tl. 30mm. Na 
bednění je provedeno hydroizolační souvrství, které je tvořeno dvěma SBS 
modifikovanými asfaltovými pásy. Spodní pás je s nosnou vložkou ze spřažené 
skelné rohože spodní povrh pásu je opatřen za studena lepícími pruhy THERM. 
Pás bude nalepen na tepelnou izolaci. Například ICOPAL POLARTHERM SK. 
Horní pás SBS modifikovaný s aditivy proti prorůstání kořínků nosná vložka 
z polyesterové rohože horní povrch opatřen hrubozrnným posypem tl. 5,2mm. 
Plošně nataven ke spodnímu pásu. Například ICOPAL GRAVIFLEX 
5,2/GREEN ROOF. Na tomto pásu je volně položená ochranná vrstva z netkané 
polypropylenové textilie o plošné hmotnosti 300g/m2. Na této vrstvě je volně 
ložená drenážní a hydroakumulační vrstva tvořená nopovou fólií s nopy výšky 
20mm s perforací pro odvod vody – DEKDREN T20 GARDEN. Další vrstva je 
filtrační, která je tvořena netkanou polypropylenovou tkaninou o plošné 
hmotnosti 200g/m2. Poslední vrstvu skladby tvoří vegetační vrstva, která 
přitěžuje a stabilizuje celou skladbu proti účinkům sání větru. Vrstva je tvořena 
střešním substrátem pro suchomilnější rostliny tl. 100mm o objemové hmotnosti 
850kg/m3 v plně nasyceném stavu. Skladba S18. 
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Podlahy: 
V technické podlaží bude na hydroizolační vrstvu proveden cementová potěr 
s dilatacemi cca 3x3m. Tloušťka potěru 50mm. 
Sendvič podlahy dlažba. Celková tloušťka. 120mm. Na stropní konstrukci je 
provedena vrstva z tepelné izolace z pěnového polystyrenu o tl. 60mm. 
Například ISOVER EPS 150S. Na tepelnou izolaci je volně položena separační 
PE folie. Na separační fólií je provedena vyrovnávací vrstva ze samonivelačního 
cementového potěru zrnitostí do 8mm, vlákny vyztužený, dilatační pole 
maximálně 60m2. Potěr bude napenetrován a provede se na něj hydroizolační 
stěrka proti provozní vlhkosti například PRIMER G-MAPEI. Na kterou se nalepí 
keramická dlažba s protiskluzovou úpravou pomocí cementového lepidla. 
Skladba S14. 
Sendvič podlahy litá polyuretanová podlaha. Celková tloušťka 120mm. Na 
stropní konstrukci je provedena vrstva z tepelné izolace z pěnového polystyrenu 
o tl. 60mm. Například ISOVER EPS 150S. Na tepelnou izolaci je volně 
položena separační PE folie. Na separační fólií je provedena vyrovnávací vrstva 
ze samonivelačního cementového potěru zrnitostí do 8mm, vlákny vyztužený, 
dilatační pole maximálně 60m2. Na potěr bude provedena finální nášlapná vrstva 
tvořená polyuretanovou stěrkou tl. 20mm, probarvovanou dle výběru investora. 
Skladba S15. 
 
Výplně otvorů: 
Vnitřní dveře budou dřevěné do obložkových dřevěných zárubní. Jen dveře 
vedoucí z výstavní místnosti do chodby osazené ve skleněné příčce budou celé 
prosklené.  
Venkovní dveře a okna budou dřevěná (například SLAVONA) zaklení 
izolačním trojsklem, mezera bude vyplněna argonem. Okna budou kotvena 
pomocí systémových kotev, viz detaily. Spára okolo oken bude důsledně 
opatřena parotěsnící páskou ze strany interiéru a paropropustnou páskou ze 
strany exteriéru. 
Hlavní vstupní dveře do objektu a dveře oddělující zádveří od výstavní místnosti 
budou automatické hliníkové prosklené od firmy SCHŰCO. 
Podrobný výpis výrobků jednotlivých konstrukcí je přiložen. Viz výpis oken a 
dveří. 
Veškeré výrobky budou provedeny a instalovány podle příslušných 
technologických postupů výrobců a dodavatelů těchto prvků. 

c) mechanická odolnost a stabilita 
Všechny nosné konstrukce zajišťující stabilitu musí být řádně posouzeny před 
realizací statikem. Navržené materiály byly vybrány s ohledem na patřičnou 
mechanickou odolnost. V projektu je řešen pouze statický návrh střešní 
konstrukce (sloupy, vaznice a krokve) viz SPECIALIZACE – STATIKA – 
DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE. 
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B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) technické řešení 
Vodovod: materiál vodovodní přípojky PE DN 63, vodoměrná soustava bude 
umístěna v technické místnosti, potrubní rozvody budou umístěny v technickém 
podlaží, ze kterého přes strop budou prostupovat do jednotlivých místností, ve 
kterých budou rozváděny v instalačních předstěnách, materiál vnitřních rozvodu 
PVC, zařizovací předměty (9x umyvadlo, 9x WC, 2x pisoár, 1x výlevka, 1x 
dřez), v objektu bude navržen cirkulační oběh teplé vody, celková denní potřeba 
teplé vody je vypočítána na 1,241m3/den, potřebný objem zásobníku je vypočten 
na 0,85 m3, nutno vypracovat podrobný TZB projekt, který bude vyhotoven 
autorizovaným inženýrem v oboru TZB. 
Kanalizace: kanalizace objektu je řešená jako oddílná, přípojka splaškové 
kanalizace bude z materiálu PVC KG DN 200 a bude vyústěna do obecní 
čističky odpadních vod (ČOV), přípojka dešťové kanalizace bude z materiálu 
PVC KG 250 a bude připojena na stávající dešťovou kanalizaci, která byla 
využívána pro přepad bývalého veřejného koupaliště, dešťová kanalizace je 
vyústěna do vodoteče, umístění rozvodů splaškové kanalizace je v technickém 
podlaží, ve kterém jsou osazeny také čistící kusy, revizní šachta bude umístěna 
v polovině vzdálenosti k ČOV, instalační šachty nejsou v objektu řešeny 
rozvody kanalizace jsou vedeny pouze přes strop do technického podlaží, nutno 
vypracovat podrobný TZB projekt, který bude vyhotoven autorizovaným 
inženýrem v oboru TZB. 
Plynovod: plynovodní přípojka není pro navrhovaný objekt uvažována 
Vytápění: pomocí předávací stanice, do které je přiváděno teplo z obecní 
kotelny, která je umístěna na protější straně cesty u základní školy, požadavek 
na výkon předávací stanice je 49,9kW, druh otopné soustavy dvoutrubková 
soustava se spodním rozvodem a nuceným oběhem vody, předávací stanice bude 
umístěna v technické místnosti, odkud povedou potrubní rozvody v technickém 
podlaží k jednotlivým otopným plochám (deskové otopné tělesa, podlahové 
otopné tělesa), potrubní rozvody budou z mědi a budou izolovány izolaci 
z pěnového polyetylenu o tl. 20mm pro teplou vodu a 10mm pro studenou vodu, 
nutno vypracovat podrobný TZB projekt, který bude vyhotoven autorizovaným 
inženýrem v oboru TZB. 
Vzduchotechnika: v celém objektu je uvažováno s nuceným větráním, objekt je 
rozdělen na dva samostatně funkční celky, v objektu jsou navrženy dvě 
vzduchotechnické jednotky:  
Vzduchotechnická jednotka 1 – VÝSTAVNÍ MÍSTNOST, přívod vzduchu je 
navržen pouze do výstavní místnosti, odvod vzduchu je uvažován 
v hygienických prostorech podle hygienických požadavků a ve výstavní 
místnosti zbytek vzduchu, potřebný objem vzduchu pro větrání je 2412,6 m3/h, 
potřebná výměna vzduchu v letním období 8255 m3/h, aby bylo zajištěno 
dostatečné chlazení prostoru teplota přiváděného vzduchu je navržena 18°C, 
umístění vzduchotechnické jednotky je v technické místnosti odkud, ze které 
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jsou vedeny rozvody v technickém podlaží, přívodní distribuční prvky ve 
výstavní místnosti – dýza s dalekým dosahem DUK-V-K výška od země cca 
3500mm, štěrbinový obdélníkový vyústek X-GRILLE Cover pro osazení do 
stěny výška od země cca 2500mm, v podlaze okolo oken bude osazena 
podlahová štěrbinová vyústka typu AF, v ploše podlahy budou osazeny kruhové 
podlahové vyústky FBA, jednotka je předběžně navržena TIME EC 40 
s průtokem vzduchu 9800m3/h, sání venkovního vzduchu je umístěno na 
jihovýchodní fasádě objektu ve výšce cca 1500mm, nad povrchem upraveného 
terénu, výfuk odpadního vzduchu je řešen přes střešní konstrukci do volného 
prostoru 
Vzduchotechnická jednotka 2 – KONGRESOVÝ SÁL, přívod vzduchu je 
navržen pouze do kongresového sálu, odvod vzduchu je uvažován 
v hygienických prostorech podle hygienických požadavků a v kongresovém sálu 
zbytek vzduchu, potřebný objem vzduchu pro větrání je 2226,6 m3/h, sání 
venkovního vzduchu je umístěno na jihovýchodní fasádě objektu ve výšce cca 
1200mm, nad povrchem upraveného terénu, výfuk odpadního vzduchu je řešen 
přes střešní konstrukci do volného prostoru 
Nutno vypracovat podrobný TZB projekt, který bude vyhotoven autorizovaným 
inženýrem v oboru TZB. 
Chlazení: v jednotce TIME EC 40 bude instalováno plně integrované chlazení s 
rekuperací chladu v kombinaci s DX-chlazením (přímé chlazení) 
Elektroinstalace: ve venkovním rozvaděči jsou umístěny hodiny a jističe 
z tohoto místa je vedeno 3x400V + PE + N v soustavě TN-S do domovního 
rozvaděče, který je umístěn v technické místnosti, celkový odběr elektřiny se 
rozdělí na 3 dostupné fáze, aby byly zhruba stejně zatíženy (1 fáze – světla, 2 
fáze – zásuvky, 3 fáze – technická místnost), rozvody elektřiny v objektu budou 
z mědi a budou vedeny v technickém podlaží a v 1NP budou vedeny 
v instalačních předstěnách v chráničkách, nebezpečné prostory WC budou 
chráněny proudovým chráničem, u objektu charakteru naučné a kulturní centrum 
není potřeba navrhovat žádný záložní zdroj energie, měděný bleskosvod (jímací 
tyč, uzemnění) 
Nutno vypracovat podrobný projekt autorizovaným inženýrem v oboru. 

b) výčet technických a technologických zařízení 
V objektu se nevyskytují žádné technologické zařízení. 
 
Seznam technických zařízení: 

- 2x vzduchotechnická jednotka s primární funkcí větrání spolu s ohřevem 
nebo chlazením prostoru, jednotky jsou umístěny v technické místnosti 
na úrovni technického podlaží, ve kterém budou vedeny rozvody, nutno 
navrhnout specialistou včetně rozvodů a distribučních prvků 

- předávací stanice tepla z obecního teplovodu 
- teplovodní rozvody vytápění včetně deskových těles v hygienickém 

zázemí a vedlejších prostorech 
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- rozvody elektroinstalací, vypínače a osvětlení vnitřní a venkovní 
- vodovodní a kanalizační rozvody 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

a) rozdělení staveb do požárních úseků 

b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti 

c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních 
výrobků včetně požadavků na zvýšení požární odolnosti 
stavebních konstrukcí 

 

d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest 

e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně 
nebezpečného prostoru 

f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného 
hasiva, včetně rozmístění vnitřních i vnějších odběrných míst 

g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové 
komunikace, zásahové cesty) 

h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby 
(rozvodná potrubí, vzduchotechnická zařízení) 

i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně 
bezpečnostními zařízeními 

j)  rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek 
a tabulek 

 
-všechny body a) - j) v rozsahu kapitoly B.2.8 jsou řešeny a podrobně vysvětleny 
v části projektové dokumentace požárně bezpečnostního řešení stavby, viz 
Technická zpráva požární ochrany 
 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

a) kritéria tepeln ě technického hodnocení 
Tepelně technické posouzení navrhovaného objektu vychází z požadavků 
závazné tepelně technické normy ČSN 730540. Požadavky kladené na objekt 
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stanovuje část normy ČSN 730540-2. Hodnocené parametry posuzovaného 
objektu jsou: 
-nejnižší vnitřní povrchová teplota => teplotní faktor konstrukce 

fRsi > fRsi,N [-] 
-součinitel prostupu tepla vyjádřený hodnotou 

U [W/m2K] 
-požadavek na šíření vlhkosti v konstrukci 

Mc,a < Mev,a [kg/m2.rok] 
Mc,a < Mc,N [kg/m2.rok] 

Vyhodnocení tepelně technického posouzení je uvedeno v samostatné příloze 
projektové dokumentace „TEPELNĚ - TECHNICKÉ POSOUZENÍ 
KONSTRUKCÍ“. Z posouzení a vyhodnocení kontrolních výpočtů stavební 
fyziky bylo prokázáno, že všechny konstrukce jsou bezpečné a splňují 
parametry, které přikazuje norma ČSN 730540-2 (viz výše). 
 
Pro navrhovaný projekt je vypracován štítek energetické náročnosti budovy. 
Ukazatel je vypracován podle platné ČSN zatříďuje stavbu klasifikačním 
ukazatelem do klasifikace B. Postup stanovení průměrného součinitele prostupu 
tepla byl proveden podle ČSN 730540-2 podle přílohy C. Výpočet obálkové 
metody stanovení štítku energetické náročnosti budovy je uveden v samostatné 
příloze projektové dokumentace „ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY 
BUDOVY“. 

b) posouzení využití alternativních zdrojů energie 
V návrhu není uvažován žádný alternativní zdroj energie. 

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

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, 
zásobování vodou, odpadů, apod.) a dále zásady řešení vlivu 
stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost, apod.) 

 
 INTERIÉR: 

- hygienické vybavení 9x umyvadlo, 9x WC, 2x pisoár, 1x výlevka, 1x 
dřez 

- výstavní místnost potřebný objem vzduchu pro větrání je 2412,6 m3/h, 
potřebná výměna vzduchu v letním období 8255 m3/h, aby bylo zajištěno 
dostatečné chlazení prostoru teplota přiváděného vzduchu je navržena 
18°C  

- kongresový sál potřebný objem vzduchu pro větrání je 2226,6 m3/h 
- letní tepelná stabilita bude u výstavní místnosti a kongresového sálu 

zajištěna pomocí zasklení s menší propustností slunečního záření, a dále 
pomocí nuceného větrání s přívodem vzduchu o teplotě 18°C 
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- u kongresového sálu budou navrženy lehké venkovní žaluzie na celou 
výšku zasklení rozdělené do segmentů, budou osazeny ve skladbě střešní 
konstrukce 

- vlhkost vzduchu v objektu bude upravována ve vzduchotechnické 
jednotce 

- denní osvětlení v prostorech výstavní místnost a kongresový sál bude 
dostatečné díky velkým proskleným plochám, ve všech místnostech bude 
navrženo také umělé osvětlení, v prostoru výstavní místnosti budou 
individuálně nasvíceny všechny exponáty a vystavované předměty 

- všechny vnitřní zdroje hluku se nacházejí v technické místnosti, která je 
stavebně oddělena od ostatních prostor a má samostatný vstup (zdroje 
hluku: vzduchotechnická jednotka pro výstavní místnost, 
vzduchotechnická jednotka pro kongresový sál, předávací stanice atd.) 

EXTERIÉR: 
- všechny zdroje hluku jsou umístěny v interiéru budovy (technická 

místnost), hladiny hluku v exteriéru neovlivňují žádné okolní stavby 
- emise – v objektu nedochází k žádnému spalování nevznikají žádné 

emise objekt je napojen na obecní teplovod z obecní kotelny, v objektu je 
pouze předávací stanice a vzduchotechnické jednotky 

- při provozu objektu vzniká pouze komunální odpad, odpad bude ukládán 
do určených nádob a kontejnerů, dle katalogu odpadu ve vyhlášce 
č.381/2001 podle přílohy č.1: 

20 – Komunální odpady (odpady z domácností a podobné 
živnostenské, průmyslové odpady a odpady z úřadů), včetně 
složek odděleného sběru. 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Jedná se o budovu s nebytovými prostory s krátkodobým pobytem osob. 
Radonový index ve zdejší lokalitě byl určen podle geologické mapy s vysokou 
přesností jako nízký. Stavba bude chráněna proti pronikání radonu z podloží 
povlakovou izolační vrstvou tvořenou ze souvrství dvou SBS modifikovaných 
asfaltových pasů. Není nutné navrhovat speciální protiradonová opatření. 

b) ochrana před bludnými proudy 
Není nijak známa jejich přítomnost, nevyskytují se. 

c) ochrana před technickou seizmicitou 
Stavba se nachází v seismicky stabilní oblasti. 

d) ochrana před hlukem 
Zdroj hluku u objektu je obecní komunikace na severovýchodě objektu. Ochranu 
proti hluku zajišťuje již architektonické řešení, které minimalizuje prosklené 
plochy orientované k silnici. Další ochrana před hlukem je zajištěna obvodovým 
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pláštěm s izolacemi. Díky těmto dvěma ochranným faktorům je zajištěna 
dostatečná ochrana proti hluku. 

e) protipovodňová opatření 
Dané území není díky geografickému reliéfu toku řeky záplavovým územím. 
Záplavové území se v blízkosti pozemku vyskytuje, avšak nezasahuje na místo 
stavby (viz mapa záplavového území v dokladové části dokumentace). Z tohoto 
důvodu není dále žádné protipovodňové opatření řešeno. 

f) ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.) 
Stavba se nenachází na poddolovaném území ani na území s výskytem metanu. 

 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury 
Stavba je napojena na veřejnou infrastrukturu přípojkami: 
 
Vodovodní přípojka: 
Připojení na obecní vodovod bude provedeno na pozemku parcelního čísla 
3577/2. Vedení přípojky bude provedeno pod obecní komunikací, kterou má ve 
správě úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových až na parcelu investora 
24. Jedná se o parcely č. 3577/1, 3577/2, 24. Projektovaná délka přípojky je 
52,07 m. 
 
Kanalizační přípojka: 
Splašková kanalizace z objektu bude odváděna do stávající obecní čistírny 
odpadních vod. Vedení kanalizace bude provedeno přes dva obecní pozemky, na 
parcele č. 22/2 bude nutno provést vyjmutí ze zemědělského půdního fondu 
(ZPF). Čistička odpadních vod leží ve spádu terénu a kanalizace tak bude 
provedena jednoduše se spádem od objektu bez nutnosti použití např. 
přečerpávací stanice. Dotčené parcely 24, 26/1, 3809/1, 22/2. Projektovaná délka 
přípojky je 131,32 m. 
 
Přípojka elektřiny:  
Jedná se o parcely č. 24 a 26/1, kde vede diagonálně přes parcely nadzemní 
vedení VV do 35 kV. Majitelem parcel je obec Valašská Bystřice, která provede 
smlouvu s provozovatelem sítě (ČEZ a.s.) 
a) o přeložce vedení do země. Projektovaná délka přeložky je 120,69 m.        
b) o místě napojení na energetickou síť¨. Projektovaná délka přípojky je 18,5 m.  
 
Dešťová kanalizace přípojka:       
Pro dešťovou kanalizaci bude využito stávajícího vedení kanalizace, která 
sloužila k vypouštění koupaliště. Toto potrubí je vedeno parcelou 26/1 a 2809/1 
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až na parcelu 22/2, kde je stávající vyústní objekt do vodoteče. Dimenze potrubí 
i objektu jsou na navrhovanou dešťovou kanalizaci nadměrně vyhovující. 
Zaústění nové dešťové kanalizace do původní se uvažuje v parcele č. 26/1 za 
místem původního koupaliště na straně odtoku. Předpokládaná hloubka i spád je 
více než dostačující s ohledem na původní hloubku koupaliště. Dotčené parcely: 
24, 26/1. Projektovaná délka přípojky je 75,39 m. 
 
Přípojka obecního teplovodu: 
Budova bude napojena na obecní teplovod, vedený z kotelny za základní školou. 
Obec nechala před nějakou dobou provést větev teplovodu přes komunikaci na 
parcelu č. 24 v jejím horním pravém rohu. Větev je zaslepená a měla původně 
sloužit k potencionálnímu vyhřívání koupaliště. Napojení na vedení tak bude 
zachováno v parcele č. 24. Dotčené parcely č. 24. Projektovaná délka přípojky je 
27,5 m.        
 
Přípojka O2 – datový kabel 
Dle vyjádření od správce vedení sdělovacích kabelů (O2 Telefonica), je určené 
místo napojení znázorněno v parcele před základní školou, v ploše chodníku 
nebo travnaté plochy před budovou. Napojení na sdělovací kabely je 
předpokládané a závisí na požadavcích investora a výši dotačních financí. 
Přístup na internet a pevnou linku by však v daném typu objektu chybět neměl. 
Pokud by se obec rozhodla pro připojení budovy na dané IS, technické 
provedení by se provedlo pod komunikací stejným způsobem a ve stejném 
výkopu jako přípojka vodovodu. Uvažované dotčené parcely: č. 3577/1, 3577/2, 
24. Projektovaná délka přípojky je 92,7 m.        

b) připojovací rozměry, výkonné kapacity a délky 
 

Délka přípojky Dimenze, materiál 
Voda:   52,07m  PE DN 63 
Kanalizace: 131,32m  PVC KG DN 200 
Elektřina:  18,5m   CYKY 5J X 10V, CYKY 4J X 2,5V 
Dešť. kanalizace: 75,39m  PVC DN 150 
Teplovod:  27,5m   ocelové potrubí DN 200 
Datový kabel: 92,7m   HDPE 63 

 

B.4 Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení 
Stavba jako taková bude dostatečně oddělena od obecní komunikace, podél 
které se rozprostírá předmětný pozemek. Přístupové komunikace budou 
řešeny pomocí stávajících sjezdů jak ze strany od zásobování po stávající 
komunikaci mezi parcelou a osadou „mraveniště“, tak z druhé strany pro 
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příjezd návštěvníků na stávající obecní parkoviště, které bude sloužit pro 
daný objekt. V dalších fázích bude na základě předpokladu projektanta 
uvažováno o vybudování několika přechodů pro chodce ze strany veřejného 
chodníku na druhé stran komunikace, především pro přístup ze základní a 
mateřské školy. V daném úseku je potom na zvážení snížení návrhové 
rychlosti a vybudování dvou zpomalovacích retardérů v úseku kolem školy 
podél celého parkového celku.  

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Dané území je již napojeno na dva stávající přístupy k dopravní 
infrastruktuře. Na východní straně parcely se jedná o stávající zpevněnou 
komunikaci, ze západní strany bude přístup řešen přes stávající obecní 
parkoviště. 

c) doprava v klidu 
Je řešena stávajícím obecním parkovištěm, které bude dokončeno podle 
stávající projektové dokumentace. Projektované parkoviště vyhovuje 
kapacitním účelům projektované předmětné stavby naučného a kulturního 
centra. 

d) pěší a cyklistické stezky 
Kolem obecní komunikace jsou chodníky ze zámkové dlažby. V okolí 
budovy jsou navrženy naučné stezky. U obecní komunikace na 
severovýchodě je navržena naučná stezka lesy. Na jihozápadě okolo řeky je 
navržena naučná stezka louky, pastviny a mokřady a také ještě naučná stezka 
řeky a potoky. Před objektem na jihozápadě je místo pro společenský život. 

 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy 
Předpokládané terénní úpravy okolo objektu budou provedeny ve velice 
malém rozsahu. Objekt je schválně navržen tak aby „vyrostl“ ze svahu jako 
by zde od nepaměti byl a je tak zasazen s co největší citlivostí bez složitých 
terénních úprav nebo změn ve stávajícím reliéfu krajiny. Parcely 24 a 26/1 
navrhovanému využití území přímo vyhovují, parcela č. 24 (za budovou) je 
svažitá a ve vyšší úrovni, parcela č. 26/1 je naopak výškově cca o 2-3 m níže 
a spíše rovinného rázu. Zpevněné plochy chodníků, budou provedeny 
přírodní cestou ve formě skladby z jemné frakce štěrku udusaného do formy 
vytvořeného lože se skladbou patřičné geotextilie plnící funkci dilatační a 
separační vrstvy. Zpevněné plochy tak budou velice jednoduše a citlivě 
proveditelné, upravitelné, cenově dostupné a přitom lehce udržovatelné. 
Přesně řešení chodníků a jejich ploch je opět orientační a je uvedeno ve 
studii. 
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b) použité vegetační prvky 
Jedná se o vybudování přírodního parku a ploch, které budou převážně 
řešeny jako přírodní – pomocí stromů, keřů, bylin a květin, trávníku, 
přírodních štěrkových zpevněných cest a chodníků. Stávající registrovaná 
zeleň v územním plánu na parcele č. 24 nebude nijak ohrožena nebo 
omezena, tvar budovy cíleně kopíruje terénní nerovnost svahu a stromořadí 
za ním. Původní stromy budou navíc doplněny o řadu nových stromů a keřů, 
rostlin podle rozdělení parku na zóny: lesy, louky, mokřady a pastviny viz 
výkresová dokumentace architektonické studie zpracované pro potřeby 
dotace. Navrhované ozelenění jednotlivých ploch bude provedeno velice 
citlivě a odborně, přesné rozmístění stromů nebo jejich druhů není v této 
dokumentaci řešeno. Prostory parků budou navrženy a zpracovány 
zahradním architektem. 

c) biotechnická opatření 
Na pozemcích v okolí stavby nejsou navrženy žádná biotechnická nebo 
protierozní opatření. 
 

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

a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
1) Ovzduší 

Stavba nebude mít žádný vliv na ovzduší, vytápění objektu bude řešeno 
obecním teplem, žádné jiné exhalace se v objektu nevyskytují. Jedná se o 
výstavní galerii s přírodními expozicemi. Z hlediska ochrany prostředí a 
zdraví obyvatel bude konstrukce střechy znamenat zlepšení prašnosti, má 
prokazatelné deklarované blahodárné účinky na snižování a pohlcování 
hluku z okolí a především polétavého tolik nebezpečného prachu z okolí 
(především komunikace). 

 
2) Hluk 

Stavba ani její provoz neznamená zvýšení hluku. V objektu jsou pouze 
instalovány vzduchotechnické jednotky, které jsou instalovány v objektu, a 
tudíž hluk v okolí nepřesahuje žádné hygienické limity. 

 
3) Voda 

Odpadní splaškové vody budou vedeny do čistírny odpadních vod, dešťové a 
drenážní vody z okolí objektu budou pomocí stávající kanalizace od 
koupaliště vyvedeny do stávajícího vyústního objektu u řeky Bystřice. 
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4) Odpady 
Jedná se pouze o komunální odpad vzniklý z provozu návštěvnického centra, 
který bude vyvážen na skládku komunálního odpadu, odpad bude dále 
tříděný na plasty, papír a sklo.  

 
5) Půda 

Stavbou objektu nejsou zasaženy pozemky patřící zemědělskému půdnímu 
fondu. Vytěžená zemina při zemních pracích bude tříděna na drny, ornici a 
zbylou zeminy a následně po skončení prací využita pro terénní úpravy 
okolo objektu. Stavba využívá terénní nerovnosti pro. Odebranou  zeminu 
pro zastavěnou plochu objektu na dané území vrátíme v rozšířené formě 
pomocí vytvoření intenzivní vegetační střechy s tl. substrátu okolo 30 cm.  

b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných 
stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování 
ekologických funkcí a vazeb v krajině 
1) Ochrana dřevin 

Viz bod B.5 
 
2) Ochrana památných stromů 

Viz. bod B.5, památný strom se zde nachází u řeky Bystřice v rohu pozemku, 
který už nespadá do řešené oblasti a nebude nijak zasažen ani provedenými 
přeložkami VV. 

 
3) Ochrana rostlin a živočichů 

Právě z tohoto důvodu je stavba projektována a je to jejím primárním 
účelem. Včetně vnitřních expozic bude celé řešené území prezentovat 
přírodní krásu fauny a flory zdejšího kraje. Prostor pro rostlinstvo a potažmo 
i živočišstvo bude oproti původnímu stavu značně rozšířen. 

 
4) Zachování ekologických funkcí v krajině 

Tímto samotným bodem se zabývá i předmětná dotace, pro kterou je celá 
tato koncepce vypracována. 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
Jedná se o stavbu, která má za úkol rozšíření návštěvnických center na podporu 
a rozšiřování chráněného území včetně programu Natura 2000. 

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo 
stanoviska EIA 
Nebylo nutné vést zjišťovací řízení EIA (provoz stavby nedoprovázejí žádné 
významné negativní vlivy na životní prostředí) 
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e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a 
podmínky ochrany podle jiných právních předpisů 
Daná parcela není v památkové rezervaci ani památkové zóně, jedná se o 
rozsáhlé chráněné území, dané území není díky geografickému reliéfu toku řeky 
záplavovým územím. Ochranná a bezpečnostní pásma přeložky ČEZ a vedení 
jednotlivých přípojek budou splňovat požadavky a normy ČSN. 
 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany 
obyvatelstva 
Jedná se o jednoduchou dispozici, která v prostoru pro návštěvníky neobsahuje 
schodiště, obsahuje pouze šikmé rampy okolo objektu pro zajištění 
bezbariérového přístupu. V objektu se nenachází žádné složité nebo nebezpečné 
technické zařízení, návštěvníci budou mít přístup pouze do části expozice a na 
sociální zařízení. Při vzniku požáru objekt obsahuje 2 únikové východy na obě 
strany objektu, více bude uvedeno v samostatné požární zprávě. V objektu 
nebude docházet k úrazům pádem nebo uklouznutím, veškeré rekvizity nebo 
expozice budou provedeny a opatřeny ochrannými bariérami atd. Vnitřní 
vybavení bude velice jednoduše řešeno s ohledem na maximální využití plochy 
pro expozice. Z exteriéru budovy je nutné vyřešit nízkou úroveň střešní 
konstrukce ze strany svahu, v návaznosti na upravený terén okolo stavby. 
Střecha bude zabezpečena pomocí prvků zabraňujících ve vstupu na střešní 
konstrukci ze stran převážně dětí a mladistvých. Uvažuje se zde především o 
reliéfu úpravy terénu za stavbou pomocí příkopu nebo ochranného zábradlí 
v nižších částech střechy. Jiné potencionální nebezpečí v objektu nehrozí. Stavba 
a celé její okolí je budována právě na vytvoření přírodního území v centru obce, 
místo kde budou obyvatelé trávit volný čas, rekreovat se se svými rodinami ve 
spojení s přírodou. Území bude jakým si zázemím ikonou pro ochranu 
přírodního bohatství, rekreace a kulturního dědictví této obce, daného místa. 

B.8 Zásady organizace výstavby 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Přesné potřeby a spotřeby hmot budou stanoveny ze zpracovaného rozpočtu 
stavby, který bude zpracovávat realizační firma. Tyto potřeby energií a potřeby 
hmot budou stanoveny z projektové dokumentace pro provádění stavby. 
Sendvičové panely se na stavbu budou dovážet a ihned montovat. 

b) odvodnění staveniště 
Voda, která se nevsákne do země, bude odvedena pomocí nově zbudované 
drenáže objektu do stávající kanalizace od koupaliště a vyvedena do stávajícího 
vyústního objektu u řeky Bystřice. 



37 
 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu 
Novostavba objektu naučného a kulturního centra se nachází na parcele 26/1 a 
24 v obci Valašská Bystřice. Pozemek se nachází v intravilánu obce v blízkosti 
centra obce. Dané území je již napojeno na dva stávající přístupy k dopravní 
infrastruktuře. Na východní straně parcely se jedná o stávající zpevněnou 
komunikaci a ze západní strany je přístup řešen přes stávající obecní parkoviště. 
Zásobování stavby bude probíhat přes parkoviště na západní straně okolo 
objektu po vytvořené zpevněné komunikaci pro stavbu objektu. Nákladní 
automobily a mechanizace poté bude objíždět po zpevněné komunikaci na 
východní straně pozemku. Zajištění plynulého provozu. Stávající příjezdové 
komunikace budou pravidelně čištěny případně chráněny proti poškození 
těžkými mechanismy. Po skončení prací bude dotčené území uvedeno do 
původního stavu (vyspravení zpevněných ploch a vyčištění včetně zatravnění 
nezpevněných ploch porušených stavbou). Vše bude podrobně řešeno vybranou 
stavební firmou v součinnosti s investorem. 

 
Staveniště bude napojeno na zdroj vody z přípojky pro budoucí objekt, 
provizorní přípojka bude opatřena vlastním vodoměrem. Přípojka bude napojena 
na umývárnu, u které bude hadice s kohoutem pro vodu na stavební účely. 
Spotřeba vody bude smluvně ošetřena (pro odběr vody na staveništi bude zřízen 
samostatný vodoměr). 

 
Elektrická energie bude připojena z přeložky elektrické energie VN, kterou bude 
nutno provést před započnutím stavebních prací. Odběr elektřiny bude smluvně 
ošetřen (pro odběr elektrické energie na staveništi bude zřízen samostatným 
elektroměrem) 

 
Sanitární buňka, umývárna a WC budou napojeny na kanalizační přípojku pro 
budoucí objekt. Odvedení bude do objektu ČOV. Odvod odpadních vod bude 
smluvně ošetřen. 
 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Provádění stavby může mít do jisté míry negativní vliv na pohodu užívání ploch 
a objektů v bezprostředním dosahu budovaného objektu. Stavba však bude 
dodržovat platné předpisy. Případné negativní vlivy na okolní prostředí nesmí 
překročit povolenou mez a musí být pokud možno vhodnými opatřeními 
minimalizovány. Zejména musí být učiněna opatření proti nadměrnému 
působení hluku a prachu. Na stavbě je nutno dodržovat denní a týdenní režim a 
udržovat pořádek. 
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e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, 
demolice, kácení dřevin 
Veřejný zájem je definován v § 132 odst. 3 stavebního zákona. Rozumí se jím 
požadavek, aby stavba neohrožovala život a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, 
životní prostředí, zájmy státní památkové péče, archeologické nálezy a sousední 
stavby, popř. nezpůsobovala jiné škody či ztráty. Při výstavbě a užívání stavby a 
stavebního pozemku je nutno předcházet důsledkům živelných pohrom nebo 
náhlým haváriím a čelit jejich účinkům, resp. snížit nebezpečí takových účinků. 
Je nutné dbát na to, aby byly odstraněny stavebně bezpečnostní, požární, 
hygienické, zdravotní nebo provozní závady na stavbě nebo stavebním pozemku, 
včetně překážek bezbariérového užívání stavby. Při vlastní stavební úpravě 
budovy nebude narušen veřejný zájem. 
V okolí staveniště se nevyskytují budovy ani zařízení, které by stavba budovy 
nějak omezila. Jedná se o samostatné rozsáhlé území bez omezení. Jedná se o 
novostavbu, asanace ani demolice zde nejsou uvažovány. Kácení dřevin zde 
nebude potřeba, viz bod – B.5 

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 
Předpokládaný rozsah záběru pro staveniště budovy je cca 600 m², zpevněných 
ploch okolo cca 300 m². V prostoru hlavního staveniště budou zřízeny všechny 
skladovací plochy pro materiál používaný na stavbě. Na staveništi bude 
umístěno hygienické zázemí pracovníků. Na staveništi nebude vyráběna 
betonová směs, ale bude dovážena z centrální betonárky. 

g) maximální vyprodukovaná množství a druhy odpadů a emisí při 
výstavbě, jejich likvidace 
Při likvidaci odpadu bude postupováno v souladu se zákonem č. 184/2014 Sb., o 
odpadech, bude vedena evidence o nakládání s odpady, tato evidence bude 
součástí dokumentace předkládané ke kolaudačnímu řízení. Speciální pozornost 
bude věnována vzniku nebezpečného odpadu a dalším jmenovitým typům 
odpadů jako jsou oleje, maziva, baterie, azbest apod. V průběhu realizace stavby 
vzniknou odpady kategorie "O" - ostatní odpad a kategorie "N" nebezpečný 
odpad. 
 
Odpad kategorie "O" - ostatní: 
170 100 - beton, keramika, sádra - budou využity pro stavební úpravy, případně 
dále recyklovány. 
170 200 - dřevo, sklo a plasty budou nabídnuty k dalšímu využití 
170 400 - kovy, slitiny kovů 
 
Odpad kategorie "N" - nebezpečný odpad: 
170 300 - asfalt, dehet, 
170 600 - izolační materiály 
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170 700 - směsný stavební a demoliční odpad budou zneškodněny v zařízení 
k tomu určeném. 

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo depónie zemin 
Na jihozápadní straně pozemku bude umístěna skládka skryté ornice, která se 
poté použije na konečné terénní úpravy okolo objektu a na zelenou střechu 
objektu. Maximální výška uložené ornice je 1,5m. Žádné trvalé depónie nebudou 
zřizovány, přebytečná zemina ze zemních prací bude odvezena na skládku 
zeminy. 

i) ochrana životního prostředí při výstavbě 
 

V oblasti ochrany životního prostředí bude při realizaci všech činností na 
staveništi postupováno s maximální šetrností k životnímu prostředí a budou 
dodrženy příslušné zákonné předpisy: 
- zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí (obecně) 
- zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší 
- nařízení vlády č. 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na 
výrobky z hlediska emise hluku, (např. u stavebních strojů) 
Do vlastního řešeného území nezasahuje žádný prvek vyžadující zvláštní 
ochranu přírody dle zákona, ani žádný významný krajinný prvek. Řešeným 
územím neprochází ani do něho nezasahuje žádný prvek ÚSES (územní systém 
ekologické stability). 

j)  zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 
posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci podle jemných právních předpisů 
Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob:  
Staveniště bude oploceno a řádně označeno, aby bylo zabráněno přístupu třetích 
osob do prostoru staveniště. Staveniště bude oploceno systémovým oplocením o 
výšce min. 2 m, které bude označeno u vstupu značkami zakazující vstup 
nepovolaných osob a vjezd vozidel mimo vozidla s povolením stavby. Dále bude 
provedeno značení upozorňující na základní rizika stavební činnosti. 
 
V rámci stanovení zásad pro organizaci výstavby je nutné zejména dodržení 
následujících právních předpisů: 
- zákon 309/2006 Sb., a jeho prováděcí předpisy 
- zákonem 133/85 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 
 
Během provádění stavebních prací musí být důsledně dodržovány ustanovení 
zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, nařízení vlády č.591/2006 Sb. O bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi a dále 
nařízení vlády č. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
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zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, 
především ve vytvoření správných podmínek pro dodržení příslušných předpisů, 
tj. proškolení zaměstnanců, dohledu nad používáním bezpečnostních předpisů, 
skutečností, aby příslušné práce vykonávaly osoby, které k ní mají kvalifikaci, 
dodržení platných postupů, jištění, zabezpečení apod. Budou používána a 
zabudována pouze ta zařízení, která jsou ve vyhovujícím technickém stavu, s 
odpovídající dokumentací, technickými prohlídkami, ověření zda jsou 
podrobena potřebným revizím a obsluhují je kvalifikovaní pracovníci, při 
skladování stavebního materiálu nesmí docházet k ohrožení bezpečnosti 
pracovníků na staveništi, musí být dodrženy odpovídající výšky skládek, a 
zajištěn celkový pořádek na staveništi. Na stavbě musí být přísně dbáno na 
bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci jak vlastních pracovníků 
dodavatelské firmy, tak i u tzv. třetích osob, včetně dopravy, pohybujících se v 
okolí stavby, protože stavba bude prováděna za plného provozu přilehlých ulic. 
Na stavbě budou určeny proškolené osoby pro usměrnění dopravy a pohybu 
chodců, při dopravování materiálu a provádění všech druhů prací.  
Dále se v souladu s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb. zřídí funkce 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Všichni 
pracovníci pracující na stavbě budou prokazatelně proškoleni v oblasti 
bezpečnost práce. Prokazatelnost bude zajištěna písemným potvrzením. 

k) úprava pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Výstavbou nejsou dotčeny žádné další stavby, tudíž není potřeba provádět 
úpravy pro jejich bezbariérovost. 

l) zásady pro dopravní inženýrská opatření 
Při vjezdu a výjezdu ze staveniště bude třeba umístit dočasné jednoduché 
dopravní značení upozorňující na probíhající stavební práce a také upozorňující 
na výjezd vozidel ze stavby. 

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 
(provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího 
prostředí při výstavbě apod.) 
Stavební práce nebudou probíhat za provozu. Provoz bude zahájen po dokončení 
a řádném zkolaudování stavby. Opatření stavby proti účinkům vnějšího prostředí 
při výstavbě budou vycházet z typu právě prováděných prací (přikrývání 
konstrukcí před srážkami, přímým sluncem, kropení konstrukcí při vysychání, 
atd.) 

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Stavba bude realizována bez členění na etapy 
Zahájení stavby:  4/2015 
Zemní práce:   4-6/2015 
Konstrukce ze ŽB:  6-10/2015 
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Montáž dřevěných kcí: 3-5/2016  
Dokončení stavby:  11/2016 
Na realizaci stavby bude zhotovitel vypracován podrobný harmonogram prací. 
Kontrolní prohlídky investorem budou probíhat alespoň jednou za týden. 
Z kontrolních dnů budou vedeny písemné zápisy s vyhodnocením plnění termínů 
a úkolů z minulých kontrolních dnů. 
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D Dokumentace objektů a technických a 
technologických zařízení 
 Dokumentace stavebních objektů, inženýrských objektů, technických nebo 
technologických zařízení se zpracovává po objektech a souborech technických nebo 
technologických zařízení v následujícím členění v přímém rozsahu: 

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 

a) Technická zpráva 

1) účel objektu, funkční náplň a kapacitní údaje 
Hlavním účelem stavby bude zázemí vnitřní expozice a prezentace místní fauny a 
flory formou naučné prohlídky vystavených exponátů a panelů. Budova bude 
víceúčelová, dále bude zázemím pro širokou veřejnost a rekreanty s řad 
návštěvníků obce atd. Bude zde možno pořádat prezentace, výuku pro školu a 
mateřskou školu, kurzy, promítání, besedy, pořádání výstav a beneficí, pracovních 
schůzek, využití pro akce základní a mateřské školy, zázemí klubovny a prostor 
pro místní spolky a sdružení atd. 
Kapacita výstavní místnosti je projektována 45 osob (jeden autobus) kapacita 
kongresového sálu je 40 osob.  
V centru jsou uvažováni dva zaměstnanci. 

2) architektonické, výtvarné a materiálové řešení 
Architektonické řešení a inspiraci našel objekt v přírodě. Symbolizuje a 
vyzdvihuje jedinečnost zdejšího místa ve smyslu jeho přírodního bohatství a 
vzácnosti tohoto prostředí v evropském měřítku. Drahý kámen (křišťál citrínu), 
který byl vzorem, charakterizuje skvost a unikát, který zde od nepaměti leží a byl 
znovu objeven „vyrostl ze země“. Vzhled je dán a spojen s požadavky dotace, 
investora a místním podmínkám. Objekt se má nacházet přímo v srdci celého 
území, je velice citlivě zasazen mezi stávající vzrostlé stromy do terénní 
nerovnosti, ze které vystupuje směrem na jihozápadní stranu do přírody, aby byl 
výhled z interiéru maximálně orientován do krajiny s výhledem na protější kopec 
a lesy. Díky spíše horizontálnímu tvaru pozemku je i objekt řešen horizontálním 
členěním kopírujícím svah.  Zadní stěna objektu je v terénu a přední stěny z ní 
vyrůstají nepravidelných tvarů, které právě symbolizují tvary vyrostlic krystalu. 
Objekt má hlavní vstupní část s foyerem od severozápadu, aby přímo navázal na 
stávající parkoviště pro návštěvníky. Technické zázemí budovy a zásobování je 
pak řešeno z druhé jihovýchodní strany objektu, aby nedocházelo ke křížení 
provozu budovy a návštěvníků. Objekt je zastřešen skořepinovou střešní rovinou 
tvarem připomínající kombinaci a prolínání několika sedlových střech z důvodu 
horského rázu místa a místním tradicím. Díky rozdílné výšce a různorodé 
orientaci hřebenů tak v objektu z přední strany ještě více vynikl vzácný kámen. 
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Toto architektonické řešení bylo projednáno a kladně posouzeno na CHKO 
v Rožnově pod Radhoštěm. Materiálové řešení stavby: spodní část stavby 
(technické podlaží), opěrná stěna na severovýchodě a další dvě příčné stěny na 
okraji budovy jsou ze železobetonu. Další konstrukce stavby jsou ze dřeva. 
Obvodová stěna je sendvičový panel vyroben v hale a na stavbě jen namontován. 
Střešní konstrukci tvoří dřevěné kruhové prvky, sloupy a vaznice, na které jsou 
osedlány krokve. Fasádu stavby tvoří exteriérový dřevěný modřínový obklad, 
prosklená fasáda s hliníkovým rámem, dřevěná okna a kamenný sokl okolo 
budovy. Střecha je zelená extenzivní a intenzivní. 

3) dispoziční a provozní řešení 
Z hlediska dispozice je objekt díky horizontálně členěnému půdorysu rozdělen do 
dvou hlavních částí. Výstavní část a kongresová část obě tato části jsou nezávislé, 
mají své vstupy a své hygienické zázemí. Další část stavby tvoří technická 
místnost s technickým podlažím pro vedení rozvodů. 

 
Výstavní část: 
Dispoziční uspořádání výstavní části. Vstup do této části se nachází na 
severozápadě budovy v nejbližším místě k parkovišti, na kterém budou 
návštěvníci naučného a kulturního centra parkovat. Vstup je krytý střechou, která 
tvoří závětří. Přes automatické posuvné dveře se návštěvníci dostanou do zádveří. 
Zádveří je již přímo napojeno na výstavní místnost, ve které bude recepce a 
informace pro návštěvníky. Z výstavní místnosti je přímý vstup do šatny pro 
svršky oděvů, která je součástí provozu pro zaměstnance. Skrze šatnu pro svršky 
oděvů mají zaměstnanci přístup do šatny a dále na WC. Z výstavní místnosti je 
také přístup přes prosklené dveře v prosklené příčce do chodby, která vede 
k hygienickému zázemí výstavní části. Z chodby je přístup na WC pro invalidy, 
WC ženy se třemi kabinkami a WC muži se dvěma kabinkami a dvěma pisoáry. 
Dispoziční uspořádání je jednoduché a dbá na oddělení zázemí a výstavní 
místnosti. 
 
Kongresová část: 
Dispoziční uspořádání výstavní části. Vstup do této části je na jihozápadě objektu. 
Vstupem do objektu se dostaneme do spojovací chodby, ze které je přístup do 
kongresového sálu, čajové kuchyňky, hygienického zázemí (WC muži, WC ženy 
a úklidová místnost) a sklad mobiliáře. V čajové kuchyňce se neuvažuje s žádnou 
technologií výroby, bude sloužit pouze pro jednoduchou přípravu například čaje 
nebo kávy se základním vybavením jako například mikrovlnka, lednice, skříně 
pro talíře a nádobí.  

 
Technické zázemí: 
Vstup do technické místnosti je z výškové úrovně 1NP. Podlaha technické 
místnosti se nachází ve výškové úrovni -1,918. Za vstupem do technické místnosti 
se nachází podesta a schodiště, po kterém se dostaneme na výškovou úroveň -
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1,918. V této technické místnosti bude osazena předávací stanice, zásobník na 
teplou vodu a dvě vzduchotechnické jednotky pro každou část jedna. Pod celým 
objektem je vytvořeno technické podlaží o průlezné výšce 1600mm. V tomto 
technickém podlaží budou vedeny rozvody (vodovod, kanalizace, 
vzduchotechnika, vytápění, optický kabel a elektřina) 

 
Výstavní a kongresová část jsou na sobě nezávislé, a můžou být každá využívána 
zvlášť, ale je také možno tyto prostory využívat jako celek. Prostory jsou spojeny 
dveřmi. 

 
V hygienických prostorech a zázemí bude na podlaze dlažba. Ve výstavní 
místnosti a kongresovém sále bude lití polyuretanová podlaha. V místnostech 
s dlažbou, kde je omítka, bude proveden keramický sokl. Za umyvadly a pisoáry 
bude obklad z keramických obkladaček. Výšky a umístění dle výkresové 
dokumentace. Stěny v interiéru jsou převážně dřevěné nebo omítnuté omítkou, 
popřípadě obloženy akustickým obkladem ECOPHON AKUSTO WALL C se 
skrytým roštem v barvě white frost. Rozmístění materiálů v interiéru dle 
výkresové dokumentace. 

4) bezbariérové užívání stavby 
Stavba bude řešena kompletně jako bezbariérová – celkové provedení venkovních 
zpevněných ploch bude řešeno také bezbariérově v návaznosti na prohlídky po 
stezkách. Hlavní vstup do budovy ze stezky bude také bezbariérový. Výškové 
rozdíly, prahové listy, apod. Nepřekračují výšku 20mm. Rampy budou svým 
podélným a příčným sklonem odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb. O obecných 
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání. Objekt je 
jednopatrový bez výškových rozdílů, proto je zajištěno bezbariérové užívání 
stavby. V objektu je navrženo také WC dle požadavků pro invalidy o potřebných 
rozměrech a s potřebným vybavením. Na parkovišti budou navrženy parkovací 
místa pro ZTP o šířce 3500mm. 

5) konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti 
stavby 
Výkopy: 
Před zahájením výkopových prací bude provedena skrývka ornice v tloušťce 
300mm. Ornice bude uložena na pozemku ke konečným úpravám okolo objektu 
naučného a kulturního centra. 
Výkopy v zadní části objektu, které jsou přilehlé ke svahu a mají výšku větší než 
3000mm, budou zhruba v polovině výšky výkopu rozděleny výkopovou lavičkou 
pro zabránění svážení svahu. Sklon svahu je 60° sklon výkopové lavičky je v proti 
sklonu 1:2. Okolo objektu v zadní části je rovná plocha za základovu deskou 
rovna min 900mm pro zhotovení zpětného spoje. Z přední strany objektu je 
navržena rovná plocha min 600mm pro zhotovené zpětného spoje. Spodní hrana 
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hlavní výkopové jámy je ve výšce -2,528. Výkopy budou také prováděny pro 
přípojky inženýrských sítí.  
 
Základy: 
Založení je navrženo s ohledem na geologické složení základové půdy na 
základové desce. Spodní hrana výkopu je ve výšce -2,528, na této výškové úrovni 
bude proveden stěrkový násyp o mocnosti vrstvy 250mm, tento násyp bude 
dostatečně zhutněný. Spodní hrana samotné základové desky je v úrovni -2,278, 
tloušťka desky je 300mm. Základová deska je navržena z betonu C30/37 a 
vyztužená oceli (pevnost oceli, průřezy a rozmístění prutů je nutné provést dle 
statického návrhu, deska pod sloupy bude muset výt více vyztužena, aby nedošlo 
k propíchnutí desky). Skrze desku nepovedou žádné prostupy. Základová deska 
bude napenetrována a bude na ní provedeno hydroizolační souvrství ze dvou SBS 
modifikovaných asfaltových pásů s nosnou vložkou z polyesterové rohože tl. 
4mm – ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL. Skladba S6a. Pod základové 
konstrukce bude umístěn zemnící pásek hromosvodové soustavy dle platných 
norem. 
 
Svislé konstrukce v 1S (technické podlaží) 
Vnější obvodové konstrukce zadní části a na čelních stranách bude provedena 
jako železobetonová stěna tl. 700mm a výšce 1600mm. Stěna bude napenetrována 
a bude na ní provedeno hydroizolační souvrství ze dvou SBS modifikovaných 
asfaltových pásů s nosnou vložkou z polyesterové rohože tl. 4mm – ELASTEK 40 
SPECIAL MINERAL s vodorovným pásem budou pásy spojeny pomocí zpětného 
spoje. Zteplení bude provedeno z tepelné izolace z extrudovaného polystyrenu 
s hladkým povrchem a hranami ve tvaru „L“ pevnost v tlaku 300kPa volně 
loženo, tl. 120mm – FIBRAN XPS 300-L. Ochrannou vrstvu tvoří ochranná 
přizdívka z nenasákavých betonových tvárnic z drceného dolomitického vápence, 
tvárnice nejsou plně vyplněny betonem, ale po vzdálenosti cca 1500mm, budou 
provedeny výztužné pilířky z rohových tvárnic, do kterých bude vložena svislá 
výztuž zalita betonovou směsí C20/25, tvárnice BETONG 15. Přes tuto stěnu 
v čelních částech budou provedeny prostupy pro inženýrské sítě (voda, 
kanalizace, teplovod, optický kabel, elektřina). Prostupy budou hydroizolačně 
opracovány. Skladba S9a. 
Vnější obvodová konstrukce v přední části bude provedena jako železobetonová 
stěna tl. 500mm a výšce 1600mm. Stěna bude napenetrována a bude na ní 
provedeno hydroizolační souvrství ze dvou SBS modifikovaných asfaltových pásů 
s nosnou vložkou z polyesterové rohože tl. 4mm – ELASTEK 40 SPECIAL 
MINERAL s vodorovným pásem budou pásy spojeny pomocí zpětného spoje. 
Zteplení bude provedeno z tepelné izolace z extrudovaného polystyrenu 
s hladkým povrchem a hranami ve tvaru „L“ pevnost v tlaku 300kPa volně 
loženo, tl. 120mm – FIBRAN XPS 300-L. Ochrannou vrstvu tvoří nopová fólie, 
materiál HDPE, výška nopu 20mm, pevnost v tlaku 150kN/m2 – například 
DEKDREN T20. Skladba S9b. 
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Pod vnitřními kruhovými sloupy budou vytvořeny monolitické železobetonové 
sloupy o čtvercovém průřezu 1000x1000mm z betonu C30/37 vyztuženy. Nutno 
staticky navrhnout a posoudit. Pod sloupy nesoucí střechu zádveří budou 
vytvořeny sloupy o čtvercovém průřezu 500x500mm z betonu C30/37 vyztuženy. 
Nutno staticky navrhnout a posoudit. 
Vnitřní nosné příčky sloužící pro uložení nosníků skládané stropní konstrukce. 
Příčky jsou zhotoveny z nenasákavých betonových tvárnic z drceného 
dolomitického vápence, tvárnice nejsou vylívány celé betonem, ale po vzdálenosti 
cca 500mm bude vytvořen výztužná pilíř, vylitý betonem C20/25 s vloženou 
výztuží. Nutno navrhnout a staticky posoudit výztuž. V příčkách budou vytvořeny 
otvory pro vzchuchotechnické potrubí a rozvody a pro zajištění možnosti průlezu 
technickým podlažím. Do výšky 1400mm, 7 vrstev zdiva bude příčka vyzděna 
z tvárnic rohových pro vytvoření pilířků a průběžných. Poslední vrstva bude 
vytvořena z věncových tvarovek, do kterých bude vložena výztuž a zalita 
betonem. Na tento věnec se budou ukládat stropní nosníky skládaného stropu.  
 
Vodorovné konstrukce: 
Konstrukce stropu nad 1S (technické podlaží) je vytvořen ze skládaných prvků 
nosníky a stropní vložky. Systém skládaného stropu RECTOBETON. Stropní 
nosníky jsou výšky 110mm, délky 1100 – 5700mm. Nosníky jsou kladeny po 
osové vzdálenosti 590mm. Minimální délka uložení nosníků na monolitické 
konstrukci je 20mm, minimální uložení na betonové zdivo je 40mm. Stropní 
vložky jsou použity výšky 200mm - RS 20. Z důvodu nepravidelného půdorysu se 
stropní vložky budou ukládat také na zdivo, minimální uložení stropní vložky na 
zdivu je 20mm, maximální doporučené uložení je rovno 100mm, stropní vložky 
mohou být seříznuty, aby nebylo překročeno maximální uložení. Skládaný strop je 
zalit betonem C30/37 v tloušťce 50mm nad stropní vložky, tloušťka nosné stropní 
kce je 250mm. Skladba S19. Kde nebude možno strop vyskládat ze stropních 
vložek a nosníků bude provedeno bednění a strop se vylije betonem. 
 
Svislé konstrukce v 1NP: 
Vnější obvodové konstrukce zadní části a na čelních stranách bude provedena 
jako železobetonová konstrukce tl. 250mm a výšce 2000mm z betonu C30/37. 
Z interiéru bude ke stěně přizděna stěna z keramických tvárnic POROTHERM 19 
AKU na maltu POROTHERM TM omítnuto vnitřní omítkou. Skladba S1b. 
Směrem do exteriéru bude nejprve opěrná železobetonová stěna napenetrována a 
bude na ní provedeno hydroizolační souvrství ze dvou SBS modifikovaných 
asfaltových pásů s nosnou vložkou z polyesterové rohože tl. 4mm – ELASTEK 40 
SPECIAL MINERAL s vodorovným pásem budou pásy spojeny pomocí zpětného 
spoje. Zteplení bude provedeno z tepelné izolace z extrudovaného polystyrenu 
s hladkým povrchem a hranami ve tvaru „L“ pevnost v tlaku 300kPa volně 
loženo, tl. 120mm – FIBRAN XPS 300-L. Ochrannou vrstvu tvoří ochranná 
přizdívka z nenasákavých betonových tvárnic z drceného dolomitického vápence, 
tvárnice nejsou plně vyplněny betonem, ale po vzdálenosti cca 1500mm, budou 
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provedeny výztužné pilířky z rohových tvárnic, do kterých bude vložena svislá 
výztuž zalita betonovou směsí C20/25, tvárnice BETONG 15. Skladba S9. 
Vnější stěna v místech pod kruhovými vaznicemi v délce cca 750mm je ve 
skladbě stěny nahrazena keramická stěna POROTHERM 19 AKU nahrazena 
rozšířením železobetonové stěny na 450mm. Skladba S1a. 
Zbývající obvodové a vnitřní stěny jsou vytvořeny ze KVH sendvičů různých 
tlouštěk.  
Obvodový sendvič tloušťka celková 242mm vyroben ve fabrice a na stavbu jen 
dovezen a smontován. Složení od exteriéru dřevěný záklop KVH profilů ze 
smrkových desek tl. 20mm, spoj desek na polodrážku, desky jsou připevněny pod 
úhlem 45° pro lepší statické vlastnosti konstrukce, kotvení nastřelovacími 
hřebíky. Nosná konstrukce stěny je tvořena KVH profily 60/200mm, profily jsou 
v osové vzdálenosti 625mm, prostor mezi profily je vyplněn tepelnou izolací 
ISOVER UNI – desky z minerální plsti 1200/600mm, tl. 200mm, vnitřní opláštění 
KVH je vytvořeno z OSB desky tl. 22mm, kotveno pomocí nastřelovacích 
hřebíků, OSB desky tvoří vzduchotěsnou vrstvu obálky budovy, spáry mezi 
deskami budou přelepeny vzduchotěsnou páskou. Skladba S2. 
Vnitřní nosný sendvič celková tloušťka 240mm vyroben ve fabrice a na stavbu jen 
dovezen a smontován. Složení dřevěný záklop KVH profilů ze smrkových desek 
tl. 20mm, spoj desek na polodrážku, desky jsou připevněny pod úhlem 45° pro 
lepší statické vlastnosti konstrukce, kotvení nastřelovacími hřebíky. Nosná 
konstrukce stěny je tvořena KVH profily 60/200mm, profily jsou v osové 
vzdálenosti 660mm, prostor mezi profily je vyplněn tepelnou izolací ISOVER 
UNI – desky z minerální plsti 1200/600mm, tl. 200mm, vnitřní opláštění KVH 
profilů je ze smrkových desek tl. 20mm, spoj desek na polodrážku, desky jsou 
připevněny pod úhlem 45° pro lepší statické vlastnosti konstrukce, kotvení 
nastřelovacími hřebíky. Skladba S3. 
Vnitřní nosný sendvič celková tloušťka 200mm vyroben ve fabrice a na stavbu jen 
dovezen a smontován. Složení dřevěný záklop KVH profilů ze smrkových desek 
tl. 20mm, spoj desek na polodrážku, desky jsou připevněny pod úhlem 45° pro 
lepší statické vlastnosti konstrukce, kotvení nastřelovacími hřebíky. Nosná 
konstrukce stěny je tvořena KVH profily 60/160mm, profily jsou v osové 
vzdálenosti 660mm, prostor mezi profily je vyplněn tepelnou izolací ISOVER 
UNI – desky z minerální plsti 1200/600mm, tl. 160mm, vnitřní opláštění KVH 
profilů je ze smrkových desek tl. 20mm, spoj desek na polodrážku, desky jsou 
připevněny pod úhlem 45° pro lepší statické vlastnosti konstrukce, kotvení 
nastřelovacími hřebíky. Skladba S4. 
Vnitřní nosný sendvič celková tloušťka 140mm vyroben ve fabrice a na stavbu jen 
dovezen a smontován. Složení dřevěný záklop KVH profilů ze smrkových desek 
tl. 20mm, spoj desek na polodrážku, desky jsou připevněny pod úhlem 45° pro 
lepší statické vlastnosti konstrukce, kotvení nastřelovacími hřebíky. Nosná 
konstrukce stěny je tvořena KVH profily 40/100mm, profily jsou v osové 
vzdálenosti 660mm, prostor mezi profily je vyplněn tepelnou izolací ISOVER 
UNI – desky z minerální plsti 1200/600mm, tl. 100mm, vnitřní opláštění KVH 
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profilů je ze smrkových desek tl. 20mm, spoj desek na polodrážku, desky jsou 
připevněny pod úhlem 45° pro lepší statické vlastnosti konstrukce, kotvení 
nastřelovacími hřebíky. Skladba S5. 
Další svislé konstrukce v objektu jsou konstrukce předstěn na nosných sendvičích.  
Venkovní obvodový sendvič provětrávaný. Celková tloušťka 210mm. Skladba od 
interiéru nejprve je na obvodový nosný sendvič tl. 242mm, zhotoven vodorovný 
rošt z dřevěných hranolů 60/100mm v osové vzdálenosti 660mm, do kterého je 
poté vkládána tepelná izolace desky z minerální plsti ISOVER FASSIL tl. 
100mm. Další vrstvou v konstrukci je pojistná hydroizolační větrozábrana 
s těsnými spoji, kotveno sponkami tl. 0,3mm například JUTATOP WB. Poté je ve 
skladbě konstrukce vytvořena provětrávaná vzduchová mezera ze 
svislých kontralatí 40/80mm v osové vzdálenosti 625mm, na tyto latě je 
provedeno další laťování vodorovné 40/80mm v osové vzdálenosti 625mm, které 
slouží jako rošt pro připevnění svislého modřínového obkladu tl. 30 spojeného na 
pero a drážku. Celková větraná vzduchová mezera je rovna 80mm. Skladba S7. 
Vnitřní sendvič nad ŽB opěrnou stěnou. Celková tloušťka 225mm. Skladba od 
exteriéru tvořena nejprve svislými hranoly 100/60mm v osové vzdálenosti 
660mm, na tyto hranoly je proveden vodorovný rošt z hranolů 100/60mm osová 
vzdálenost 660mm. Na tento vodorovný rošt je připevněna rákosová rohož 
tl.10mm, která tvoří nosič vnitřní vápenocementové omítky tl. 15mm. Skladba 
S8a.  
Vnitřní sendvič nad ŽB opěrnou stěnou s akustickou izolací. Celková tloušťka 
264mm. Skladba od exteriéru tvořena nejprve svislými hranoly 100/60mm 
v osové vzdálenosti 660mm, na tyto hranoly je proveden vodorovný rošt z hranolů 
100/60mm osová vzdálenost 660mm. Na tento rošt je proveden celoplošná záklop 
z desek tl. 20mm na pero a drážku. Na záklop je poté připevněn rastr pro 
akustický panel. Rastr s akustickým panelem mají tl. 44mm. Akustický panel je 
tvořen deskami ECOPHON AKUSTO WALL C barva white frost. 
Vnitřní sendvič dřevěný obklad se vzduchovou mezerou pro rozvody elektřiny. 
Celková tloušťka 40mm. Na KVH sendvič je provedeno laťování z latí 20/40mm, 
které tvoří uzavřenou vzduchovou mezeru pro vedení rozvodů elektřiny. Na 
laťování je poté proveden svislá dřevěný obklad z pohledových hoblovaných 
palubek tl. 20mm. Skladba S10. 
Vnitřní sendvič stěn vápenná omítka. Celková tloušťka 30mm. Nejprve je na 
sendvič připevněna rákosová rohož tl. 10mm, která tvoří nosič vápenocementové 
omítky tl. 20mm. Skladba S11. Skladba S12 je totožná se skladbou S11 jen je 
doplněna pod nosič omítky o uzavřenou vzduchovou mezeru tl. 60mm vytvořenou 
vodorovným roštem z latí 60/100mm. Pro vedení rozvodů elektřiny vody a 
odpadů. Skladba S13 je totožná se skladbou S11 jen je doplněna pod nosič omítky 
o uzavřenou vzduchovou mezeru tl. 20mm vytvořenou z latí 20/40mm pro vedení 
rozvodů elektřiny. 
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Prosklená fasáda: 
Na jihozápadní stranu objektu je situována prosklená fasáda objektu. Prosklená 
fasáda je tvořená nosným hliníkovým rámem vodorovně vzdáleným maximálně 
3000mm, výškově je prosklená plocha rozdělena po 3500mm. Hliníkový nosným 
rám je kotven ve spodní části pomocí systémových prvků do železobetonové 
desky. V horní části je rám kotven do dřevěných kruhových sloupů. Zaklení bude 
provedeno z bezpečnostního trojskla s menší propustností slunečního záření, aby 
byly eliminována nadměrná tepelná zátěž v letním období. 
 
Střecha: 
Nosnou konstrukci střechy tvoří kruhové sloupy, které podpírají kruhové vaznice, 
které jsou v různých výškových úrovních a vytvářejí spojité sedlové plochy 
střechy. Na vaznicích jsou osedlány krokve, které tvoří nosnou část pro střešní 
sendvič. 
Střešní sendvič - vegetační střecha s nadkrokevní izolací, intenzivní. Celková 
tloušťka 653mm. Skladba od interiéru. Záklop z desek smrkových tl. 30mm 
hoblovaných pohledových spojených na pero a drážku. Další vrstvu tvoří dřevěné 
desky otočeny o 90° také tl. 30mm. Na tyto vrstvy je provedena parotěsnící vrstva 
z SBS modifikovaného asfaltového pásu s kombinovanou vložkou z hliníkové 
fólie a sklené rohože, horní i spodní povrch je opatřen tepelně aktivovatelnými 
samolepícími pruhy THERM, například ICOPAL ALU-VILLATHERM. Na tuto 
vrstvu je volně položena tepelná izolace, která je ložena ve dvou vrstvách 
s přeloženými spárami. Tloušťka jedné vrstvy 120mm. Tepelná izolace 
z pěnového polystyrenu ISOVER EPS 150S. Na tepelnou izolaci je provedeno 
hydroizolační souvrství, které je tvořeno dvěma SBS modifikovanými asfaltovými 
pásy. Spodní pás je s nosnou vložkou ze spřažené skelné rohože spodní povrh 
pásu je opatřen za studena lepícími pruhy THERM. Pás bude nalepen na tepelnou 
izolaci. Například ICOPAL POLARTHERM SK. Horní pás SBS modifikovaný 
s aditivy proti prorůstání kořínků nosná vložka z polyesterové rohože horní 
povrch opatřen hrubozrnným posypem tl. 5,2mm. Plošně nataven ke spodnímu 
pásu. Například ICOPAL GRAVIFLEX 5,2/GREEN ROOF. Na tomto pásu je 
volně položená ochranná vrstva z netkané polypropylenové textilie o plošné 
hmotnosti 300g/m2. Na této vrstvě je volně ložená drenážní a hydroakumulační 
vrstva tvořená nopovou fólií s nopy výšky 40mm s perforací pro odvod vody – 
DEKDREN L40 GARDEN. Další vrstva je filtrační, která je tvořena netkanou 
polypropylenovou tkaninou o plošné hmotnosti 200g/m2. Poslední vrstvu skladby 
tvoří vegetační vrstva, která přitěžuje a stabilizuje celou skladbu proti účinkům 
sání větru. Vrstva je tvořena střešním substrátem tl. 300mm o objemové 
hmotnosti 950kg/m3 v plně nasyceném stavu. Vegetace na této střeše bude 
převážně trávník v kombinaci s menšími keři jehličnatými a listnatými. Skladba 
S16. 
Střešní sendvič – vegetační střecha s nadkrokevní izolací, extenzivní. Celková 
tloušťka 453mm. Skladba totožná se skladbou S16 jen vrstva vegetačního 
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substrátu má tl. 100mm a je tvořená střešním substrátem pro suchomilnější 
rostliny o objemové hmotnosti v plně nasyceném stavu 850kg/m3. Skladba S17.  
Střešní sendvič – vegetační střecha, extenzivní. Celková tloušťka 189mm. Záklop 
z desek smrkových tl. 30mm hoblovaných pohledových spojených na pero a 
drážku. Další vrstvu tvoří dřevěné desky otočeny o 90° také tl. 30mm. Na bednění 
je provedeno hydroizolační souvrství, které je tvořeno dvěma SBS 
modifikovanými asfaltovými pásy. Spodní pás je s nosnou vložkou ze spřažené 
skelné rohože spodní povrh pásu je opatřen za studena lepícími pruhy THERM. 
Pás bude nalepen na tepelnou izolaci. Například ICOPAL POLARTHERM SK. 
Horní pás SBS modifikovaný s aditivy proti prorůstání kořínků nosná vložka 
z polyesterové rohože horní povrch opatřen hrubozrnným posypem tl. 5,2mm. 
Plošně nataven ke spodnímu pásu. Například ICOPAL GRAVIFLEX 5,2/GREEN 
ROOF. Na tomto pásu je volně položená ochranná vrstva z netkané 
polypropylenové textilie o plošné hmotnosti 300g/m2. Na této vrstvě je volně 
ložená drenážní a hydroakumulační vrstva tvořená nopovou fólií s nopy výšky 
20mm s perforací pro odvod vody – DEKDREN T20 GARDEN. Další vrstva je 
filtrační, která je tvořena netkanou polypropylenovou tkaninou o plošné hmotnosti 
200g/m2. Poslední vrstvu skladby tvoří vegetační vrstva, která přitěžuje a 
stabilizuje celou skladbu proti účinkům sání větru. Vrstva je tvořena střešním 
substrátem pro suchomilnější rostliny tl. 100mm o objemové hmotnosti 850kg/m3 
v plně nasyceném stavu. Skladba S18. 
 
Podlahy: 
V technické podlaží bude na hydroizolační vrstvu proveden cementová potěr 
s dilatacemi cca 3x3m. Tloušťka potěru 50mm. 
Sendvič podlahy dlažba. Celková tloušťka. 120mm. Na stropní konstrukci je 
provedena vrstva z tepelné izolace z pěnového polystyrenu o tl. 60mm. Například 
ISOVER EPS 150S. Na tepelnou izolaci je volně položena separační PE folie. Na 
separační fólií je provedena vyrovnávací vrstva ze samonivelačního cementového 
potěru zrnitostí do 8mm, vlákny vyztužený, dilatační pole maximálně 60m2. Potěr 
bude napenetrován a provede se na něj hydroizolační stěrka proti provozní 
vlhkosti například PRIMER G-MAPEI. Na kterou se nalepí keramická dlažba 
s protiskluzovou úpravou pomocí cementového lepidla. Skladba S14. 
Sendvič podlahy litá polyuretanová podlaha. Celková tloušťka 120mm. Na stropní 
konstrukci je provedena vrstva z tepelné izolace z pěnového polystyrenu o tl. 
60mm. Například ISOVER EPS 150S. Na tepelnou izolaci je volně položena 
separační PE folie. Na separační fólií je provedena vyrovnávací vrstva ze 
samonivelačního cementového potěru zrnitostí do 8mm, vlákny vyztužený, 
dilatační pole maximálně 60m2. Na potěr bude provedena finální nášlapná vrstva 
tvořená polyuretanovou stěrkou tl. 20mm, probarvovanou dle výběru investora. 
Skladba S15. 
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Výplně otvorů: 
Vnitřní dveře budou dřevěné do obložkových dřevěných zárubní. Jen dveře 
vedoucí z výstavní místnosti do chodby osazené ve skleněné příčce budou celé 
prosklené. Venkovní dveře a okna budou dřevěná (například SLAVONA) zaklení 
izolačním trojsklem, mezera bude vyplněna argonem. Okna budou kotvena 
pomocí systémových kotev, viz detaily. Spára okolo oken bude důsledně opatřena 
parotěsnící páskou ze strany interiéru a paropropustnou páskou ze strany 
exteriéru. 
Hlavní vstupní dveře do objektu a dveře oddělující zádveří od výstavní místnosti 
budou automatické hliníkové prosklené od firmy SCHŰCO. 
Podrobný výpis výrobků jednotlivých konstrukcí je přiložen. Viz výpis oken a 
dveří. Veškeré výrobky budou provedeny a instalovány podle příslušných 
technologických postupů výrobců a dodavatelů těchto prvků. 

6) bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní 
prostředí 
Pro objekt nejsou stanovena žádná zvláštní bezpečnostní opatření, kromě těch, 
které vyplývají z účelu užívání. V objektu se nenachází žádné složité nebo 
nebezpečné technické zařízení, návštěvníci budou mít přístup pouze do části 
expozice a na sociální zařízení. Při vzniku požáru objekt obsahuje 2 únikové 
východy na obě strany objektu, více bude uvedeno v samostatné požární zprávě. 
Veškeré rekvizity nebo expozice budou provedeny a opatřeny ochrannými 
bariérami atd. Vnitřní vybavení bude velice jednoduše řešeno s ohledem na 
maximální využití plochy pro expozice. Z exteriéru budovy je nutné vyřešit 
nízkou úroveň střešní konstrukce ze strany svahu, v návaznosti na upravený terén 
okolo stavby. Střecha bude zabezpečena pomocí prvků zabraňujících ve vstupu na 
střešní konstrukci ze stran převážně dětí a mladistvých. Uvažuje se zde především 
o reliéfu úpravy terénu za stavbou pomocí příkopu nebo ochranného zábradlí 
v nižších částech střechy. 

7) stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, 
akustika/hluk, vibrace 
Viz samostatná zpráva – zpráva ZÁKLADNÍ POSOUZENÍ OBJEKTU 
Z HLEDISKA STABNÍ FYZIKY 

8) požárně bezpečnostní řešení 
Tuto problematiku řeší samostatná technická zpráva. 

9) základní použité předpisy 
 

- Zákon č. 183/2006 Sb. ve znění zákona č.350/2012 Sb. /o územním plánování a 
stavebním řádu stavební zákon/, 
- Zákon č.22/1997 Sb. /o technických požadavcích na výrobky/, 
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- Zákon č. 360/1992 Sb. ve znění zákona č. 357/2008 Sb. /o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě/, 
- Zákon č. 309/2006 Sb. /bezpečnost a ochrana zdraví při práci/, 
- Zákon č. 35/1985 Sb. ve znění zákona č. 186/2006 Sb. /požární ochrana/, 
- Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. /technické požadavky na vybrané stavební 
výrobky/, 
- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. /ochrana zdraví při práci/, 
- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. /bezpečnost a ochrana zdraví/ 
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. /bezpečnost a ochrana zdraví na staveništích/, 
- Vyhláška č. 23/2008 Sb. /o technických podmínkách požární ochrany staveb/, 
- Vyhláška č. 268/2009 Sb. /o technických požadavcích na stavby/, 
- Vyhláška č. 398/2009 Sb. /bezbariérové užívání staveb/, 
- Vyhláška č. 499/2006 Sb. /o dokumentaci staveb/ ve znění vyhl. č. 62/2013 Sb. 
- Vyhláška č. 500/2006 Sb. ve znění vyhlášky č. 458/2012 Sb. 
- Vyhláška č. 501/2006 Sb. ve znění vyhlášky č. 417/2012 Sb. 
- Vyhláška č. 503/2006 Sb. ve znění vyhlášky č. 63/2013 Sb. 
- Vyhláška č. 230/2012 Sb. /veřejné zakázky na stavební práce/, 
- Vyhláška č. 272/2011 Sb. /o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací/ 
- Vyhláška č. 361/2007 Sb. /podmínky ochrany zdraví při práci/ 
- Vyhláška č. 381/2001 Sb. /katalog odpadů/ 
 
Základní použité technické normy: 
- ČSN 73 0532 Akustika 
- ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov 
- ČSN 73 0580 Denní osvětlení budov 
- ČSN 73 0600 Hydroizolace staveb 
- ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podloží 
- ČSN 73 0606 Povlakové hydroizolace 
- Požární normy řady ČSN 73 08xx 
- ČSN 73 1901 Navrhování střech 
- ČSN 73 3610 Navrhování klempířských konstrukcí 
- ČSN 73 4108 Hygienická zařízení a šatny 
- ČSN EN 1991-1-1 a navazující eurokódy 
- ČSN EN 74 4505 Podlahy, společná ustanovení 
- ČSN ISO 4157 Výkresy pozemních staveb 
- ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb 
- ČSN EN 13813 Potěrové materiály 
- TNI 74 6077 Okna a vnější dveře, požadavky na zabudování 
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3. Závěr 
Výsledkem diplomové práce je projektová dokumentace pro provedení stavby naučného 
a kulturního centra ve Valašské Bystřici. Hmotová studie objektu byla převzata z firmy 
VS atelier, ve které jsem na tomto projektu pracoval. A dále byla rozpracována do fáze 
dokumentace pro provedení stavby. Bylo nutné zvolit konstrukční systém stavby – 
kombinovaný (stěnový, skelet) a materiálové řešení (železobeton, dřevo, sklo). Nejprve 
bylo uvažováno se zakládáním na základových pasech v kombinaci s rošty, ale po 
zjištění geologického složení bylo nutné návrh přepracovat a objekt založit na 
základové desce. Díky způsobu zakládání vznikla možnost vytvoření technického 
podlaží pro vedení rozvodů.  
 
Cílem práce bylo navrhnout objekt občanské vybavenosti, který by danou obec 
zatraktivnil pro turisty a také pro její občany, což se díky návrhu objektu naučného a 
kulturního centra podařilo. V objektu se nachází výstavní místnost pro širokou veřejnost 
a kongresový sál. 
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