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Abstrakt 
Diplomová práce řeší novostavbu samostatně stojící budovy městské knihovny. Objekt je 

navržen jako dvoupodlažní s jedním podzemním podlažím. Provoz knihovny je rozčleněn na 

veřejnou a neveřejnou část. V suterénu se nachází technické zařízení, sklad a archiv knih. 

První nadzemní podlaží slouží především pro čtenáře a jsou zde i prostory pro kavárnu. V 

druhém nadzemním podlaží je taktéž prostor pro čtenáře, studovna, konferenční míst a 

kanceláře pro zajištění provozu knihovny. Každé nadzemní podlaží je vybaveno hygienickými 

místnostmi a místnostmi pro zaměstnance. Objekt je zastřešen nepochozí plochou střechou.  

  

Klíčová slova 

Knihovna, železobetonová skeletová konstrukce, železobetonové schodiště, železobetonové 

patky, plochá střecha, kavárna, světlík, obvodové zdivo Ytong  

  

  

  

Abstract 

This Diploma Thesis addresses the new building of the municipal library. Building has two 

floors and one basement. Operation of library is divided into public and private part. In the 

basement there are technical facilities, storage space and archive of books. In the first floor is 

space for the readers and coffee bar. In the second floor is study room, conference room and 

offices to ensure the operation of the library. All floors are equipped with sanitary facilities 

and room for staff. The building is covered with flat ply roof.  

  

Keywords 

Library, reinforced concrete skeleton construction, reinforced concrete staircase, reinforced 

concrete foundation block, flat roof, coffebar, skylight, perimeter walls Ytong  
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1. ÚVOD 

Tato diplomová práce řeší novostavbu samostatně stojící knihovny.  

Objekt tvoří 2 nadzemní podlaží a 1 podzemní podlaží. Budova je zastřešena 

plochou nepochozí střechou. 

Komunikace pro zaměstnance a pro veřejnost jsou vzájemně odděleny.  

Hlavní vstup do objektu je na jižní straně a je určen pro zaměstnance ai pro 

návštěvníky. Východní vstup je navržen pro zásobování kavárny, popř. vstup 

zaměstnancům.  

 V 1NP se při vstupu nachází šatna pro návštěvníky, šatny pro zaměstnance, 

kavárna a v neposlední řadě prostor volného výběru knih. Patro 2NP zabírá hlavně 

volný výběr knih, půjčovna denního tisku a kanceláře. V 1S se nachází technické 

vybavení budovy, archiv a skladovací prostory. 

Hlavním cílem mé práce bylo vyřešení dispozice pro daný účel, návrh vhodného 

nosného systému, konstrukční soustavy, vypracování textové částí, projektové 

dokumentace, požárně bezpečnostního řešení a technického zařízení budovy. 

Projekt je posouzen z hlediska stavební fyziky. 



 
 

2. VLASTNÍ TEXT PRÁCE 

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

Název stavby:  Městská knihovna v Hluku  

Místo stavby: Hluk 

Katastrální území: Hluk 

Parcelní čísla: 1095/1 - zastavená plocha a nádvoří 

Okres:  Uherské Hradiště 

Účel stavby:  Veřejná budova 

Charakter stavby: Novostavba 

 

A.1.2 Údaje o žadateli / stavebníkovi 

Investor:  Město Hluk, Hřbitovní 140, 687 25 Hluk 

Vlastník parcely: Město Hluk 

Stavební úřad: Hluk   

Stavebník:  Tradix a.s. 

 

A.1.3 Údaje o zpracovateli 

Jméno a příjmení: Lucie Šimková 

Adresa:  Závodní 1217, 687 25 Hluk 

 

A.2 Seznam vstupních podkladů 

• katastrální mapa dotčeného pozemku a nejbližšího okolí 
• Prohlídka lokality 06/2015 
• Geodetické zaměření 

 
 

A.3 Údaje o území 

Budovy na parcele v minulosti sloužily jako statek, v současné době jsou zcela zchátralé a 

jsou zde umístěna provizorní sběrná místa, pro která je již vybudovaná nová plocha.  

Pozemek leží v centru města. Okolo pozemku je kostel, základní škola, městský úřad a 

domov se sociální službou.   



 
 

Výstavbou objektu nebude dotčeno žádné chráněné území nebo jiný objekt ochrany nebo 

památkové péče, také nejsou ohroženy vedlejší stavby, ani sousední pozemky. Při výstavbě může 

dojít k mírnému zvýšení prašnosti a hluku. Nejsou známy žádné podmínky ochrany přírody ve 

vztahu k navrhované stavbě. 

Způsob a místa připojení jednotlivých přípojek byly dány předem, protože všechny 

přípojky byly připraveny a přivedeny na vlastní stavební pozemek. Navrhovaná stavba 

splňuje požadavky dotčených orgánů. Budou splněny i požadavky příslušných předpisů pro 

vnitřní vedení instalací. 

Navrhovaná stavba dle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon) nesplňuje požadavky na jednoduchou stavbu. Obec má vypracován územní 

plán a projekt je vypracován v souladu s jeho požadavky. Územní rozhodnutí nebylo k tomuto 

dnu vydané, v souladu s §78 Stavebního zákona se předpokládá sloučení územního a 

stavebního povolení. Na plánovanou stavbu je potřeba územní rozhodnutí a stavební 

povolení. 

Stavba nebude pro provedení navrhovaných stavebních úprav pro obyvatelstvo nebezpečná.  

Provoz na okolních pozemních nebude dotčen, nebude ani uzavřena žádná komunikace 

v době výstavby. 

Obecné technické požadavky na výstavbu stanovené vyhláškou č. 298/2009 Sb. jsou v celé 

dokumentaci dodržené. 

 

A.4 Údaje o stavbě 

Jedná se o novostavbu samostatně stojící budovy, která negativně neovlivní stávající 

okolní zástavbu. V souvislosti se stavbou je možné předpokládat zvýšení hlučnosti a prašnosti 

v okolí pozemku. Stavební práce vzhledem na svůj rozsah a charakter nebudou mít negativní 

vliv k okolní výstavbě a nevyvolají jiné s výstavbou souvisící investice. 

Jedná se o nový objekt veřejné Městské knihovny, který je navržen jako dvoupodlažní a je 

rozčleněn na více sektorů, aby nedošlo k rušení návštěvníků. Nachází se zde i kavárna se 

sklady pro potraviny a vlastním oddělaným vjezdem pro zásobování.  

Objekt je orientován na jih, kde se nachází parkoviště objektu, příjezdová a přístupová 

komunikace ze zámkové dlažby a hlavní vstup.  

Celý objekt je navržen jako bezbariérový podle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

Stavba je navržena tak, aby splňovala podmínky bezpečného a stabilního objektu.  



 
 

Hydrogeologický průzkum nebyl prováděn, ale vychází se ze základových poměrů u 

sousedních staveb. Jedná o jednoduchou dvoupodlažní stavbu s jednoduchými základovými 

poměry. Jedná se tedy o 1.GK, kde lze vycházet z tabulkových hodnot výpočtové únosnosti 

podloží, kdy Rdt = 200 KPa. Zemina je zde hlinitá s obsahem štěrku. Byl proveden radonový 

průzkum pozemku s výsledkem zatřídění do nízkého radonového indexu pozemku. Na 

pozemku se nenachází podzemní voda. 

Objekt bude napojen na veřejný vodovod, kanalizaci a NN, přičemž všechny přípojky jsou 

již v současné době vyvedeny až na hranici vlastního stavebního pozemku. Kanalizace vede 

v komunikaci, ostatní přípojky vedou podél komunikace před vlastním stavebním pozemkem. 

Příjezd k budově bude řešen zámkovou dlažbou pro chodce a pro osobní automobily bude 

zřízeno parkoviště s vjezdem z ulice Kostelní. 

 

Termín zahájení prací je stanovený na 03/2013. Předpokládaný konec výstavby samotného 

objektu i s upraveným okolním terénem se předpokládá na 10/2016.  

Nejdříve se provedou zemní práce a vnější rozvody inženýrských sítí, pak hrubá stavba a 

nakonec vnitřní a dokončovací práce. 

 

Plocha parcely:  - 2 123,83 m2 

Zastavěná plocha:  - 421,83 m2 

Obestavěný prostor:  - 1 702,0 m3 

Cena objektu:   - cca 7 mil. Kč 

 

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

Stavba se v rámci dokumentace člení na objekty: 

1. Stavba budovy knihovny 

2. Parkoviště pro návštěvníky knihovny 

3. Ostatní zpevněné plochy na pozemku 

4. Přípojka vody 

5. Přípojka kanalizace 

6. Přípojka nízkého napětí NN 

7. Přípojka středotlakého plynovodu 

8. Stavba veřejného osvětlení 

9. Ostatní terénní či zahradnické úpravy 

 



 
 

Členění stavby na užitné prostory: 

1S - Celkem 4 místnosti 

S01 Schodišťový prostor, S02 Technická místnost, S03 Archiv, S04 Sklad, S15 - Výtah 

 

1NP - Celkem 26 místnosti 

101 Zádveří, 102 Chodba, 103 Denní místnost, 104 Schodišťový prostor, 105 WC 

zaměstnanci, 106 WC muži, 107 Úklidová místnost, 108 WC Ženy, 109 Chodba, 111 WC 

Muži - ZTP, 112 WC Ženy - ZTP, 113 Knihovna, 114 Schodiště, 115 Výtah, 116 Recepce, 

117 WC muži, 118 WC ženy, 119 Chodba, 121 Úklidová místnost, 122 Dětský koutek, 123 

Kavárna, 124 WC zaměstnanci, 125 Kuchyně, 126 Šatna, 127 Sklad, 128 Ústředna EPS 

 

2NP - Celkem 17 místnosti 

201 Konferenční místnost, 202 Kuchyňka, 203 Denní místnost, 204 Schodišťový prostor, 

205 WC Zaměstnanci, 206 Chodba, 207 WC muži, 208 Úklidová místnost, 209 WC ženy, 

211 WC Ženy - ZTP, 212 WC Muži - ZTP, 213 Knihovna, 214 Schodiště, 215 Výtah, 216 

Recepce, 217 Sekretariát, 219 Kancelář ředitele 

 

Prostory šachet 

1NP - Prostor pro vzduchotechniku, Prostor pro instalace 

2NP - Prostor pro vzduchotechniku, Prostor pro instalace 

 

 

B) SOUHRNNĚ TECHNICKÁ ZPRÁVA  

B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika stavebního pozemku  

Stavební pozemek je na většině plochy mírně svažitou parcelou přiléhající k místní 

komunikace vedoucí v těsné blízkosti pozemku dobře přístupnou pro chodce i pro dopravní 

prostředky.  

K vlastnímu objektu vede komunikace ze zámkové dlažby umožňující příjezd až do těsné 

blízkosti dotčené části objektu. Hladina podzemní vody není v hloubce, která by měla vliv na 

návrh zařízení staveniště. Z hlediska uvažovaných prací je staveniště vhodné, dostupnost 

dobrá. Staveništní doprava bude vedena po ulicích Sokolská a Hřbitovní. 



 
 

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

Na pozemku se nachází zchátralý hospodářský objekt, který v bodě realizace nově 

navržené budovy bude již zcela zbourán.  

 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Na pozemku se nenachází trasy veřejných inženýrských sítí, pouze vodovodní a 

kanalizační přípojka, která bude odstraněna a nahrazena novou. V době zpracování projektu 

není známo, že by na pozemku byla nějaká ochranná a bezpečnostní pásma. 

 

d) poloha vzhledem k záplavovému území 

Stavební pozemek se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. 

 

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

Realizace navržených stavebních úprav neovlivní okolní stavby ani pozemky, vše je 

realizováno na vlastním stavebním pozemku.  

Okolí stavby je třeba chránit běžnými prostředky – dodržovat noční klid, zamezit 

nadměrné hlučnosti a prašnosti. Stavba nemění odtokové poměry v území. 

 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Realizace stavby nevznáší požadavky na asanace, demolice ani kácení dřevin.  

 

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa 

Na pozemku není potřeba záborů zemědělského půdního fondu nebo lesa. Napojení na 

dopravní i technickou infrastrukturu se nemění. 

 

h) územně technické podmínky 

Na pozemku se bude odstraňovat zchátralý hospodářský objekt a s ním i chátrající 

vodovodní přípojka, to však nebude mít žádným vliv na změnu území popř. změnu, která by 



 
 

měla vliv na životní prostředí a vztahy ke stávajícímu veřejnému a občanskému vybavení 

území. 

 

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

Na stavebním pozemku se v současnosti nachází objekt, který je již ve fází bourání. 

V době stavby nového objektu bude tento objektu již rok zdemolován. Stavba tudíž nemá 

věcné ani časové vazby na okolní výstavbu. Nebude třeba předkládat žádné inženýrské sítě. 

 

B.2 Celkový popis stavby  

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Jedná se o nový objekt veřejné Městské knihovny, který je navržen jako dvoupodlažní a je 

rozčleněn na více sektorů, aby nedošlo k rušení návštěvníků. Nachází se zde i kavárna se 

sklady pro potraviny a vlastním oddělaným vjezdem pro zásobování.  

Objekt je orientován na jih, kde se nachází parkoviště objektu, příjezdová a přístupová 

komunikace ze zámkové dlažby a hlavní vstup.  

 

B2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

Urbanistické řešení vychází z polohy a částečně tvaru pozemku, orientace ke světovým 

stranám, z funkčních a provozních požadavků objektu.  

Výsledné architektonické a výtvarné řešení bude korespondovat s okolním terénem. Objekt 

má půdorys obdélníku s jednou boční stranou zakulacenou, která společně s plochou střechou 

zcela zapadne do okolního prostředí. Půl-kruhová boční strana, která je navržená 

z proskleného lehkého obvodového pláště, je dominanta celého objektu. Stavba nebude 

působit jako rušivý element. 

 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Provoz na okolních pozemních nebude dotčen, nebude ani uzavřena žádná komunikace 

v době výstavby. 

 

 



 
 

Užitné prostory v knihovně: 

1S - Celkem 4 místnosti 

S01 Archiv, S02 Technická místnost, S03 Sklad, S04 Schodišťový prostor, S05 - Výtah 

 

1NP - Celkem 26 místnosti 

101 Zádveří, 102 Šatna, 103 Chodba, 104 Kavárna, 105 Dětský koutek, 106 Chodba, 107 

WC Ženy, 108 WC Muži,  109 Úklidová místnost, 110 Kuchyně, 111 Sklad, 112 Předsíň, 113 

WC Zaměstnanci, 115 Knihovna, 116 Recepce, 116 Výtah, 117 Schodiště, 119 Chodba,  120 

WC Muži - ZTP, 121 WC Muži, 121 WC Ženy, 123 WC Ženy - ZTP, 124 Úklidový místnost, 

125 Denní místnost - zaměstnanci, 126 WC Zaměstnanci, 127 Schodišťový prostor 

 

2NP - Celkem 17 místnosti 

201 Knihovna, 202 Recepce, 204 Schodiště, 205 Výtah, 206 Sekretariát, 207 Kancelář 

ředitele, 208 Konferenční místnost, 209 Chodba, 210 WC  Muži - ZTP, 211 WC Ženy - ZTP, 

212 WC Muži, 213 WC Ženy, 214 Úklidový místnost, 215 Denní místnost - zaměstnanci, 216 

Schodišťový prostor, 217 WC Zaměstnanci, 219 Kuchyňka 

 

Prostory šachet 

1NP - 118 Prostor pro vzduchotechniku, 128 Místnost pro instalace 

2NP - 118 Prostor pro vzduchotechniku, 218 Prostor pro instalace 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

1NP A 2NP je navrženo jako bezbariérovÉ podle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Stavba je navržena a bude provedena takovým způsobem, aby při jejím užívání nebo 

provozu nevznikalo nepřijatelné nebezpečí nehod nebo poškození, např. uklouznutím, 

pádem, 

nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, zranění výbuchem a vloupání. Během 

užívání stavby budou dodrženy veškeré příslušné legislativní předpisy. 

 

 



 
 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

Stavba je navržena tak, aby splňovala podmínky bezpečného a stabilního objektu.  

Jsou zde navrženy materiály a výrobky, které zaručují, aby stavba při správném provedení 

a údržbě po dobu předpokládané životnosti splňovala požadavky na mechanickou stabilitu a 

pevnost, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, ochranu proti 

hluku, úsporu energií a ochranu tepla.  

Při návrhu byly použity materiály a výrobky od renomovaných výrobců s příslušnou 

certifikací a příslušnými doklady o vhodnosti výrobků.  

Je nutno dodržovat příslušné technologické postupy a doporučení při provádění stavby.  

 

a) Stavební řešení 

Jedná se o železobetonový monolitický skelet s nosnými sloupy a deskami s výplňovým 

zdivem typu Ytong. Novostavbu knihovny budou tvořit 2 nadzemní podlaží a 1 podzemní 

podlaží s plochým střešním pláštěm. Horizontální komunikace je zajištěny dvouramenným 

točitým schodištěm, kde nosným prvkem je oc. schodnice a dvouramenným ŽB schodištěm, 

které je určeno výhradně zaměstnancům. V dvouramenném schodišti je vedena prosklená 

výtahová šachta. 

Založení objektu se počítá na ŽB patkách a pasech z prostého betonu. 

 

b) Konstrukční a materiálové řešení 

Hlavním nosným systémem stavby je ŽB skelet z betonu třídy C25/30 s výplňovým 

zdivem Ytong, celý objekt je posuzován jako nehořlavý konstrukční systém: 

 

- Založení objektu 

Založení nosných prvků (sloupů) na základové ŽB patky V 1NP je v nezámrzné hloubce    

-1,100 vůči podlaze 1NP (0,000) a v 2NP jsou max. v hloubce -5,220mm. Základové patky 

budou zhotoveny z betonu třídy C30/37 a oceli B500 na podkladní vrstvu z prostého betonu 

tl. 100 mm. 

 

 

 



 
 

Rozměry patek jsou předběžně stanoveny na základě druhu a velikosti užitného podlaží, a 

to: 

Z1 - VNITŘNÍ PATKA, 2 900 x 2 900 x 900 mm 

Z2 - VNĚJŠÍ PATKA, 2 400 x 2 400 x 800 mm 

Z3 - VNITŘNÍ PATKA, 2 300 x 2 300 x 800 mm 

Z4 - VNĚJŠÍ PATKA, 1 700 x 1 700 x 1000 mm 

Z5 - VNĚJŠÍ PATKA, 750 x 750 x 700 mm 

Vnitřní stěny, se kterými nebylo ve skeletu počítáno jako s nosnými kcemi, budou 

založeny na základové pasy do stejné hloubky jako patky. 

 

- Svislé konstrukce nosné 

Nosnou funkci ve svislém směru zajišťují žb sloupy 400x400 mm z betonu třídy C25/30. 

Obvodový plášť je z nosných stěn z tvarovek YTONG P6-650 tl.200mm, které plní funkci 

doplňkového nenosného systému. Rovněž i vnitřní nosné zdivo YTONG P2-500 tl. 100mm, 

POROTHERM tl. 140mm nenese funkci nosného zdiva, ale spíše zvukového izolantu a 

požárně dělící konstrukce mezi místnostmi. Zdivo POROTHERM tl. 250mm je navženo jako 

nosné a podporuje dvouramenné schodiště v 1S. 

 

- Svislé konstrukce nenosné 

Za účelem rozdělení objektu na místnosti je kromě nosných stěn použit i systém 

POROTHERM bez nosné funkce - příčky v tloušťkách 100 a 150 mm a zdivo tloušťky 100 

mm z pórobetonových tvárnic YTONG. 

 

- Vodorovné konstrukce 

ŽB stropní desky tl. 250 mm sloupy, beton třídy C25/30, ocel B500, doplněné o stropní 

podhledy ze sádrovláknitých desek Rigidur tl. 15 mm.  

Jako překlady otvorových konstrukcí jsou voleny YTONG NOP dle rozměrů oken a dveří. 

U vnitřních překladů jsou překlady dle typu zdiva - POROTHERM KP 7 nebo YTONG NEP.  

 

- Nosná konstrukce střechy 

ŽB stropní deska tl. 250 mm podporovaná sloupy, beton třídy C25/30, ocel B500. 

 

 

 



 
 

- Schodiště 

Pro zaměstnance je ŽB monolitické z 1S až do 2NP - beton třídy C25/30, ocel B500. 

Deska schodišťového ramena tl. 150 mm. Schodiště pro veřejnost je navrženo dvouramenné 

točité. Nosnou funkci zajišťuje ocelová schodnice. Toto schodiště vede z 1NP do 2NP 

. 

- Zateplovací systém 

Obvodová stěna zateplena TI EPS v tl. 140 mm, plochá střecha zateplena TI ISOVER EPS 

S v tl. 150 mm + jednospádové klíny z EPS SD v tl. min. 20 mm. 

 

c) Mechanická odolnost a stabilita 

Všechny stavební dílce jsou z tradičních materiálů, rozměrů a technologií, jejichž statická 

únosnost je garantována výrobcem systému. Navrhované ŽB a ocelové prvky budou 

ověřeny statikem. 

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

Objekt je zásobován teplem z centrální plynové kotelny umístěné v suterénu objektu. 

V technické místnosti jsou dva teplovodní kotle.  

Příprava teplé vody je řešena pomocí elektrických zásobníkových ohřívačů a průtokových 

ohřívačů umístěných v jednotlivých částech budovy. 

Z technických zařízení jde o ventilátory zajišťující požadované větrání prostor, které nemají 

přímé větrání. Jedná se o ventilátory osazené na odvětrávací potrubí, přičemž důležitým 

parametrem je zde výkon, tj. množství vzduchu za hodinu. 

 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

Následující body a) až j) pro požárně bezpečnostní řešení jsou samostatně řešeny ve Zprávě 

požární bezpečnosti. 

a) Rozdělení stavby a objektů 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 a 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 

 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

a) Kritéria tepelně technického hodnocení 

V projektu bylo počítáno s Energetickým štítkem obálky budovy, který vyšel B - ÚSPORNÝ. 

Stavba bude realizována v souladu s platnou ČSN 73 0540 a platnými energetickými předpisy. 

 

b) Energetická náročnost stavby 

Energetická náročnost budovy nebyla v rámci projektu prozatím stanovena. 

 

c) Posouzení využití alternativních zdrojů energií 

V projektu není navrženo využívání alternativních zdrojů energie. 

 

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

- Vliv stavby na okolí  

Stavbu je možno užívat jen běžným způsobem a pouze k takovým účelům, ke kterým byla 

určena. 



 
 

Především nesmí dojít k svévolnému zásahu uživatelů objektu do kontaktního zateplení, 

zámečnických prvků a do rámů hliníkových oken. V takovémto případě hrozí ztráta záruky, která 

je na provedené dílo poskytnuta dodavatelem. 

 

- Zásobování vodou 

Zásobování vodou bude prováděno vnitřními rozvody po objektu, je navrhnutá nová přípojka 

vody, která je řešena v samostatné příloze, viz část C3. Technické zařízení budov. 

Kanalizace je zde řešena jako oddílná, viz část C3. Technické zařízení budov. 

Pro komunální odpad a kontejnery je navržena plocha vedle objektu. Tato plocha je umístěna 

v bezprostřední blízkosti veřejné silnice. 

 

- Větrání 

Větrání prostor v objektu je zajištěno jak přirozené otevíratelnými okny a dveřmi, tak nucené 

za pomoci využití VZT s přívodem i odvodem nad střešní konstrukcí. 

 

- Osvětlení 

Denní osvětlení a proslunění je zajištěno navrženými prosklenými plochami výplní otvorů. 

Umělé osvětlení bude zajištěno jednotlivými svítidly dle výběru stavebníka a projektu 

elektroinstalace. Nouzové osvětlení bude mimo jiné napojeno na záložní zdroj energie. 

 

- Odpady 

V rámci realizace bude odpad likvidován v souladu s platnými předpisy, tj. bude tříděn, 

odděleně skladován, vyvážen a likvidován standardním způsobem na základě smlouvy s 

oprávněnou organizací, předpokládá se převážná likvidace odpadu skládkováním, doklady o 

odpadech budou předloženy ke kolaudaci, resp. při předání stavby. 

Odpady budou likvidovány tradičním způsobem, zejména: 

- Splaškové vody odváděny do veřejné kanalizace. 

- Větrací vzduch z vnitřních prostor bude odváděn nad střechu objektu. 

- Komunální odpad bude ukládán do vyhrazených nádob a je odvážen na základě smlouvy 

 oprávněnou organizací. 

 

 

 

 

 



 
 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Pro samotný pozemek nebyl proveden radonový průzkum, ale dle průzkumů z okolních 

pozemků vyplývá, že je zde nízký radonový index. Proto budou provedena běžná opatřeni 

odpovídající ochraně staveb před účinky nízkého radonového rizika.  

Agresivní spodní voda se zde nepředpokládá. V minulosti se na dané lokalitě nedělala důlní 

těžba, poddolování území se může zcela vyloučit.  

Vzhledem k charakteru stavby nejsou nutné zvláštní opatření týkající se ochrany ovzduší. 

Vlastní objekt je chráněn před hlukem zejména použitím vhodných materiálů, jedná se 

zejména o výplně otvorů.  

 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu  

Objekt bude napojen novými přípojkami na veřejné sítě – elektro, vodovod, plynovod, 

kanalizace. Bližší informace jsou v samostatné příloze, viz část C3. Technické zařízení budov. 

 

B.4 Dopravní řešení  

Parcela se nachází na rozhraní tří ulic Kostelní, Sokolská, Hřbitovní a vedou zde i tři silniční 

komunikace, proto příjezdová komunikace byla navrhnuta z nejvýhodnější pozice pro dostupnost 

z centra města.  

Příjezdová komunikace je z ulice Kostelní. K přístupu do objektu bude sloužit pochozí 

zámková dlažba.  Pro příjezd vozidel na parkoviště bude sloužit asfaltová silnice, ze které bude 

umožněn vstup do objektu. 

 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav  

V rámci navržených stavebních úprav se předpokládá se zatravněním plochy kolem hlavního 

objektu a vysazením nové vegetace. Po dokončení výstavby se započne s výsadbou listnatých 

stromů v okolí objektu. 

 

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

Výstavbou objektu nebude dotčeno žádné chráněné území nebo jiný objekt ochrany nebo 

památkové péče, také nejsou ohroženy vedlejší stavby, ani sousední pozemky. Při výstavbě může 

dojít k mírnému zvýšení prašnosti a hluku. Nejsou známy žádné podmínky ochrany přírody ve 

vztahu k navrhované stavbě. 

Realizace a provoz budovy nemá výrazný negativní dopad na životní prostředí, protože z 

projektované stavby nevznikají žádné emise škodlivin, které by ohrožovaly životní prostředí. 



 
 

Nedochází ke vzniku znečišťujících tuhých a plynných látek ani jiných škodlivin, a proto není 

nutné tuto stavbu posuzovat dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.  

Všechny odpady ze stavby objektu budou likvidovány dle požadavků zákona č.185/2001 Sb. o 

odpadech. Na pozemku budou umístěny kontejnery pro komunální odpad. Odpady budou 

průběžně odváženy nákladními automobily k likvidaci obvyklým způsobem.  

 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Stavba nebude pro provedení navrhovaných stavebních úprav pro obyvatelstvo nebezpečná.  

 

B.8 Zásady organizace výstavby 

a) potřeby a spotřeby rozhodující médií a hmot 

Stavbou bude využita silniční komunikace z ul. Hřbitovní a Sokolská a to jako přístupová cesta 

na staveniště. Uzavřená část bude pouze na stavebním pozemku a bude plnit funkci ochranného 

prostoru a prostoru pro případné mezideponie zařízení staveniště. Žádné jiné objekty nebudou 

stavbou využity. 

Zásobování stavby bude uzpůsobeno velikosti skladovacích prostor a organizováni tak, aby 

byla zajištěna plynulá stavební výroba. 

 

b) odvodnění staveniště 

Odvodnění staveniště bude svedeno do veřejné kanalizace. Není předmětem dokumentace. 

 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Staveniště se nachází na stavebním pozemku, který přiléhá ke dvěma místním komunikacím 

vedoucích v těsné blízkosti pozemku. Staveništní doprava bude vedena z ulice Sokolská a 

Hřbitovní. 

 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemka 

Staveniště a zařízení staveniště budou umístěny na stejné parcele jako řešený objekt, tudíž 

realizace navržených prací neovlivní okolní pozemky ani stavby. 

Mimo obvod staveniště nebude potřeb činit žádná opatření pro stavbu. Po celou dobu stavby 

bude ale nutno dbát na zachování přístupu k objektu. 



 
 

Pro zařízení staveniště budou přednostně využívány zpevněné plochy i zatravněné plochy. 

Rozsah zařízení staveniště určí vybraný dodavatel, předběžně se uvažuje s osazením max. 6 

mobilních buněk a 4 mobilních WC. Součástí zařízení staveniště bude i skladová plocha pro 

materiál a odpad. 

Není třeba navrhovat žádná zvláštní opatření na ochranu okolí. 

Stavbou nebudou narušeny výrazněji stávající odtokové poměry daného území. Lze 

předpokládat, že část srážkových vod se bude vsakovat do nezpevněných ploch, zbytek bude 

veden do revizních šachet a následně do kanalizace, kam bude odváděn i svod z ploché střechy. 

 

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

Je nutno chránit okolí staveniště a mimo vymezené plochy nic neskladovat ani se nepohybovat. 

Rovněž je povinností stavby činit opatření proti znečištění okolí staveniště odfouknutím lehkých 

odpadů. 

Na pozemku se nachází zchátralý hospodářský objekt, který v bodě realizace nově 

navržené budovy bude již zcela zbourán. Demolice objektu tento projekt neřeší. 

Kromě hlavních opatření, jako jsou zvýšené znečišťování silniční komunikace nebo 

zvýšený hluk od nákladních aut, nebudou prováděna žádná zvláštní ochranná opatření. 

Staveniště bude v průběhu výstavby oploceno do výšky minimálně 1,8 m a zabezpečeno proti 

vstupu nepovolaných osob. Skladovaný prašný materiál bude řádně zakryt a při manipulaci 

s ním bude pokud možno zkrápěn vodou, aby se zamezilo nadměrné prašnosti. Dopravní 

prostředky musí mít ložnou plochu zakrytu plachtou nebo musí být uzavřeny. 

 

f) maximální zábory pro staveniště 

Pro staveniště je uvažován pouze stavební pozemek, na kterém bude započata výstavba 

objektu. 

Veřejné plochy nebude třeba zabírat. 

 

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

likvidace 

Veškeré odpady budou likvidovány v zařízeních, které jsou pro takové účely určeny a mají 

oprávnění k likvidaci odpadů. Zhotovitel popř. stavebník je povinen doklady o předání odpadů do 

těchto provozoven uschovat pro případnou kontrolu. 



 
 

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

Výkopové práce budou prováděny strojně.  

Zeminy vytěžené z výkopů budou odváženy na skládku do vzdáleností 5 km. 

Manipulace s těžkými břemeny bude pomocí autojeřábu s nosnosti do 20 t. Velkou pozornost 

je nutno věnovat pracím, které budou prováděny v ochranném pásmu vedení nebo kabelů NN. 

Práce bude v tomto místě možná pouze za podmínky, že vedení bude vypnuto. V opačném 

případě se musí provádět zemní práce ručně se zvýšenou opatrností. Výkopový materiál v trase 

vedených stávající komunikací bude ihned odvážen.  

 

i) podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 

Během výstavby na staveništi bude postupováno s maximální šetrností k životnímu prostředí a 

musí být dodřeny příslušné právní předpisy. Zejména zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí, 

zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší, zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny a o 

nařízení vlády č. 9/2002 Sb., které stanovuje maximální požadavky na emise hluku stavebních 

strojů. 

Při likvidaci odpadu se bude postupovat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech, 

nutno věnovat pozornost na vedení evidence o nakládání s odpady podle § 39. Tato evidence bude 

předložena při kolaudačním řízení. 

Všechny odpady vzniklé při stavební činnosti musí být tříděny a likvidovány v souladu s 

příslušnými předpisy.  

Budou používány pouze stroje a zařízení v náležitém technickém stavu tak, aby nemohlo dojít 

k úniku ropných látek do půdy. Dopravní prostředky musí být před opuštěním staveniště očištěny.  

 

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

Během provádění stavebních prací musí být dodrženy ustanovení nařízení vlády č. 591/2006 

Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a 

dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

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

Odpovědnost na bezpečnost spočívá na zadavateli, zhotoviteli i stavebním dozoru. 

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona č.309/2006 Sb. §15, 

odst. 2 zajistí zadavatel stavby, budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující 

fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví.  



 
 

Vzhledem k rozsahu navržených prací lze předpokládat, že se budou na staveništi pohybovat 

pracovníci více dodavatelů, takže je pravděpodobná nutnost přítomnosti koordinátora bezpečnosti. 

 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Výstavbou nejsou dotčeny žádné další stavby, tudíž není třeba provádět úpravy pro jejich 

bezbariérové užívání. 

 

l) zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Při vjezdu a výjezdu ze staveniště bude potřeba dočasně osadit dopravní značení, které bude 

upozorňovat na vjezd a výjezd ze staveniště. 

 

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

Žádné speciální podmínky pro provádění stavby nejsou známy. Stavba nijak neohrozí okolní 

provoz. 

 

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Předpokládané zahájení stavby: 03/2015 

Předpokládané ukončení stavby: 10/2017 

Předpokládané dokončení hrubých instalací: 07/2015 

Předpokládané dokončení dokončovacích prací: 10/2017 

 

 



 
 

D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 

A) TECHNICKÁ ZPRÁVA 

D.1.1.a.1 Architektonické řešení 

Výsledné architektonické a výtvarné řešení bude korespondovat s okolním terénem. Objekt má 

půdorys obdélníku s jednou boční stranou zakulacenou, která společně s plochou střechou zcela 

zapadne do okolního prostředí. Půl-kruhová boční strana, která je navržená z proskleného lehkého 

obvodového pláště, je dominanta celého objektu. Stavba nebude působit jako rušivý element. 

Jedná se o nový objekt veřejné Městské knihovny, který je navržen jako dvoupodlažní a je 

rozčleněn na více sektorů, aby nedošlo k rušení návštěvníků. Nachází se zde i kavárna se sklady 

pro potraviny a vlastním oddělaným vjezdem pro zásobování. 

Parcela se nachází na rozhraní tří ulic Kostelní, Sokolská, Hřbitovní a vedou zde i tři silniční 

komunikace, proto příjezdová komunikace byla navrhnuta z nejvýhodnější pozice pro dostupnost 

z centra města. Příjezdová komunikace je z ulice Kostelní. K přístupu do objektu bude sloužit 

pochozí zámková dlažba. Pro příjezd vozidel na parkoviště bude sloužit asfaltová silnice, ze které 

bude umožněn vstup do objektu. 

 

D.1.1.a.2 Výtvarné řešení 

Fasáda bude z hladké akrylátové omítky bílé barvy. Je zde navržen i fasádní 

obklad z břidlice měďěné barvy LiveStone LIV W8. 

 

D.1.1.a.3 Materiálové řešení 

Jedná se o ŽB monolitický skelet s nosnými sloupy a deskami s výplňovým zdivem typu 

Ytong. Novostavbu knihovny budou tvořit 2 nadzemní podlaží a 1 podzemní podlaží s plochým 

střešním pláštěm. Horizontální komunikace je zajištěny dvouramenným točitým schodištěm, kde 

nosným prvkem je oc. schodnice a dvouramenným ŽB schodištěm, které je určeno výhradně 

zaměstnancům. V dvouramenném schodišti je vedena prosklená výtahová šachta. 

Založení objektu se počítá na ŽB patkách C30/37 a pasech z prostého betonu C25/30. Všechny 

patky budou uloženy na podkladní beton tl. 100mm v nezámrzné hloubce. Podkladní beton bude 

v tloušťce 150mm + oc. Svařovaná KARI síť 150 x 150mm, průměr 6mm. 

 

D.1.1.a.4 Dispoziční řešení 

Objekt tvoří 2 nadzemní podlaží a 1 podzemní podlaží. Budova je zastřešena plochou 

nepochozí střechou. 

Komunikace pro zaměstnance a pro veřejnost jsou vzájemně odděleny.  



 
 

Hlavní vstup do objektu je na jižní straně a je určen pro zaměstnance ai pro návštěvníky. 

Východní vstup je navžen pro zásobování kavárny, popř. vstup zaměstnancům.  

 V 1NP se při vstupu nachází šatna pro návštěvníky, šatny pro zaměstnance, kavárna a 

v neposlední řadě prostor volného výběru knih. Patro 2NP zabírá hlavně volný výběr knih, 

půjčovna denního tisku a kanceláře. V 1S se nachází technické vybavení budovy, archiv a 

skladovací prostory. 

 

D.1.1.a.5 Provozní řešení 

Objekt knihovny i kavárny není určen k trvalému pobytu lidí, ale předpokládá se provozní 

doma max. 12hod.  

Předpokládaný počet zaměstnanců dle vypočtení PBŘ je 297, ale předpokládaný počet osob 

v budově je 120 z toho 10 zaměstnanců. 

 

D.1.1.a.6 Bezbariérové užívání stavby 

1NP A 2NP je navrženo jako bezbariérové podle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

Bezbariérové užívání květinářství bude zajištěno po celou dobu její životnosti. Povrch 

pochozích ploch je rovný, pevný a upravený proti skluzu. Všude jsou dodrženy minimální 

manipulační prostory pro otáčení vozíku do různých směrů v rámci úhlu, který je větší než 180°, 

je to kruh o průměru 1500 mm a nejmenší prostor pro otáčení vozíku o 90° až 180° je obdélník o 

rozměrech 1200 mm x 1500 mm. Rampa vedoucí k hlavnímu vchodu provozovny bude široká 

2150 mm a bude mít sklon maximálně 5,3% . Příčný sklon rampy bude nejvýše v poměru 1:100 

(1,0%). Po obou stranách bude rampa opatřena proti sjetí vozíku tyčí zábradlí ve výšce 150 mm a 

madly zábradlí ve výškách 900 mm a 750 mm. Madla budou přesahovat začátek a nakonec šikmé 

rampy minimálně o 150 mm, budou odsazena od svislé konstrukce o minimálně 60 mm a budou 

z ocelového profilu, madla budou dřevěná a jejich tvar bude umožňovat uchopení rukou shora a 

jeho pevné sevření. Musí být dodržen vizuální kontrast celoskleněných ploch oproti pozadí. 

Nápisy musí být správně umístěny a osvětleny. Čtecí vzdálenost nápisů bude uvažovaná pro 

osobu stojící i sedící na vozíku. Vnitřní i vnější pochozí plochy určené pro veřejnost budou řešeny 

tak, aby byla důsledně dodržena vodící linie pro osoby se zrakovým postižením. Do průchozího 

prostoru podél vodící linie nebudou umístěny žádné překážky. Tyč zábradlí podél rampy bude 

současně sloužit i jako zarážka pro bílou hůl. Vstupy do objektu budou snadno vizuálně 

rozeznatelné vůči okolí kontrastní barvou zárubní. Řešení pokladny umožňuje indukční poslech. 

Střední hladina osvětlenosti bude 300 lx. 

 



 
 

D.1.1.a.7 Konstrukční řešení 

Objekt tvoří 2 nadzemní podlaží a 1 podzemní podlaží. Budova je zastřešena plochou 

nepochozí střechou. 

Hlavním nosným systémem stavby je ŽB skelet z betonu třídy C25/30 s výplňovým zdivem 

YTONG, celý objekt je posuzován jako nehořlavý konstrukční systém. Nosnou funkci ve svislém 

směru zajišťují ŽB sloupy 400x400 mm z betonu třídy C25/30. 

Obvodový plášť je z nosných stěn z tvarovek YTONG P6-650 tl.200mm, které plní funkci 

doplňkového nenosného systému. Obvodová stěna je zateplena TI EPS v tl. 140 mm, plochá 

střecha zateplena  TI ISOVER EPS S v tl. 150 mm + spádové klíny z EPS SD v tl. min. 20 mm. 

Veškeré výplně otvorů jsou provedeny z hliníkových oken a hliníkových dveří. Budova bude 

mít i lehký obvodový plášť zhotoven značkou VEKRA typ FUTURA FACADE. 

 

D.1.1.a.8 Stavebně technické řešení 

Objekt je zásobován teplem z centrální plynové kotelny umístěné v suterénu objektu. V 

technické místnosti jsou dva teplovodní kotle. Příprava teplé vody je řešena pomocí elektrických 

zásobníkových ohřívačů a průtokových ohřívačů umístěných v jednotlivých částech budovy. 

Z technických zařízení jde o ventilátory zajišťující požadované větrání prostor, které nemají 

přímé větrání. Jedná se o ventilátory osazené na odvětrávací potrubí, přičemž důležitým 

parametrem je zde výkon, tj. množství vzduchu za hodinu. 

Stavební pozemek je napojen na místní komunikaci. V rámci výstavby dojde k napojení na 

stávající zpevněné plochy. Stavební pozemek má přípojku el. energie, kanalizace, vodovodu, 

sdělovacího vedení a NTL. U domu je navržené parkoviště. Trasy sítí technického vybavení jsou 

přímé a co nejkratší a jsou navrženy tak, aby všechny práce při zřizování, opravách, údržbě a 

rekonstrukcích byli snadno proveditelné, zásahy do prostoru komunikace byly co nejmenší, svou 

polohou nebrání opravám a modernizaci komunikací. Podzemní sítě nejsou ukládány pod stromy. 

Trasy podzemních sítí nebudou mít nepříznivé účinky na hydrogeologické poměry. Pro ochranu 

sítí budou dodrženy nejmenší dovolené vodorovné vzdálenosti při souběhu podzemních sítí a 

nejmenší dovolené krytí podzemních sítí. 

 

D.1.1.a.9 Technické vlastnosti stavby 

Dům je řešen klasickými jednoduchými konstrukčními zásadami. 

 



 
 

D.1.1.a.10 Stavební fyzika – popis řešení, výpis použitých norem 

D.1.1.a.10.1 Tepelná technika 

Na základě posouzení a následného vyhodnocení navržených skladeb vnějších i vnitřních kcí 

objektu Knihovny v Hluku podle požadavků ČSN 73 0540-2:2011 lze konstatovat, že konstrukce 

budou mít v zimním období v každém místě takovou povrchovou teplotu, aby splnily podmínku 

teplotního faktoru: fRsi ≥ fRsi,N, čímž je zamezeno vzniku plísní u stavebních kcí a povrchové 

kondenzace vodní páry u výplní otvorů. Součinitel prostupu tepla je hodnocen dvěma způsoby: 

pro každou konstrukci zvlášť a také pro budovu jako celek podle průměrného součinitele tepla 

Uem. Oba požadavky jsou splněny (U ≤ UN, Uem ≤ Uem,n) . Vliv tepelných mostů se zanedbá, 

neboť jejich souhrnné působení je menší než 5 %. Součinitel prostupu tepla Uw je stanoven 

včetně vlivu rámů. 

Uem,n bylo stanoveno výpočtem metodou referenční budovy a hodnoty UN se stanovily dle 

tabulky v normě. Všechny podlahy v objektu splňují normové požadavky na kategorie podlah z 

hlediska poklesu dotykové teploty podlahy. Kondenzací vodní páry ve stavebních kcích zde není 

ohrožena požadovaná funkce a množství zkondenzované vodní páry je menší než normová 

hodnota. V roční bilanci kondenzace a vypařování vodní páry nezůstane žádná zkondenzovaná 

vodní pára, která by trvale zvyšovala vlhkost kce.  

V letním období kritická místnost splňuje podmínku, že nejvyšší denní teplota vzduchu v 

místnosti je menší než požadovaná hodnota nejvyšší denní teploty vzduchu v místnosti.  

Objekt byl posouzen z hlediska prostupu tepla obálkou budovy a je zařazen do klasifikační 

třídy B – úsporná. Následně byl zpracován energetický štítek obálky budovy. 

 

D.1.1.a.10.2 Osvětlení 

– Denní: Denní osvětlení je zajištěno navrženými prosklenými plochami výplní otvorů.  

Ve vnitřních prostorech je v souladu s jejich funkcí co nejvíce využilo denní osvětlení. 

Hodnoty činitele denní osvětlenosti budou splňovat normové hodnoty závislé na předpokládané 

zrakové činnosti. Denní osvětlení je navrženo tak, aby rozložení světelného toku bylo v souladu s 

povahou zrakových činností a s polohou pozorovatele. 

- Umělé: Umělé osvětlení bude zajištěno jednotlivými svítidly dle výběru stavebníka a 

projektu elektroinstalace. 

 

D.1.1.a.10.3 Oslunění 

Jsou navrženy vhodné rozměry a polohy oken, kterými je zajištěno dostatečné proslunění 

objektu. Jsou jím vytvořeny podmínky zdravé zrakové pohody a dobrého vidění pozorovaných 



 
 

předmětů, je zabráněno vzniku předčasné a nadměrné únavy a je předejito možnosti úrazu 

podmíněného zhoršeným viděním. Jsou zachovány podmínky zrakové pohody i při zatažené, 

jasné a polojasné obloze. Převažující směr budovy není zastíněn. Uživatelé vnitřních prostorů jsou 

chráněni proti oslnění. Povrchy vnitřních prostorů a jejich zařízení jsou nelesklé, aby nedocházelo 

k oslňování odrazem světla. 

 

D.1.1.a.10.4 Akustika/hluk, vibrace 

Na základě posouzení a následného vyhodnocení navržených kcí obvodového pláště a 

vnitřních kcí objektu podle požadavků ČSN 73 0532/2010 lze konstatovat, že všechny 

posuzované kce vyhověly z hlediska zvukové izolace, tj. jsou splněny požadavky na hodnoty 

ekvivalentní hladiny akustického tlaku a vzduchovou neprůzvučnost. V navrhovaném objektu je 

navrženo vnitřní svodné potrubí, které však bude akustické typu Friathone společnosti Glynwed, 

navíc bude tepelně a akusticky odizolováno a šachta opláštěna SDK deskou Rigidur tl. 12,5mm. 

Akustika venkovního prostoru nebude provozem objektu prakticky ovlivněna. Stavba bude 

zajišťovat, aby hluk a vibrace působící na uživatele byla na úrovni, která neohrožuje zdraví a je 

vyhovující pro dané prostředí a pracoviště.  

 



 
 

D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 

A) TECHNICKÁ ZPRÁVA 

D.1.2.a.1 Popis navrženého kčního systému stavby 

Objekt tvoří 2 nadzemní podlaží a 1 podzemní podlaží. Budova je zastřešena plochou 

nepochozí střechou. 

Hlavním nosným systémem stavby je ŽB skelet z betonu třídy C25/30 s výplňovým zdivem 

YTONG, celý objekt je posuzován jako nehořlavý konstrukční systém. Nosnou funkci ve svislém 

směru zajišťují ŽB sloupy 400x400 mm z betonu třídy C25/30. 

Obvodový plášť je z nosných stěn z tvarovek YTONG P6-650 tl.200mm, které plní funkci 

doplňkového nenosného systému. Obvodová stěna je zateplena TI EPS v tl. 140 mm, plochá 

střecha zateplena  TI ISOVER EPS S v tl. 150 mm + spádové klíny z EPS SD v tl. min. 20 mm. 

Veškeré výplně otvorů jsou provedeny z hliníkových oken a hliníkových dveří. Budova bude 

mít i lehký obvodový plášť zhotoven značkou SCHUCO. 

 

D.1.2.a.2 Navržené materiály a hlavní konstrukční prvky 

Zemní práce 

Výkopové práce budou prováděny strojně. Zeminy vytěžené z výkopů budou odváženy na 

skládku do vzdáleností 5 km.  

Založení nosných prvků (sloupů) na základové ŽB patky V 1NP je v nezámrzné hloubce 

 -1,200 vůči podlaze 1NP (0,000) a v 2NP jsou max. v hloubce max. -5,220mm. Základové 

patky budou zhotoveny z betonu třídy C30/37, XC2 a oceli B500 na podkladní vrstvu z prostého 

betonu tl. 150 mm, podrobný výpočet viz Výpočet základů. 

Rozměry patek jsou předběžně stanoveny na základě druhu a velikosti užitného podlaží, a 

to: 

Z1 - VNITŘNÍ PATKA, 2 900 x 2 900 x 900 mm 

Z2 - VNĚJŠÍ PATKA, 2 400 x 2 400 x 800 mm 

Z3 - VNITŘNÍ PATKA, 2 300 x 2 300 x 800 mm 

Z4 - VNĚJŠÍ PATKA, 1 700 x 1 700 x 1000 mm 

Z5 - VNĚJŠÍ PATKA, 750 x 750 x 700 mm 

Vnitřní stěny, se kterými nebylo ve skeletu počítáno jako s nosnými kcemi, budou založeny na 

základové pasy do stejné hloubky jako patky. 

 



 
 

Před provedením betonáže dojde k dočištění základové spáry a bude položena zemnící páska 

FeZn (pro uzemnění hromosvodné soustavy a elektroinstalace), páska bude zalita betonem a 

vytažena min. 1 500 mm nad terén kvůli připojení hromosvodu. 

 

Podkladní vrstvy 

Základové patky budou zhotoveny z betonu třídy C30/37, XC2 a oceli B500 na podkladní 

vrstvu z prostého betonu tl. 150 mm + ocelová kari síť oka 150 x 150 mm, průměr 6 mm. 

 

Hydroizolace 

Jako izolace proti zemní vlhkosti a radonovému riziku je navrženo hydroizolační souvrství 

asfaltový pás. Horní HI je asfaltový pás s hliníkovou fólií FOALBIT AL S40 v tl. 4mm z vrchní 

strany opatřen minerálním posypem a ze spodní strany je opatřen PE fólií. Spodní vrstva HI je 

asfaltový pás se skelnou rohoží natavený na podkladní betonovou vrstvu HYDROBIT V60S. 

 

Svislé konstrukce 

Nosnou funkci ve svislém směru zajišťují žb sloupy 400x400 mm z betonu třídy C25/30. 

Obvodový plášť je z nosných stěn z tvarovek YTONG P6-650 tl.200mm, které plní funkci 

doplňkového nenosného systému. Rovněž i vnitřní nosné zdivo YTONG P2-500 tl. 100mm, 

POROTHERM tl. 140mm nenese funkci nosného zdiva, ale spíše zvukového izolantu a požárně 

dělící konstrukce mezi místnostmi. Zdivo POROTHERM tl. 250mm je navrženo jako nosné a 

podporuje dvouramenné schodiště v 1S. 

 

Překlady 

Jako překlady otvorových konstrukcí jsou voleny YTONG NOP dle rozměrů oken a dveří. U 

vnitřních překladů jsou překlady dle typu zdiva - POROTHERM KP 7 nebo YTONG NEP.  

 

Stropy 

Stropní konstrukce bude monolitická ŽB z betonu třídy C25/30, a oceli B500 podporovaná 

sloupy. Tloušťka stropní desky je 250mm. 

Stropy budou mít podhled ze sádrokartonových desek Rigips. 

 

Komín 

V objektu je umístěno jedno komínové těleso – dvouprůchodové. Jedná se o komínový systém 

Schiedel Multi Ø 140mm . Nadstřešní část jsou průduchy obnaženy a jsou opatřeny hliníkovým 

pláštěm. Bezpečnost spalinové cesty instalovaného spotřebiče bude potvrzena revizní zprávou. 



 
 

Materiály komínu, kouřovodu, komínových vložek a jejich izolaci odpovídají normovým 

požadavkům. Výška komínu nad atikou ploché střechy bude 1000 mm. Nejmenší dovolený 

rozměr světlého průřezu průduchu pro spotřebiče na plynná paliva 100 mm je dodržen. Na 

spalinové cestě bude kontrolní otvor pro kontrolu a čištění komínu, který bude široký 150 mm a 

vysoký 190 mm. Neúčinná výška komínu je větší než 150 mm. Ke komínu bude zabezpečen 

trvalý přístup otvorem ve střeše. 

 

Zastřešení 

Plochá střecha budovy je řešena jako nepochozí plochá jednoplášťová se sklonem 3 %. Nosnou 

vrstvu tvoří ŽB stropní konstrukce z betonu třídy C25/30 a oceli B500, tepelná izolace a spádové 

klíny jsou z pěnového polystyrenu Isover EPS 150. Jako parozábranu je použit asfaltový pás 

nosnou vložkou z hliníkové folie a skelné rohože, Elastek 50 Special Mineral, jako HI pak 

asfaltový pás s hliníkovou fólií FOALBIT AL S40 v tl. 4mm z vrchní strany opatřen minerálním 

posypem a ze spodní strany je opatřen PE fólií a asfaltový pás se skelnou rohoží natavený na 

podkladní betonovou vrstvu HYDROBIT V60S.  

 

Schodiště 

Pro veřejnost je navrženo dvouramenné točité schodiště, kde hlavním nosným prvkem je oc. 

schodnice. Toto schodiště je navrženo pouze pro spojení 1NP a 2NP. Nášlapná vrstva je tvořena 

dřevěnými deskami s vyfrézovanými protiskluznými drážkami. Tato deska je připevněna k oc. 

schodnicím pomocí vrutů. Ocelová schodnice bude ovinutá kolem oc. sloupů, které jsou nosným 

prvkem také pro výtah. 

Další schodiště je navrženo pouze pro zaměstnance a bude monolitické železobetonové 

s protiskluznou keramickou dlažbou tl. 8mm s vyfrézovanými drážkami připevněnými k podkladu 

lepidlem tl. 2 mm. Všechny schodišťové stupně v jednom rameni mají stejnou výšku i šířku.  

Schodiště z 1S do 1NP je navrženo s 22 stupni, z 1NP do 2NP je navrženo 24 stupňů.  

Na obou schodištích jsou dodrženy normové hodnoty pro nejmenší šířky schodišťového stupně 

a stupnice, nejmenší podchodnou (1S – 1NP = 2341,7 mm > 2100 mm, 1NP – 2NP =2 344,0 mm 

> 2100 mm) i průchodnou výšku (1S – 1NP = 2086,5 mm > 1900 mm, 1NP – 2NP =2082,9 mm > 

1900 mm) schodišť, sklon schodišťových ramen (1S – 1NP = 27,0° > 28° mm, 1NP – 2NP = 

27,3° > 28° mm), i vzájemný vztah mezi výškou a šířkou schodišťového stupně (2h + b = 630 

mm).  

 



 
 

Příčky 

Za účelem rozdělení objektu na místnosti je kromě nosných stěn použit i systém 

POROTHERM bez nosné funkce - příčky v tloušťkách 100 a 150 mm a zdivo tloušťky 100 mm z 

pórobetonových tvárnic YTONG. Zdivo bude prováděno dle technologického postupu výrobce. 

 

Podlahy 

Podlaha je navržena jako plovoucí s nášlapnou vrstvou z keramické dlažby, kobercem nebo 

marmoleem, v suterénu pak teraco a betonová mazanina.  

Podlaha na terénu má vrstvu TI  z pěnového polystyrenu Isover EPS 150 tl. 120 mm, podlahy 

mezi podlažími jsou opatřeny zvukovou kročejovou izolací Rockwool Steprock ND tl. 60 mm. 

Přechody nášlapných vrstev budou řešeny pomocí přechodových lišt. Podlahy nutno opatřit 

soklem dle dané nášlapné vrstvy. Podrobněji viz Výpis skladeb. 

 

Výplně otvorů 

Hliníkové okna VEKRA FUTURA STANDARD, zasklení čiré bezpečnostní trojsklo 

s distančním hliníkovým rámečkem. Ug=0,5W/m²K, Ug=0,86 W/m²K. 

V objektu se nachází i fasádní hliníkový systém pro lehký obvodový plášť VEKRA FUTURA 

FACADE, který je vyplněn čirým bezpečnostním sklem. 

Hliníkové vnitřní  i vnější dveře VEKRA FUTURA PATIO, dvoukřídlé, posuvné opatřené 

bezpečnostním dvojsklem FUTURA STANDART. Ug=0,5W/m²K, Ug=0,86 W/m²K 

Podrobněji viz Specifikace oken a dveří. 

 

Oplocení pozemku 

Staveniště bude v průběhu výstavby oploceno do výšky minimálně 1,8 m a zabezpečeno proti 

vstupu nepovolaných osob. Součástí oplocení bude vstupní branka a dvě pojezdové brány pro 

vjezd automobilu. 

 

Povrchové úpravy 

Vnější fasádní povrch objektu je opatřen škrábanou tenkovrstvou pastovanou omítkou 

BAUMIT NANOPORTOP na silikátové bázi v tl. 4mm. Vnitřní povrchy jsou opatřeny 

vápenocementovými jednovrstvými omítkami, které jsou nanášeny omítacím strojem a následně 

staženy latí. V mokrých provozech a skladu pro kavárnu jsou použity keramické obklady do výše 

podhledu. 

 



 
 

Truhlářské, zámečnické, klempířské práce 

Viz Specifikace prvků37 

 

D.1.2.a.3 Hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných 

při návrhu nosné konstrukce 

Hodnoty užitných zatížení vychází z doposud platné ČSN 73 0035.  Základní tíha sněhu, 

kterou bude zatěžována plochá střecha, posuzujeme podle mapy sněhových oblastí, kde ve 

Zlínském kraji je oblast II. zatížení 1kPa2.Zatížení větrem je zde 0,25 m/s II. 

 

D.1.2.a.4 Návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí nebo technologických 

postupů 

Jedná se o standardní objekt, není atypický. Stavba bude zhotovena jako ŽB skeletová kce 

dozděná klasickou zděnou technologií z pórobetonových tvárnic. Všechny kční detaily budou 

realizovány v souladu s prováděcími předpisy. Nejsou navrženy žádné zvláštní, neobvyklé kce ani 

technologické postupy. 

 

D.1.2.a.5 Zajištění stavební jámy 

Stavební jámy budou mít stěny ve spádu 1:1. 

 

D.1.2.a.6 Technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit 

stabilitu vlastní konstrukce, případně sousední stavby 

Všechny kce musí být realizovány oprávněnou společností, která bude odpovídat za kvalitu a 

provedení všech kcí. Všechna používaná stavební technologie musí být prováděny dle platných 

prováděcích předpisů.  

 

D.1.2.a.7 Zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a 

zpevňovacích konstrukcí či prostupů 

Neřeší se. 

 

D.1.2.a.8 Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí 

Před provedením prací, které zamezí další následné kontrole díla (překrytí izolace, zalití 

betonem, který zakryje kovové výztuže apod.), a které již nebude možno dále kontrolovat musí 

být s předstihem hlášeny zhotovitelem stavby tak, aby bylo možno je průběžně kontrolovat. Před 



 
 

zalitím ŽB kcí bude řádně zkontrolována správná poloha výztuže. Před zalitím základů bude 

zkontrolováno, zda je základová spára dostatečně začištěna. 

 

D.1.2.a.9 Seznam použitých podkladů, norem, technických předpisů, 

odborné literatury, výpočetních programů apod. 

ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb 

ČSN 73 1001 Zakládání staveb 

ČSN 73 0540:2007 Tepelná ochrana budov 

ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací 

ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb - nevýrobní objekty 

ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb - stupeň hořlavosti stavebních hmot 

ČSN 73 0810:04/2009 - Požární bezpečnost staveb-Společná ustanovení 

Vyhláška č. 62/2013 Sb. Sb. o dokumentaci staveb 

Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 

Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb 

Výpočetní programy: Teplo 2011, Area 2011, Simulace 2011, Ztráty 2011 

 

D.1.2.a.10 Specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro 

provádění stavby, případně dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem 

A – průvodní zpráva,  

B – souhrnná technická zpráva,  

C – situační výkresy,  

D – výkresová dokumentace,  

E – dokladová část. 



 
 

3. ZÁVĚR 

V rámci této diplomové práce jsem použila své dosavadní zkušenosti s navrhováním 

pozemních staveb.  Používala jsem platné normy, vyhlášky a technické listy. 

Výstupem mé práce je projektová dokumentace stavební části k provedení novostavby.  

Projektovou dokumentaci jsem vypracovala v rozsahu zadání. Vypracovala jsem průvodní a 

souhrnně technickou zprávu, vypočetla dokumenty pro parkovací místa, základové patky, ŽB 

schodiště a tepelně technické řešení budovy. Součástí práce jsou i výkresy a výpočty požárně 

bezpečnostního řešení a technické vybavení budovy. 

 



 
 

4. SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 

Pro zpracování posouzení byla použita platná legislativa, tj. vyhlášky i normy, ke dni 

zpracování projektu a posouzení.  

 

Zákony: 

Stavební zákon 350/2012 Sb. 

 

Normy: 

ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb 

ČSN 73 1001 Zakládání staveb 

ČSN 73 0540:2007 Tepelná ochrana budov 

ČSN 73 0580-1,2:2007 Denní osvětlení 

ČSN 73 3305 Ochranná zábradlí 

ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací 

ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel 

ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb - nevýrobní objekty 

ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb - osazení objektu osobami 

ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb - stupeň hořlavosti stavebních hmot 

ČSN 73 0810:04/2009 - Požární bezpečnost staveb-Společná ustanovení 

ČSN 73 0873:06/2003 - Požární bezpečnost staveb-Zásobování požární vodou 

 

Vyhlášky: 

Vyhláška č. 62/2013 Sb. Sb. o dokumentaci staveb 

Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 

Vyhláška č. 148/2009 Sb. o energetické náročnosti budov 

Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb 

 

Opory: 

Klimešová, Jarmila: Nauka o pozemních stavbách, modul M01, Brno 2005 

 

Internetové zdroje: 

www.ytong.cz 

www.wienerberger.cz 

www.schiedel.cz 



 
 

www.rigips.cz 

www.tzb-info.cz 

www.vekra.cz 

nahlizenidokn.cz 

ligavozick.skynet.cz 

www.isover.cz 

www.rockwool.cz 

www.topwet.cz 



 
 

5. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

NP  nadzemní podlaží 

TI  tepelná izolace 

HI  hydroizolace 

EPS  expandovaný polystyren 

PT  původní terén 

ÚT  upravený terén 

KCE konstrukce 

ŽB  železobeton 

C25/30 charakteristická válcová/krychelná pevnost betonu 

XC  třída prostředí betonu 

SPB  stupeň požární bezpečnosti 

PÚ  požární úsek 

PHP  přenosný hasicí přístroj 

EPS  elektrická požární signalizace 

BPV baltský výškový systém po vyrovnání 

λ   součinitel tepelné vodivosti 

U   součinitel prostupu tepla  

R   tepelný odpor 

Uw   součinitel prostupu tepla oknem 

Ug   součinitel prostupu tepla sklem 

R´w,N  vážená stavební neprůzvučnost 

L´w,N  vážená normalizovaná hladina akustického tlaku kročejového zvuku 

fRsi,N  požadovaná hodnota nejnižšího teplotního faktoru vnitřního povrchu 

fRsi,cr  kritický teplotní faktor vnitřního povrchu 

θai   návrhová teplota vnitřního vzduchu 

θai   návrhová teplota vnitřního vzduchu přilehlého prostředí pro vnitřní konstrukce 

θae   návrhová teplota venkovního vzduchu v zimním období 

θi   návrhová vnitřní teplota 

θe   venkovní návrhová teplota v zimním období 

∆θ10,N  požadovaná hodnota poklesu dotykové teploty podlahy 

∆φi  bezpečnostní vlhkostní přirážka 

φi  návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu v zimním období 

∆φi  bezpečnostní vlhkostní přirážka 

∆φr   změna relativní vlhkosti vnitřního vzduchu vlivem teploty venkovního vzduchu 



 
 

ϕsi,cr  kritická vnitřní povrchová vlhkost 

UN   požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla. 

Uem   průměrný součinitel prostupu tepla 

Uem,N  požadovaná hodnota průměrného součinitele prostupu tepla 

Mc   zkondenzovaná vodní pára uvnitř konstrukce 

Mc,a  roční množství zkondenzované vodní páry uvnitř konstrukce 

HT   měrná ztráta prostupem  

bj  teplotních redukční činitel 

Uem,N,rq  požadovaná normová hodnota průměrného součinitele prostupu tepla 
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