


VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
  
  
  
  
  
  

  

FAKULTA STAVEBNÍ  
ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ 
  
  
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES 
  
  

KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 
LIBRARY IN ČESKÉ BUDĚJOVICE 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 
DIPLOMA THESIS 

AUTOR PRÁCE                   BC. OLIVER ERNST  
AUTHOR 

VEDOUCÍ PRÁCE               Ing. KAREL ČUPR, CSc. 
SUPERVISOR 

BRNO 2016                   







Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá projektem novostavby vědecké knihovny. Objekt je 
čtyřpodlažní s jedním podzemním podlažím. Stavba se bude nacházet v obci České 
Budějovice. Stavba bude také plnit funkci budovy občanské vybavenosti. Objekt plní 
funkci pro studium knižních fondů a technických norem. V 1.NP jsou navrženy prostory 
pro pořádání přednášek i drobné občerstvení v kavárně. Prostory knihovny jsou 
zpřístupněny bezbariérově. Svým architektonickým vzhledem připomíná tvar otevřené 
knihy. Konstrukční systém splňuje novodobé trendy ve stavebnictví a architektuře a 
nenarušuje okolní zástavbu.  
  

Klíčová slova 

Knihovna, čtyřpodlažní, střešní skořepina, prosklený lehký obvodový plášť, bezbariérový 
přístup, suterén, kavárna, železobetonová konstrukce,  
  

  

  

Abstract 

Diploma thesis deals with a project of a new building of a new science library building. 

The building has four floors and basement. The building will be located in České 
Budějovice town. The building fulfills the function of the study of books and technical 

standards. There is designed spaces for organizing lectures and refreshments in cafeteria 

in the first floor of the building. Library space made available barrier free. Its architectural 

design resembles the shape of an open book. The structural system meets modern trends 

in construction and architecture, and it does not interfere with the surrounding buildings.  

  

Keywords 

Library, four - floor, roof shell, glazed curtain wall, barrier free, basement, cafeteria, 

reinforced concrete structure  
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Úvod 

Tato diplomová práce se zabývá projektem novostavby vědecké knihovny. Objekt je 
čtyřpodlažní s jedním podzemním podlažím. Stavba se bude nacházet v obci České 

Budějovice. Cílem projektu je naplnění cílů zastavění rozvojových ploch v obci. V dané 
lokalitě chybí kvalitní místo pro studium vědecko-technických prací a knih a proto by to byl 

dobrý investiční záměr. Stavba bude také plnit funkci pro pořádání různých přednášek, besed 
a výstav. V 1.NP se mohou návštěvníci také občerstvit v malé kavárně. Pro parkování vozidel 
zaměstnanců je navržená podzemní garáž a pro návštěvníky knihovny venkovní parkoviště. 
Prostory knihovny jsou zpřístupněny bezbariérově. Stavba svým tvarem připomíná 
otevřenou knihu. Skořepinová střecha spolu s celoproskleným lehkým obvodovým pláštěm 
tvoří hlavní hmotu objektu. Venkovní žaluzie mají symbolizovat strany knihy a nad hlavní 
vchod je zastřešen dominantní konstrukcí představující záložku. Svým architektonickým 
vzhledem a konstrukčním systémem splňuje novodobé trendy ve stavebnictví a architektuře 
a nenarušuje okolní zástavbu. 
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A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) název stavby: Knihovna v Českých Budějovicích 

b) místo stavby: České Budějovice, katastrální území České Budějovice 4, parcelní číslo 
pozemku 5/3, 6/1, 6/4, 6/5, 6/6, 6/7, 6/8 

c) předmět dokumentace: výstavba knihovny 

A.1.2 Údaje o žadateli 
Jihočeská vědecká knihovna, Na Sadech 27, 370 59 České Budějovice 

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 

Bc. Oliver Ernst  

A.2 Seznam vstupních podkladů 

Katastrální mapa dotčeného pozemku a nejbližšího okolí, územní plán, geologický 

průzkum, radonový průzkum, hydrogeologický průzkum 

A.3 Údaje o území a o změně vlivu užívání stavby na 
území 

a) rozsah řešeného území; zastavěné / nezastavěné, 
Vlastní výstavba se týká knihovny v oblasti České Budějovice 4 na parcele 5/3, 

6/1, 6/4, 6/5, 6/6, 6/7 a 6/8, kde budou zřízeny během výstavby menší přístřešky a 
postavené oplocení staveniště. 

b) dosavadní využití a zastavěnost území, 
Na parcelách 5/3, 6/1, 6/4, 6/5, 6/6, 6/7 a 6/8 se nenachází žádné objekty ani jiná 

stavba. 

c) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, 
památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.), 

Dotčený pozemek se nenachází se v památkové rezervaci, v památkové zóně, ve 
zvlášť chráněném území nebo v záplavovém území. 

d) údaje o odtokových poměrech, 
Pozemek je velký a na většině plochy jen mírně svažitý, obsahuje množství 

travnatých ploch, které umožňují vsakování dešťových vod. 

e) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, 
Navržená stavba je v souladu s územním plánem městské části. 
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f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území, 
Obecné požadavky na využití území jsou dodrženy. 

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů, 
Požadavky dotčených orgánů týkajících se území budou zapracovány do 

projektové dokumentace po jejich obdržení. Závěry z předběžného projednání již byly 
zapracovány. 

h) seznam výjimek a úlevových řešení, 
Z hlediska využití území zde nejsou žádné výjimky ani úlevová řešení. 

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic, požadavky na vydání jiných rozhodnutí 
nebo opatření, 

Nejsou známy žádné další související nebo podmiňující investice. 

j) seznam pozemků a staveb dotčených změnou vlivu užívání stavby na území (podle KN) 
5/3 - louka, 6/1 - louka, 6/4 - louka, 6/5 - louka, 6/6 - louka, 6/7 - louka a 6/8 - 

louka 

A.4 Údaje o stavbě a o změně v užívání stavby 

a) účel užívání stavby (stávající a navrhovaný) 
Jedná se o výstavbu nové stavby. 

b) trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o trvalou stavbu. 

c) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.) 

Stavba nebude památkově chráněná. 

d) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

Jsou splněny technické požadavky na stavby. Stavba bude přístupná 

bezbariérovým způsobem. 

e) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 
právních předpisů) 

Požadavky dotčených orgánů týkajících se stavby budou zapracovány do 
projektové dokumentace po jejich získání. 

f) seznam výjimek a úlevových řešení 
Nejsou žádány žádné výjimky ani navrhována úlevová řešení. 

g) navrhovaná změna kapacity stavby (užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich 
velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.) 

užitná plocha: 4 808,71 m2 

funkční jednotky: studovny a volný výběr – 1 603,73 m2 
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   podzemní parkoviště – 732,92 m2 

   archiv – 677,79 m2 

   kavárna – 109,13 m2 

   kancelářské prostory – 548,19 m2 

technické místnosti – 706,54 m2 

h) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, celkové produkované 
množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.) 

Spotřeba vody celkově: 120 l/s 

Objem splaškových vod: 156 l/s 

Třída energetické náročnosti: stavba třídy C 

i) základní předpoklady realizace 

Předpokládané zahájení stavby: 10/2016. 

Předpokládané ukončení stavby: 09/2017. 

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

Stavbu lze rozčlenit na dva stavební objekty: 
SO 01 knihovna 

SO 02 venkovní úpravy – oplocení, parkoviště 

SO 03 kanalizační přípojka 

SO 04 vodovodní přípojka 

SO 05 elektrická přípojka 

Technická a technologická zařízení se zde nevyskytují. 
 

V Českých Budějovicích dne 14. 1. 2016 

 

Vypracoval : 

Bc. Oliver Ernst 
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B.1 Popis území 
a) charakteristika území, 

Stavební pozemek je na většině plochy mírně svažitou parcelou p iléhající 
k místní komunikaci vedoucí v těsné blízkosti pozemku dob e p ístupnou pro chodce i 
pro dopravní prost edky. Na staveništi se nenachází žádné objekty. Hladina podzemní 
vody není v hloubce, která by měla vliv na návrh za ízení staveniště. Z hlediska 
uvažovaných prací je staveniště vhodné, dostupnost dobrá. 

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů, 
V rámci projektové p ípravy byl proveden geologický a hydrogeologický 

průzkum, výsledky byly začleněny do projektové dokumentace. Jiné průzkumy nebylo 
nutné vzhledem k rozsahu stavby provádět. 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma, 
Na pozemku se nenachází trasy ve ejných inženýrských sítí, kromě sítě 

sdělovacích prost edků. Tu bude pot eba chránit během výstavby. Na pozemku se 
nachází pouze p ípojky zbývajících sítí. V době zpracování projektu není známo, že by 
na pozemku byla nějaká ochranná a bezpečnostní pásma. 

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 
Stavební pozemek se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. 

e) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu), 

K objektu je p ilehlé parkoviště, které je napojené na dopravní síť.  

f) věcné a časové vazby, podmiňující, vyvolané, související investice. 
Není nutná věcná a časová vazba stavby. 

B.2 Popis navrhované změny vlivu užívání stavby na 
území 

a) účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Jedná se o výstavbu nového objektu knihovny. V suterénu je podzemní parkoviště 
a archiv, v 1.NP je Volný výběr a doplňkové zázemí knihovny, ve 2.NP se nacházejí 
studovny. Dále se v objektu nachází kancelá ské prostory a strojovny pro VZT. 

b) celkové urbanistické a architektonické ešení 
Objekt urbanisticky i architektonicky zapadá do okolního prost edí. Hlavní hmota 

objektu má obdélníkový půdorys. Objekt p ipomíná otev enou knihu. Fasády je 
z proskleného lehkého obvodového pláště s p edsazenými žaluziemi. 

c) celkové provozní ešení, technologie výroby 

Hlavním provozem objektu jsou služby knihovny a provoz drobné kavárny.  
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d) bezbariérové užívání stavby 

Většina prostoru bude p ístupná bezbariérovým způsobem. 

e) bezpečnost p i užívání stavby 

Stavba je navržena tak, aby byla p i užívání bezpečná. V prostorách vstupu do 
objektu je navržena protiskluzná dlažba t ídy R11. 

f) základní charakteristika objektů 

Jedná se o výstavbu knihovny s parkovištěm. 

g) základní charakteristika technických a technologických za ízení 
Z technických za ízení jde o ventilátory zajišťující požadované větrání prostor. 

Jedná se o ventilátory osazené na odvětrávací potrubí, p ičemž důležitým parametrem je 
zde výkon, tj. množství vzduchu za hodinu. Tyto parametry jsou uvedeny v technické 
zprávě a rovněž ve výpise materiálů elektro. 

h) požárně bezpečnostní ešení 
PB  je ešeno samostatnou p ílohou PD, viz část D.3 Požárně bezpečnostní ešení. 

i) zásady hospoda ení s energiemi 
Technikem byl vytvo en energetický štítek budovy. V p ípadě souladu s platnou 

legislativou byly navrženy konstrukce tak, aby splňovaly doporučené hodnoty 
součinitelů prostupu tepla. Konkrétně se jedná o vstupní prvky – kovové sestavy 
dvouk ídlových dve í s nadsvětlíkem. 

Alternativní zdroje energií nejsou navrhovány. 

j) hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prost edí 
Větrání je navrhováno nuceným větráním pomocí VZT. 

Vytápění eší samostatná část PD.  

Osvětlení místností je podrobněji ešeno v části elektro. 

Zásobování vodou bude z ve ejného vodovodu vodovodní p ípojkou. 

Kanalizace je ešena jako jednodílná. Splaškové i dešťové vody budou svedeny do 
uličních adů. 

Odpadové hospodá ství – jedná se o komunální odpad do kontejnerů. 

Stavba neovlivní nijak zásadně okolí, neboť rozsah navržených úprav týkajících 
se venkovního prost edí je malý. 

k) ochrana stavby p ed negativními účinky vnějšího prost edí 
Ochrana p ed pronikáním radonu z podloží bude zajištěna radonovou 

hydroizolací. 

Ochrana p ed bludnými proudy bude zajištěna stavebním ešením elektroinstalace. 
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Ochranu p ed technickou seizmicitou není t eba ešit, v budově nikdy nebude 
žádný provoz, který by vyvozoval takové účinky. 

Ochrana p ed hlukem bude zajištěna obvodovými konstrukcemi z akusticky 

odolného lehkého obvodového pláště. 

Protipovodňová opat ení není t eba ešit, stavba se nenachází v záplavovém území. 
 

B.3 Nové nároky na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury, p eložky 

vodovod – vodoměrná šachta na pozemku 

elektro – elektro sk íň v obvodové zdi 
kanalizace – kanalizační p ípojka pod komunikací 

b) p ipojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

vodovod – DN 200, 2Ř l/s, délky 17,75 m 

elektro – CYKY, 82 kWh/m2, délky 12 m 

kanalizace – DN 350, 20 l/s, délky 15,57 m 

B.4 Nové nároky na dopravní infrastrukturu 

Podél jižní hranice stavební parcely vede komunikace. Parkování bude zajištěno na 
parkovišti vedle objektu, které je napojeno na komunikaci.  Žádné pěší a cyklistické stezky 
nejsou navrhovány. 

B.5 ešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

V rámci stavby budou provedeny nově pouze dílčí zpevněné plochy p ed vstupem 
do objektu ze západu. Žádné zásadnější terénní úpravy nejsou navrženy. 

Žádné vegetační prvky nejsou navrhovány, ani nové zatravnění, ani jakákoliv 

biotechnická opat ení. 

B.6 Popis změny vlivu užívání stavby na životní 
prost edí a jeho ochrana 

Stavba nebude mít negativní dopad na životní prost edí. Provoz stavby neobsahuje 

žádnou výrobu, takže nebudou vznikat žádné zplodiny, které by ohrožovaly ovzduší. Hluk 

bude vznikat pouze běžným pohybem dětí po venkovních prostorách parcely, jedná se však 
o samostatně stojící budovu ve větší vzdálenosti od nejbližších obytných budov. Splaškové 

a dešťové vody budou svedeny do ve ejné kanalizace. P i provozu bude vznikat běžný 
komunální odpad, který bude likvidován běžným způsobem. Půda nebude nijak 

znečišťována. 
V souvislosti se stavbou a stavebními úpravami bude nutné pokácet pouze dva ke e. 
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Stavba neovlivní soustavu chráněných území Natura 2000. Nebylo nutné vést 
zjišťovací ízení EIA. Nejsou navrhována žádná ochranná ani bezpečnostní pásma. 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Stavba nebude pro obyvatelstvo nebezpečná. 

B.8 Zásady organizace výstavby 

a) Pot eby a spot eby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Součástí projektové dokumentace je rovněž komplexní výkaz výměr, který 

obsahuje výpis veškerých dodávek a prací včetně všech materiálů. Jejich zajištění je věcí 
budoucího zhotovitele. 

b) Odvodnění staveniště 

Odvodnění staveniště je buď do sběrných jímek pomocí drenáží, nebo 
vsakováním. 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Staveniště se rozkládá na části stavebního pozemku p iléhající k místní 
komunikaci vedoucí v těsné blízkosti pozemku.  

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Realizace navržených prací neovlivní okolní pozemky ani stavby. 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení d evin 

Povinností stavby je chránit okolí staveniště a mimo vymezené plochy nic 
neskladovat ani se nepohybovat. Rovněž tak je nutno činit opat ení proti znečištění okolí 
staveniště odfouknutím lehkých odpadů. 

V souvislosti se stavbou nejsou navrhovány žádné asanace, ani demolice, ani 
kácení d evin. 

f) Maximální zábory pro staveniště 

Pro staveniště je uvažována část volných ploch kolem budoucího objektu. Ve ejné 
plochy nebude t eba zabírat. 

g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí p i výstavbě, jejich likvidace 

Nejobjemnějším odpadem bude stavební suť ve spojitosti s drobnými bouracími 
pracemi, která bude likvidována uložením na skládce. Jedná se o cca 100 t. 

Dalšími odpady bude spalitelný odpad: kartóny, papírové obaly, pytle od sypkých 

stavebních hmot v množství do 300 kg. 

V menších množstvích je dále uvažováno s plasty do 200 kg, d evo do 200 kg, ocel 

a kovy do 150 kg, sklo 170 kg. 
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Veškeré odpady budou likvidovány výlučně v za ízeních, které mají oprávnění k 

likvidaci odpadů a doklady o p edání odpadů do těchto provozoven musí zhotovitel, 
pop . stavebník, uschovat pro p ípadnou kontrolu. 

h) Bilance zemních prací, požadavky na p ísun nebo deponie zemin 

Po výkopových pracích zůstane malý p ebytek vykopané zeminy do 45 m3, který 
bude ihned odvážen na skládku. Na staveništi se neuvažuje se z izováním dočasné ani 
trvalé deponie. 

P ísun zeminy na staveniště není zapot ebí. 

i) Podmínky pro ochranu životního prost edí p i výstavbě 

Během výstavby musí být používané jen stroje a za ízení v náležitém technickém 

stavu tak, aby nemohlo dojít k úniku ropných látek do půdy, pop . do podzemních vod. 

Odpady je možno likvidovat výlučně v za ízeních, které mají oprávnění k likvidaci 

odpadů a doklady o p edání odpadů do těchto provozoven musí zhotovitel, pop . 
stavebník, uschovat pro p ípadnou kontrolu. 

Během stavby nesmí docházet ke znečišťování ovzduší, nap . pálením spalitelného 

odpadu nebo nedostatečným zajištěním lehkých materiálů proti odfouknutí. 

Veškerou stávající zeleň je povinen zhotovitel chránit p ed poškozením, v p ípadě 

pot eby i zbudovat ohrazení kolem kmínků. 

j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví p i práci na staveništi, posouzení pot eby 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví p i práci 
Během provádění stavebních prací musí být striktně dodržovány ustanovení 

na ízení vlády č. 5ř1/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví p i práci na staveništích a dále na ízení vlády č. 362/2005 Sb. O bližších 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví p i 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 p i práci na staveništi podle 
zákona č.30ř/2006 Sb. §15, odst. 2 zajistí podle druhu a velikosti stavby zadavatel 

stavby, budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu 
zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví. K tomu zde v souladu s p ílohou č. 
5 na ízení vlády č. 5ř1/2006 nedochází, neboť nehrozí pád z větší výšky než 10 m. Z 

hlediska rozsahu jde o malou stavbu, kde by nemusela být p ítomnost koordinátora 

bezpečnosti nevyhnutelnou. Závisí však na budoucím dodavateli a jeho p ípadných 

subdodavatelích. Vzhledem k rozsahu navržených prací lze p edpokládat, že na 
staveništi se budou pohybovat pracovníci více než jednoho dodavatele, takže je 
pravděpodobná nutnost p ítomnosti koordinátora bezpečnosti. 

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Výstavbou nejsou dotčeny žádné další stavby, tudíž není t eba provádět úpravy 

pro jejich bezbariérové užívání. 
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l) Zásady pro dopravní inženýrská opat ení 
P i vjezdu a výjezdu ze staveniště bude t eba osadit dočasné jednoduché dopravní 

značení upozorňující na vjezd a výjezd ze staveniště. Jiná dopravní inženýrská opat ení 
se nep edpokládají. 

m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

Stavba bude probíhat 11 měsíců od íjna do zá í a není závislá na speciálních 
podmínkách výstavby. Staveniště je nutné zamykat, aby se to nemohla dostat žádná 
nepovolaná osoba. P i p íjezdu i výjezdu musí idiči asistovat způsobilá osoba, která 
bude jednak signalizovat idiči p ípadná nebezpečí, jednak bude organizovat p ípadné 
kolemjdoucí tak, aby nemohlo dojít ke st etu s chodci, zejména dětmi. 

n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

P edpokládané zahájení stavby: 10/2016 

P edpokládané ukončení stavby: 0ř/2017 

P edpokládané dokončení hrubých instalací: 31.10.2016 

P edpokládané dokončení dokončovacích prací: 31.Ř.2017 

 

V Českých Budějovicích dne 14. 1. 2016 

Vypracoval : 

Bc. Oliver Ernst 
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C.1 Účel stavby 

Objekt knihovny je účelově určen pro knihovní účely tj. půjčování knih a studium 
knižních fondů. V objektu je také možno po ádat p ednášky i se občerstvit v knižní 
kavárně. 

C.2 Architektonické, funkční a výtvarné ešení  
 Z hlediska urbanistického a architektonického je navržené ešení stavby v souladu 

se stávající okolní zástavbou a nikterak ji nenarušuje.  

C.2.1 Dispoziční ešení  

V 1. NP se nachází vstup do objektu, hala, volný výběr, p ednášecí místnost, šatna, 
schodiště do suterénu a WC. V suterénu je garáž pro zaměstnance, archiv s malou 

místností pro nové fondy, VZT technická místnost a dvě technické místnosti. V 1. NP – 

Technické podlaží se nachází technická místnost pro VZT jednotku, serverovna a dvě 
technické místnosti. Ve 2. NP jsou t i studovny. Jedna pro technické vědy, druhá pro 
humanitní vědy a t etí je pro studium norem. Dále zde jsou WC a kancelá e. V posledním 
podlaží 4. NP a Technický modul jsou kancelá e pro vedení a ekonomický sektor 
knihovny a VZT strojovna. 

C.2.2 ešení vegetačních úprav okolí objektu  

Vegetační úpravy kolem objektu budou ešeny odděleně od této PD.  

C.2.3 ešení p ístupu a užívání objektu osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace  

  Vzhledem k charakteru objektu se eší p ístup a užívání osobami s omezenou 

schopností pohybu a orientace v celém objektu. P ed vstupem do prodejny je p iléhající 
chodník ve stejné výšce jako je podlaha haly a vstupní dve e do objektu mají nízký práh. 
Pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace uvnit  objektu je ešen pomocí 
výtahů. 

C.3 Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory  
Zastavěná plocha 1 802,3 m2 

Celková výška knihovny (atika) nad okolním terénem: 15,64 m  

Půdorysný rozměr 35 x 54 m  

Dispoziční ešení je patrné z výkresů stavební části dokumentace.  
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C.4 Technické a konstrukční ešení objektu 

C.4.1 Hlavní terénní úpravy 

Nejprve se na pozemku sejme ornice v tloušťce 20 až 30 cm a následně se uloží na 
pozemku pro zpětné úpravy. Výkopy budou provedeny šikmými stěnami. Základovou 
spáru musí p ed betonáží prohlédnout statik a ově it únosnost zeminy. Výkopy se 
provedou strojně a dočištění se provede ručně, tak aby hloubky a ší ky byly v souladu 

s projektovou dokumentací základových konstrukcí. V místech prefabrikovaných patek 
se provedou výkopy pouze na p esné rozměry patky s kolmými stěnami. V místech 
monolitických patek se provedou výkopy o 500 mm širší, než jsou rozměry patek 
z důvodu výstavby bednění.  

Výkop bude pot eba odvodnit a v p ípadě intenzivního deště se voda bude 
odčerpávat čerpadlem. Výkopový materiál bude zpětně použit k zásypům pod podkladní 
betony a terénní úpravy. Pokud geolog zjistí, že zemina je nevhodná k zásypům, použije 
se na zásypy náhradní materiál, který bude splňovat limity zhutnění a ulehlosti zeminy. 
Ten si ale bude muset dodavatel zajistit sám. Nevhodný výkopek se i tak použije 
k terénním úpravám okolo objektu. Veškerá doprava na dno hlavní figury bude zajištěna 
po budoucí nájezdové rampě do garáží.  

C.4.2 Základy a izolace 

Založení obvodových suterénních stěn a výztužného jádrového zdiva je navrženo 
na železobetonových základových pasech se základovou spárou zapuštěnou minimálně 
v nezámrzné hloubce. Základy jsou navrženy z železobetonu C20/25 s výztuží B500B 
betonované do systémového bednění DOKA. Základová spára se vysype štěrkem frakce 
64 – 32 mm a zhutní na únosnost cca 0,2 MPa. Pod sloupy jsou navrženy prefabrikované 
železobetonové patky, jen v místech s napojením základu pod výztužnou opěrnou stěnou 
jsou navrženy monolitické železobetonové patky. Provede se vylití podkladního betonu 
C16/20 v tloušťce 150 mm. Horní části základových pasů se vybetonují zároveň 
s podkladními betony. Podkladní betony se vyztuží KARI sítí s oky 150 mm.  

Stavba se nachází na území s nízkým radonovým indexem, a proto se nemusí 
navrhovat zvláštní protiradonová opat ení. Proti minimálnímu pronikání radonu do 
objektu se zamezí ádným provedením hydroizolace a neporušením podkladního betonu. 
Hydroizolace se provedou ze dvou modifikovaných asfaltových pásů plnoplošně 
sva ených se st ídavými spoji. Pokud se p i výkopových pracích narazí na podzemní 
vodu, bude hydroizolace upravena tak, aby odpovídala podmínkám na stavbě. P ed 
natavením asfaltového pásu se podklad opat í asfaltovým nátěrem. Svislá hydroizolace 
se vytáhne minimálně 350 mm nad úroveň upraveného terénu. Hydroizolace se opat í po 
obvodě ochrannou vrstvou z nopové fólie. Ta bude ukončena v úrovni terénu zakrývací 
plastovou lištou.  
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Tepelné izolace budou z pěnového extrudového polystyrenu ISOVER Synthos XPS 
30. Zateplení suterénních stěn je v místě garáže pouze do hloubky 1 m, jinak v místě 
archivu po celé výšce podlaží.  

C.4.3 Svislé konstrukce 

Suterénní obvodové a soklové zdivo je z monolitického železobetonu tvo eného 
betonem C20/25 s výztuží B500B. Polohu a počet výztuží určí statik. Soklová a suterénní 
část obvodového zdiva je zateplena kontaktním zateplovacím systémem ETICS od 
společnosti Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. Tepelná izolace je z pěnového 
extrudového polystyrenu ISOVER Synthos XPS 30 tloušťky 120 mm. Izolace je 
k podkladu p ilepená stěrkovou hmotou CEMIX 115 Lepicí hmota. Další hlavní nosnou 
složku svislých konstrukcí obstarávají železobetonové sloupy prů ezu 450x450 mm, 
ztužující jádrové zdivo tloušťky 450 mm a zdivo mocnosti 300 mm plnící opěrnou funkci 
pro lehký obvodový plášť také z betonu C20/25 s výztuží B500B.  

Největší část obvodových konstrukcí tvo í celoprosklený lehký obvodový plášť 
s nosným rámem z hliníkových profilů REYNAERS 50 s výplní izolačním dvojsklem 
AKUTERM AKUPLUS COOL-LITE XTREME 60/28. 

Nenosné zdivo tvo í p evážně sádrokartonové p íčky RIGIPS dvojitě opláštěné 
3.40.04 SK 14 a stěny šachet RIGIPS 3.Ř0.50 OK 12. Kvůli tepelnému oddělení prostorů 
archivu a garáže je použita konstrukce z p íčkovek POROTHERM 14 Profi se zateplením 
ISOVER EPS 100F p ilepený stěrkovou hmotou CEMIX 115 Lepicí hmota.  

C.4.4 Vodorovné konstrukce 

Veškeré vodorovné konstrukce jsou z železobetonové oboustranně vyztužené 
desky tloušťky 200mm z betonu C20/25 a s výztuží B500B. Polohu a počet výztuží určí 
statik. V místě sloupů se nacházejí skryté hlavice kvůli propíchnutí sloupu a desky. V 
p íčkách POROTHERM 14 Profi se nacházejí p eklady POROTHERM 14,5. Pod 
nástupním a výstupním ramenem hlavního schodiště jsou železobetonové trámy 400x450 
mm z betonu C20/25 s výztuží B500B. Podesty jsou podep eny železobetonovou 
trámovou konzolou ší ky 450 mm a proměnné výšky. Bednění stropů se provede pomocí 
systémového bednění DOKA. 

C.4.5 St ešní konstrukce 

St ešní konstrukci objektu tvo í dvě stejné sko epinové roviny. Konstrukce st echy 
je dvouplášťová s nevětranou mezerou. Spodní plášť tvo í sádrokartonový podhled 
RIGIPS na hliníkovém roštu se zateplením minerální vatou ISOVER Piano. Trapézový 
plech s polyuretanovými deskami a PVC krytinou Monarplan G tvo í skladbu horního 
pláště.  
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Odtok vody ze st echy je ešen st ešními vpustěmi o průměru 150 mm opat enými 
plastovými koši proti nečistotám v mezi st ešním žlabu a postranními okapy s odtoky 

průměru 150 mm. Sklon hlavní rovné části st echy je 7 %.  

Nosnou konstrukci celé st echy zajišťují ocelové p íhradové vazníky uložené na 
ocelových hlavicích sloupů. 

C.4.6 Schodiště 

Hlavní schodiště z 1. NP do 2. NP je železobetonové monolitické p ímé s dvěma 
podestami. Ší ka ramene je 2,5 m a tloušťka desky 200 mm. Podpory schodiště tvo í 
železobetonové monolitické trámy vynesené ze sloupů. Dva konzolové trámy podpírají 
mezipodesty. Celé bude z betonu C20/25 a s výztuží B500B. 

Schodiště ze suterénu do 1. NP je p ímé. Tvo í ho dvě ocelové boční schodnice 
z válcovaného profilu U 150. Schodnice jsou betonové osazené v ocelové konstrukci 
p iva ené ke schodnicím. 

Dvoje schodiště ústící do VZT modulů jsou monolitické železobetonové p ímé, 
dvojramenné pravotočivé. Tloušťka  desky je 150 mm. Celé bude z betonu C20/25 a 
s výztuží B500B. 

Z 2. NP do 3. NP vede pravotočivé, p ímé trojramenné ocelové schodiště. Boční 
schodnice tvo í válcované nosníky U 150, schodnice budou z tvrzeného skla tloušťky 25 
mm osazeného do ocelové konstrukce p iva ené ke schodnicím. 

C.4.7 Výplně otvorů 

Dvouk ídlé otočné vstupní dve e do objektu a únikové dvouk ídlé otočné dve e jsou 
ze systému REYNAERS.  

P evážná část interiérových dve ních k ídel je ze smrkových lamel opat ených 
polyuretanovým natur lakem. Zárubeň vnit ních dve í je kovová.  

Jako garážová vrata jsou navržena ocelová rolovací vrata s prosklenými okénky. 
Roletový zásobník na garážovou roletu je umístěn nad otvorem. 

C.4.8 Povrchové úpravy 

Soklová část bude opat ena kamínkovou mozaikou marmolit v červené barvě 
nanesené na Lepicí a stěrkovací hmotě COMFORT, vše od firmy CEMIX. 

Krytiny podlah tvo í t i druhy nášlapných vrstev. Koberce jsou ve studovnách a 
v kancelá ích. Keramická dlažba je v prostorách haly, hygienických za ízení v prostorách 
kavárny. V technických místnostech, garáži a archivu je navržena epoxidová 
plastbetonová stěrka.  Skladby podlah jsou popsány v samostatné p íloze.  

Na WC jsou keramické obklady do výšky 2 m od podlahy. V kuchyňských koutech 
bude keramický obklad pouze za linkou. Na betonovém podkladu stěn je CEMIX - 
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jednovrstvá omítka strojní a ruční a sádrokartonové podklady jsou opat eny sádrovou 
stěrkou RIGIPS  Rifino Top. V úrovni podlahy bude buď keramický sokl výšky 70 mm, 
nebo d evěná podlahová lišta. U epoxidových plastbetonových stěrek nebude žádná lišta 
na p ekrytí spoje podlahy a svislé konstrukce.  

C.4.9 Klempí ské výrobky 

Nap . oplechování atik, svody, lemování atd. budou provedeny z hliníkového 
plechu opat eného nátěrem, nebo poplastováním plechu. Červený odstín se použije na 
oplechování atiky. 

C.4.10 Zámečnické výrobky  

Těmito prvky jsou v objektu zábradlí schodiště. To bude z ocelových hranatých 
trubek opat ených ochranným nátěrem 2x základní s miniem a 2x email.  

C.4.11 Styk dvou materiálů  

Obecně bude ešen pomocí negativní spáry (drážky) nebo pomocí ozubu, pokud 
nebude z důvodu funkčních a estetických požadováno jinak. Spára nebo ozub musí být 
podél své celé délky pravidelná, stejného p íčného prů ezu.  

C.4.12 Prostupy  

Prostupy ve stropních a stěnových konstrukcích musí být vytvo eny vloženým 
bedněním p i betonáži. P esné umístění otvorů up esní a zkontroluje statik. Podrobnosti 

k vytvá ení drážek IS jsou stanoveny v prováděcích pokynech jednotlivých výrobců 

materiálu.  

C.4.13 Úpravy kolem budovy 

Okapový chodník bude tvo en obrubníkem v betonovém loži a betonovými 
dlaždicemi. Ší ka okapového chodníku je 500 mm.  

Vedle objektu je navrženo dvacet devět klasických stání a dvě stání pro osoby se 
sníženou schopností pohybu a orientace. Parkovací stání jsou tvo ena asfaltovou 

krytinou. Rozměry jednoho stání je 2,5 x 5 m. Stání pro osoby se sníženou schopností 
pohybu a orientace má 3,5 x 5 m. 

Plocha určená pro stání popelnic má rozměry 1,5 m x 2 m a je ze zámkové dlažby. 

P ilehlý chodník k objektu bude ze zámkové dlažby a p íjezdová cesta ke garážím 
s asfaltovou krytinou. Nájezdová rampa do prostor garáží ze silniční betonové krytiny. 

Nezpevněné plochy budou ozeleněny. 

Plocha pozemku bude částečně oplocena drátěným plotem s oky 45 mm.  
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C.4.14 Zdravotní instalace 

Budou provedeny p ípojky kanalizace a vody. P ípojka kanalizace bude ukončena 
na pozemku investora revizní šachtou. P ípojka vodovodu bude ukončena vodoměrnou 
šachtou. 

V komunikaci je veden vodovodní ad PE 110. Na stavební pozemek bude 
provedena vodovodní p ípojka z PE 64. Ve ve ejné komunikaci je p ivedena stoková síť 
jednotné kanalizace - PVC 300. Ze stokové sítě bude p ivedena na stavební pozemek 
kanalizační p ípojka z PVC 200. 

Kanalizace 

V rámci ešeného objektu budou likvidovány tyto druhy odpadních vod dle ČSN 
75 6101: 

Splaškové (odpadní vody obsahující splašky z kuchyní, úklidu, WC apod.) 

Dešťové vody - neznečištěné odtékající z nečištěných povrchů st ech 

Splaškové odpadní vody se budou odvádět do ve ejné kanalizace, dešťové vody se 
odvedou do vsakovací jímky. 

Vodovod  

Studená voda bude p ipojena na vodovodní p ípojku a bude ukončena na pozemku 
investora vodoměrnou šachtou. V objektu se voda rozvede v instalačních šachtách, 
instalačních p edstěnách a v podhledech k jednotlivým za izovacím p edmětům. 
V technické místnosti v suterénu budou dva vodoměry pro vnit ní spot ebu samostatného 
provozu knihovny a pro kavárnu. 

Teplá voda bude p ipravována v zásobníku s elektrickou topnou spirálou. Zásobník 
bude mít 500 l.  

P ipojení p ívodů vody musí být provedeno dle ČSN 06 0Ř30 s osazením všech 
armatur. Musí být jištěn pojistným ventilem, který je součástí dodávky zásobníků. 
Rozvod teplé vody bude veden spolu s rozvodem studené vody k jednotlivým 
za izovacím p edmětům. 

Potrubí studené a teplé vody je navrženo z plastových trub HOSTALEN. Montáž 
bude provedena dle pokynů výrobce plastového potrubí. Potrubí studené a teplé vody 
bude opat eno pěnovou izolací (MIRELON).  

P i provádění nutno dodržet ČSN EN 1775 (3Ř6441) a všechny navazující normy.  

C.4.15 Vytápění 

Tepelné ztráty byly počítány dle ČSN 73 0540 s oblastní venkovní teplotou - 17°, 
pro krajinu normální. Vnit ní výpočtová teplota je navrhována dle výše uvedené ČSN. 
Instalaci může provádět pouze oprávněná organizace. 
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Zdroj tepla 

Jako zdroj tepla bude místní vzduchotechnická jednotka s elektrickým oh ívačem a 

rekuperací. 

Vlastní vytápění 

Systém vzduchotechnického vytápění bude ešen klasickým dvoupotrubním 

systémem s p ívodními elementy a odvodními elementy. Rozvody od VZT  jednotky 

budou opat eny tepelnou izolací tl. 50 mm v prostoru st ešní mezery. Jako otopná tělesa 
jsou navrženy elektrické oh ívací panely. 

Regulace 

Regulace otopného systému bude centrálně ekvitermním regulátorem na VZT 
jednotce. V místnostech bude regulace teploty pomocí elektronického prostorového 
regulátoru na stěně.  

C.4.16 Elektroinstalace 

Projekt eší elektroinstalaci v nově navrženém objektu knihovny (světelná a 
zásuvková instalace, kabelové rozvody, slaboproud a ochranné pospojování v návaznosti 

na stavební projekt, normy ČSN a platné p edpisy). 

Napojení elektrické energie 

Napojení je provedeno vedením HDV ze sk íně PS na venkovní stěně objektu 
kabelem 1 - CYKY 3x25+16 vedeným v podlaze v plastové chráničce do rozvaděče RE 
v hale objektu. V RE je umístěno mě ení. Pro společnou spot ebu je použita rozvodnice 
R napájená vodičem CYKY - K 5x4. 

Vnit ní osvětlení 

Svítidla budou zabudována do SDK podhledů. Ovládání osvětlení je vypínači 
TANGO bílé barvy od spol. ABB, 230V/10A osazenými cca 1,2 m od podlahy. V rámci 
světelného okruhu jsou umístěny dvě zásuvky TANGO od firmy ABB s.r.o. 230V/16A 
pro digesto . Pro světelné okruhy ve studovnách je použita doplňková ochrana 
proudovým chráničem. 

Vnit ní osvětlení společná spot eba 

Označené  vývody budou osazeny svítidly. Ovládání osvětlení je vypínači TANGO 
bílé barvy od spol. ABB, 230V/10A osazenými cca 1,2 m od podlahy. V chodbě objektu 
bude osvětlení ovládané tlačítky u jednotlivých dve í pomocí časového relé v R. 

V chodbě objektu bude umístěno jedno nouzové svítidlo s vlastním zdrojem. Svítidlo se 
aktivuje p i výpadku el. energie. 

Vnější osvětlení společná spot eba 

Označené  vývody budou osazeny svítidly dle výběru investora. Ovládání osvětlení 
je vypínači TANGO bílé barvy od spol. ABB, 230V/10A osazenými cca 1,2 m od 
podlahy. Venkovní svítidla a spínací prvky musí mít el. krytí min. IP44. 
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Zásuvkové rozvody 

Provedení zásuvkami TANGO 230V/16A. Zásuvky osazeny cca 1,2 m od podlahy 
na stěně. U kuchyňské linky budou zásuvky umístěny dle rozměrového náčrtu firmy 

dodávající kuchyni. Napájení z rozvodnice RB. Zásuvkové okruhy ve studovnách a 
kancelá ích mají jako doplňkovou ochranu proudovými chrániči o ln = 300 mA. Pro VZT 
je použit samostatný okruh. 

C.4.17 Vzduchotechnika  

Větrání v celé budově budou zajišťovat vzduchotechnické jednotky umístěné ve 
VZT modulech. P ívod čerstvého vzduchu do VZT jednotek a odvod využitého vzduchu 
bude p es otvory opat ené m ížkou v lehkém obvodovém plášti na severní straně objektu. 
Jednotky se budou starat o veškerou klimatickou pohodu v objektu tj. o vytápění, 
chlazení, zvlhčování a vysoušení. Systém bude opat en rekuperací tzv. zpětným 
získáváním tepla. 

Vedení VZT potrubí bude v prostorách podhledu p ivedených od VZT jednotek 
p es otvory ve stěnách, stropech nebo instalačních šachtách. Do kancelá í v nejvyšším 
podlaží bude potrubí p ivedeno p es vzduchovou mezeru ve st eše a musí být tepelně 
izolováno.     

Dokončená potrubí se otestují ádnou tlakovou zkouškou vzduchotechnického 
systému. Na žádném místě zkoušeného za ízení nesmí být patrné netěsnosti. Potrubí 
ústící z jednoho požárního úseku do druhého musí být opat eno protipožární klapkou. 

Celý VZT systém musí být navržen VZT technikem. 

C.4.18 Bleskosvod a uzemnění 

Pro ochranu p ed bleskem je použita jímající soustava s drátem FeZn Ř a jímajícími 
tyčemi. Pro spojení jímací soustavy s uzemněním jsou použity 4 svody opat eny zkušební 
svorkou. Pro svod je použit drát FeZn 10 a izolovaný svod. Pro zemnění je použit pásek 
FeZn 30x4 mm. Umístěný v základu stavby. Zemnící pásek je vyveden do svorkovnice 

pospojování PAS pod rozvodnicí RE pomocí svorek SR02. 

C.4.19 Elektrická požární signalizace 

V kuchyňkách budou na stropě umístěny bateriové požární hlásiče. V p ípadě 
požáru bude aktivována zvuková signalizace. Za ízení bude umístěno dle p iloženého 
návodu. Provoz se bude ídit dle p iloženého návodu k použití. 

Elektroinstalace musí odpovídat všem platným normám ČSN a bezpečnostním 
požárním p edpisům. 
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C.4.20 Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu, ešení technické a 
dopravní infrastruktury včetně ešení dopravy v klidu 

 Stavební pozemek p iléhá k ve ejné komunikaci. Komunikace má ší ku 6 m. 

C.4.21 Vliv stavby na životní prost edí 

 Stavba knihovny se neposuzuje z hlediska vlivu na životní prost edí podle zákona 
č. 100/2001 Sb. ve znění. Nep edpokládá se však, že by měla negativní vliv na životní 
prost edí. P i provozu knihovny bude vznikat tuhý domovní odpad, které je ešeno 

v rámci odpadového hospodá ství města. 

C.4.22 ešení bezbariérového užívání navazujícího ve ejně 
p ístupných ploch a komunikací 

P ístup do budovy je bezbariérový. 

C.4.23 Průzkumy a mě ení, jejich vyhodnocení 

 Na základě určených hodnot bylo stanoveno, že není nutno provádět 
protiradonová opat ení. 

C.4.24 Údaje o podkladech pro vytyčení stavby 

 Na základě katastrální mapy a podkladů od geodeta byla vypracována situace 
stavby s okótovaným umístěním objektu knihovny. 

C.5 Mechanická odolnost a stabilita 

 viz p íslušná část dokumentace - stavebně konstrukční část. 

C.6 Požární bezpečnost 
 viz Požárně bezpečnostní ešení. 

C.7 Hygiena, ochrana zdraví a životního prost edí 
 Stavba bude splňovat všeobecné požadavky a limity obsažené ve zvláštních 

p edpisech. Ochrana proti hluku je podrobně popsána v bodě C. 6 Požární bezpečnost. 

 Materiály použité ve stavbě musí mít platná prohlášení o shodě a platné atesty na 
zdravotní nezávadnost. P i výstavbě je nutné dbát na důslednou likvidaci odpadů ze 
stavby organizacemi s platným atestem k této činnosti. Je nutné dodržovat podmínky 
stanovené zákonem č.1Ř5/2001. 



10 

 

C.8 Bezpečnost p i užívání 
 Budou se dodržovat p íslušné právní p edpisy. Hlavní zásady budou zapracovány 

do ádu budovy. 

C.9 Ochrana proti hluku 

 Hygienické limity hluku v chráněném venkovním prostoru stavby stanovuje 
vyhláška NV č.14Ř/2006Sb., o ochraně zdraví p ed nep íznivými účinky hluku a vibrací. 

Vzhledem k tomu, že se objekt nachází v klidné okrajové části města určené pro 
bydlení a občanské využití a ani není v blízkosti žádné frekventované komunikace, stačí 
z hlediska ochrany proti hluku a vibracím běžný obvodový plášť. 

C.10 Úspora energie a ochrana tepla 

 Roční bilance zkondenzované a vypa ované vlhkosti p i používaných materiálech 
a navržené skladbě z ejmě vyhoví. Vzduchová prostupnost konstrukcí z ejmě splní 
požadované normové hodnoty. 

C.11 ešení p ístupu a užívání stavby osobami 
s omezenou schopností pohybu a orientace  

 Do objektu je bezbariérový p ístup. Dále pak je ešen p ístup a užívání osobami 
s omezenou schopností pohybu a orientace. 

C.12 Ochrana stavby p ed škodlivými vlivy vnějšího 
prost edí 

Radon - Na základě zjištěných hodnot nebude nutné použít zvláštní protiradonová 
opat ení. 

Agresivní vody - Navrženou stavbou by nemělo být dosaženo hladiny spodní vody. 

Seismicita, poddolování - Na stavebním pozemku není známo poddolování. 
Pozemek leží mimo seismické oblasti, ve kterých není nutné uvažovat s účinky 
zemět esení. 

Ochranná a bezpečnostní pásma – Ochranná pásma vodovodních adů a 
kanalizačních stok určuje zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích ve znění 
pozdějších p edpisů. Stavba bude umístěna mimo ochranné pásmo kanalizační stoky. 
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C.13 Ochrana obyvatelstva 

 Je splněno základních požadavků na situování a stavební ešení objektu z hlediska 

ochrany obyvatelstva. Nep edpokládá se, že stavba bude využita k ochraně obyvatelstva. 
Vzhledem k typu stavby lze hodnotit rizika p ípadných havárií jako nízká.  

C.14 Inženýrské stavby (objekty)  
V technické zprávě je ešený pouze hlavní stavební objekt SO01. Inženýrské sítě 

budou ešeny novými p ípojkami vody, kanalizace, sdělovacích a elektrických sítí NN.  

 

V Českých Budějovicích dne 14.1.2016 

Vypracoval: 

Bc. Oliver Ernst 

         



Závěr 

V decká knihovna je navržena jako objekt s čty mi nadzemními podlažími a jedním 
podzemním podlažím. Stavba se bude nacházet v obci České Bud jovice. Tato lokalita je velmi 

klidná. P íjezdová cesta objektu je napojená na m stskou komunikaci a k objektu náleží i velké 

parkovišt  pro osobní automobily. V 1.NP jsou prostory kavárny, p ednáškový sál a volný výb r. 
Ve zbylých nadzemních podlaží jsou studovny, kancelá e pro personál a vzduchotechnické 
moduly. Podzemní podlaží obsahuje garáž pro zam stnance, archiv a technické místnosti. Stavební 
materiál a konstrukční systém jsou uvedeny ve výkresech a odpovídají dnešním normám a 
p edpis m. Jakékoliv zm ny se musejí oznámit d íve, než se začne stavební dílo realizovat. Objekt 
je také posouzen podle norem tepelné techniky budov, akustiky budov a požární bezpečnosti 
budov. ůrchitektonické a urbanistické ešení stavby nenarušuje okolní zástavbu a provoz nebude 
mít negativní vliv na životní prost edí



 

Seznam použitých zdrojů 

 

PRÁVNÍ P EDPISY - SBÍRKů ZÁKON  ČR 

- Vyhláška č. 26Ř/200ř Sb., o technických požadavcích na stavby 

- Vyhláška č. 4řř/2006 Sb., o dokumentaci staveb 

- Zákon č. 1Ř3/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu Ěstavební zákoně 

- Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území 

- Vyhláška č. 23/200Ř Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb 

- Zákon č. 133/1řŘ5 Sb., České národní rady o požární ochran  

- Vyhláška č. 246/2001 Sb., Ministerstva vnitra o stanovení podmínek požární 

bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru Ěvyhláška o prevenciě 

 

NORMY 

- ČSN 73 4301 Obytné budovy 

- ČSN 73 4130 Schodišt  a šikmé rampy - Základní požadavky 

- ČSN 73 4403 Ochranná zábradlí 

- ČSN 73 05Ř0 - 1 Denní osv tlení budov - Část 1: Základní požadavky 

- ČSN 73 05Ř0 - 2 Denní osv tlení budov - Část 2: Denní osv tlení obytných budov 

- ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel 

- ČSN 73 410Ř Hygienické za ízení a šatny 

- ČSN 73 6005 Prostorové uspo ádání sítí technického vybavení 

- ČSN 73 0532 ůkustika - Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických 

vlastností stavebních výrobk  - Požadavky 

- ČSN 73 0540 - 1 Tepelná ochrana budov - Část 1: Terminologie 

- ČSN 73 0540 - 2 Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky 

- ČSN 73 0540 - 3 Tepelná ochrana budov - Část 3: Návrhové hodnoty veličin 

- ČSN 73 0Ř10 Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení 

- ČSN 73 0Ř02 Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty 

- ČSN 73 0Ř1Ř Požární bezpečnost staveb - Obsazení objekt  osobami 

- ČSN 73 0Ř24 Požární bezpečnost staveb - Výh evnost ho lavých látek 

- ČSN 73 0Ř73 Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou 



 

- ČSN 73 0Ř33 Požární bezpečnost staveb - Budovy pro bydlení a ubytování 
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