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ABSTRAKT  
Diplomová práce řeší návrh kina s kavárnou na území města Humpolec 

v kraji Vysočina. Obsahuje kompletní dokumentaci pro provádění stavby, 
posouzení z hlediska požární bezpečnosti a z hlediska stavební fyziky. Dále 
návrh vzduchotechniky pro kinosál, foyer a kavárnu. 

V objektu se nachází jeden kinosál a jedna kavárna, která je umístěna 
v druhém nadzemním podlaží. Kinosál je navržený s kapacitou 196 míst, 
z toho je vyhrazeno 5 míst pro osoby s omezenou schopností pohybu. 
Promítání je zajištěno jak ve 2D formátu, tak pro 3D projekci. Zmíněná 
kavárna je určená pro návštěvníky kina i pro širokou veřejnost. Kapacita 
kavárny je 36 míst. Budova je navržena jako dvoupodlažní s členitým 
půdorysem s oblými tvary bez ostrých rohů s vystupující částí střechy 
kinosálu, která se nachází na severní straně objektu a má funkci rozčlenění 
budovy na jednotlivé celky. Budova má rozměry 39,15 m x 29,45 m. 

Nosnou konstrukci objektu tvoří vyztužené železobetonové monolitické 
stěny a stropy. V jižní části objektu u místností Foyer, kavárna je navržena 
prosklená fasáda z LOP. Nosná konstrukce zastřešení nad kinosálem 
je tvořena dřevěnými příhradovými vazníky spojované styčníkovými 
prolisovanými deskami.  
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práce, bezbariérový vstup, bezbariérový výtah, bezbariérové parkovací místa, 
monolitická železobetonová konstrukce, vnější kontaktní zateplovací systém 
(ETICS), hliníková okna, prosklená lehká obvodová konstrukce  

  



ABSTRACT  
The diploma thesis solves a theater with a cafe in the town of Humpolec 

in the Vysočina Region. It contains complete documentation for execution, 
assessment in terms of fire safety and in terms of building physics. 
Furthermore, the proposal ventilation for cinema, foyer and cafe. 

There is a cinema and a cafe, which is located on the second floor. 
Cinema is designed with a capacity of 196 seats, of which 5 seats are 
reserved for people with limited mobility. Screening is provided as 2D mode 
and 3D projection. The café is designed for moviegoers and the general public. 
The café seats 36 seats. The building is designed as a two storey with 
dissected floor plan with rounded shapes with no sharp edges with 
a protruding portion of the roof of cinema, which is located on the north side 
of the building and has the function division of the building into individual units. 
The building has dimensions of 39.15 meters x 29.45 meters. 

The supporting structure of the building consists of reinforced concrete 
reinforced walls and ceilings. In the southern part of the building with rooms 
Foyer café is designed glass facade of the LOP. Supporting roof structure over 
the cinema hall is made up of wooden trusses joined punched punched plates. 
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1 Úvod 
 
 Cílem této diplomové práce byl návrh kina pro širokou veřejnost a 

školství v obci Humpolec na Vysočině. Objekt obsahuje kromě kinosálu také 

kavárnu. Kapacita kinosálu je 196 míst, kde 5 míst je vyhrazeno pro osoby 

s omezenou schopností pohybu a orientace. Zmíněná kavárna je určená pro 

návštěvníky kina i pro širokou veřejnost. Navrhovaný objekt se nachází 

v západní části města.  

  
 Hlavním cílem práce bylo vyřešení dispozice a navržení moderní 

budovy, která svojí architekturou nenarušuje ráz města ani panorama města 

s výhledem na historické dominanty. Dalším cílem bylo využití uvolněné 

parcely starého autobusového nádraží, kde tato parcela je vhodná pro budovu 

tohoto typu. 

 
 Projekt novostavby je členěna na hlavní textový dokument s částmi 

příloh obsahující přípravné a studijní práce, kde je řešen základní tvar a 

charakter stavby, jeho tvar a dispoziční řešení. Jako další příloha je část 

situační, kde je řešeno umístění stavby na stávající parcele a její napojení na 

okolí. V architektonicko-stavební části je řešeno skutečné tvarové, dispoziční, 

konstrukční a materiálové řešení, které vychází z počátečního návrhu 

z přípravných a studijních prací. Následující stavebně konstrukční část řeší 

budovu z hlediska nosného systému stavby. Součástí je také posudek stavby 

z hlediska požární bezpečnosti a z hlediska stavební fyziky. Další částí práce 

bylo vypracování jedné specializace, a to specializace zaměřené na návrh 

vzduchotechnicky. Ve které byl objekt rozdělen na jednotlivé vzduchotechnické 

celky, navrženo schéma rozvodů vzduchotechniky, jejich orientační dimenze. 

Dále návrh distribučních jednotek a koncových elementů.  Při zpracování této 

práce jsem postupoval dle platných předpisů a norem. 
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2 Vlastní text práce 

 
A Průvodní zpráva 

 
A.1  Identifikační údaje 

 
A.1.1Údaje o stavbě 

a) Název stavby 

Cinema Point 

   

b) Místo stavby 

Okružní, 396 01 Humpolec, parcelní číslo 1887/1 a 1700 a 428/4, katastrální 

území města Humpolec 

 

A.1.2Údaje o stavebníkovi 

Ing. Tereza Bečkovská, Ph.D., Žižkova 512, 602 00 Brno 
 

A.1.3Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Bc. Jiří Hrůza, Rozkoš 84, 396 01 Humpolec 
 
 

A.2  Seznam vstupních podkladů 

Studie, dokumentace pro územní rozhodnutí, katastrální mapa, 
fotodokumentace a prohlídka pozemku 
 
 

A.3  Údaje o území a změně vlivu užívání stavby 

na prostředí 

a) Rozsah řešeného území 
- Zastavěná plocha: 1 074,57 m2 
- Nezastavěná plocha: 13 211,3 m2 
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b) Dosavadní využití a zastavěnost území 

Doposud je parcela využívána jako autobusové nádraží. Toto 

autobusové nádraží je v dnešní době navrženo na demolici a přesunutí na jiné 

místo. K této parcele bude podána žádost o změnu využití pozemku pro 

veřejné využití nebo smíšené městské území. 

 

c) Údaje o ochraně území 

Stavba se nenachází v památkové zóně ani v jiném speciálním území 

a ani s ním nesousedí. Pozemek se nenachází v záplavovém území ani 

v poddolované oblasti ani v jeho blízkosti 

 

d) Údaje o odtokových poměrech 

 Odvedení splaškových vod bude řešeno na pozemku investora, a to 

svedením do kanalizační přípojky. 

 

e) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 

 Je nutné zažádat o změnu využití pozemku, dle platného územního 

plánu je parcela určená pro technická a dopravní zařízení. 

 

f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

 Po změně využití pozemku na smíšené městské území nebo veřejné 

území, bude stavba splňovat obecné požadavky, navazovat na okolní 

zástavbu. 

 

g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

 Požadavky dotčených orgánů budou zpracovány do projektové 

dokumentace po obdržení od stavebního úřadu dotčeného území danného 

města Humpolec. 

  

h) Seznam výjimek a úlevových řešení 

Z hlediska využití území zde nejsou žádné úlevová řešení a výjimky.
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i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic 

Nejsou známy žádné související a podmiňující investice 

  

j) Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby 

 1887/1-  ICOM transport a.s., Jiráskova 1424/78, 58732 Jihlava 

 1700 - ICOM transport a.s., Jiráskova 1424/78, 58732 Jihlava 

 428/4 - ICOM transport a.s., Jiráskova 1424/78, 58732 Jihlava 

 

k) Seznam pozemků a staveb sousedících staveb 

 406/3 - Město Humpolec, Horní náměstí 300, 39601 Humpolec 

 536/1 - Kudrna Josef, Jihlavská 1585, 39601 Humpolec 

 536/7 - Město Humpolec, Horní náměstí 300, 39601 Humpolec 

2490/4- Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková  

organizace, Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava 

 2496/2- Město Humpolec, Horní náměstí 300, 39601 Humpolec  
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A.4  Údaje o stavbě a o změně v užívání stavby 

 
a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 
 Novostavba 
  
b) Účel užívání stavby 
 Kulturní a rekreační účely 

  
c) Trvalá nebo dočasná stavba  

Trvalá stavba 
 

d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů  
Stavba není nijak chráněna 
 

e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných 
technických požadavků zabezpečující bezbariérové užívání stavby  
 Tyto požadavky jsou dodrženy, Budova je navržena v souladu 
s vyhláškou 398/2009. Bezbariérové užívání budovy bude zajištěno po celou 
dobu její životnost 

 
f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývající z 
jiných právních předpisů  

  
Požadavky územního plánu – Navržený objekt plní funkci rekreační a 

kulturní - nesplňuje požadavky, nutné vyžádání změny využití pozemku  

 

Požadavky obce – Projekt i investor respektují požadavky obce 

 

Přístupová a příjezdová komunikace – V severní části parcely je 

navržené parkoviště pro návštěvníky, v této části je navržená příjezdová 

komunikace s napojením na silnici II. třídy. Majitel komunikace souhlasí 

s napojením objektu.  

 

Likvidace odpadů – Objekt bude zapojen do svozového systému města 

Humpolec. Po ukončení stavby bude provedena smlouva se svozovou 

organizací. V době stavby bude stanoven způsob likvidace odpadů a 

přebytečné zeminy na základě žádosti stavebníka k obecnímu úřadu.  
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Ochrana ovzduší – V navrhovaném objektu není navržen systém 

vytápění s potřebou spalování tuhých, plynných paliv. 

 
Ochrana povrchových a spodních vod – Objekt nemá vlastní zdroj vody. 

Objekt je napojen na dešťovou a splaškovou kanalizaci obce.  

 
Ochrana krajiny, lesního a vodního hospodářství – Objekt není žádným 

významným krajinotvorným prvkem. Objekt nezasahuje do ochranného 

pásma lesa a vod. 

  
Vyjádření plynárenské organizace k napojení objektu na plyn – zemní 

– Objekt nemá navrženou plynovodní přípojku 

 

Vyjádření distribuční organizace k připojení objektu na elektrický rozvod 

– Připojovací bod na hranici pozemku, kde je vybudován instalační 

sloupek. Viz C3.Koordinaní situační výkres 

  
Vyjádření správce vodovodu k napojení objektu na veřejný vodovod – 

Objekt bude připojen na veřejný vodovod. Viz C3.Koordinaní situační 

výkres. Objekt bude dále připojen na místní teplovodní potrubí. 

  

Vyjádření správce kanalizace k napojení objektu na veřejnou 

kanalizační soustavu -  Objekt bude napojen na splaškovou a dešťovou 

kanalizaci obce. Viz C3.Koordinaní situační výkres 

  

Vyjádření telekomunikační organizace – Objekt nebude napojen na 

telekomunikační síť. Viz C3.Koordinaní situační výkres 

  
Kabelová televize – V dané lokalitě nezavedena. Objekt nebude 

připojen. Viz C3.Koordinaní situační výkres 

 
g) Seznam výjimek a úlevových řešení  

Nejsou žádné výjimky ani úlevová řešení. 
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h) Navrhované kapacity stavby  
Zastavěná plocha: 1 074,57 m2 

Užitná podlahová plocha 1NP: 918,1 m2 
Užitná podlahová plocha 2NP: 537,25 m2 
Kapacita kina:196 osob 
Kapacita kavárny: 36 míst 
Počet zaměstnanců: 10 
 

i) Základní bilance stavby  
Budova je dle ČSN 73 0540-2:2011 zatřízena do kategorie B-vyhovující 
 

j) Základní předpoklady výstavby  
Časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy a podobně bude 

řešeno v samostatné části projektové dokumentace 
 

k) Orientační náklady stavby 
48 184 080 Kč 

 

A.5  Členění stavby na objekty a technická a 
technologická zařízení 
 
 SO 01 – Cinema Point 
 SO 02 – Parkoviště 
 SO 03 – Komunikace 
 SO 04 – Zpevněné plochy 
 SO 05 – Splašková kanalizace 
 SO 06 – Dešťová kanalizace 
 SO 07 – Vodovodní přípojka 
 SO 08 – Přípojka nízkého napětí 
 SO 09 – Přípojka teplovodního potrubí 
 SO 10 – Vegetační úpravy 
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B Souhrnná technická zpráva 

B.1  Popis území 

 
a) Charakteristika stavebního pozemku 

 Pozemky se nachází na křižovatce ulice Okružní a Lnářská, 396 01 

Humpolec, parcelní číslo – 1887/1, 1700 a 428/4, katastrální území města 

Humpolec a jsou nepravidelného tvaru. Na pozemku se nachází stavba, která 

slouží jako autobusové nádraží. Tato stavba bude zbourána. Pozemek je 

mírně svažitý s navýšením v jihozápadní části pozemku. Sousedící parcely 

jsou 406/3, 536/1, 536/7, 2490/4, 2496/2. Pozemek je svými vlastnostmi, 

polohou, tvarem, rozlohou vhodný pro výstavbu navrženého objektu. Objekt je 

umístněná na okraji města v klidné části. Ve vzdálenosti cca 10 minut pěšky 

od autobusového a vlakového nádraží. 

  

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

Na pozemku byl proveden radonový průzkum. V místě průzkumu byl 

zjištěno střední radonové riziko, jako ochrana je navrženo asfaltové souvrství 

o dvou pásech.  

 

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

 Stávající ochranná a bezpečnostní pásma jsou stanovena příslušnými 

správci sítí a dotčenými orgány v jednotlivých vyjádřeních (tyto části nejsou 

v rámci této diplomové práci stanoveny). 

  

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Umístění parcely se nenachází v záplavovém území ani v poddolované 

oblasti ani v jejich blízkosti. 

 

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

Stavba nijak neovlivňuje okolní stavby a pozemky a odtokové poměry 

území. 
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f) Požadavky asanace, demolice, kácení dřevin  

V rámci stavby bude provedena demolice stávajícího objektu 

autobusového nádraží a vykácení nevhodných dřevin. 

 

 

g) Požadavky na max. zábory zemědělské půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa  

Stavba si nevyžádá zábor zemědělského a půdního fondu ani pozemků 

určených k plnění funkce lesa. 

 

h) Územně technické podmínky  

Napojení na stávající dopravní infrastrukturu, viz výkres C3 koordinační 

situační výkres. Vjezd na nově vybudované parkoviště bude navržen 

v severozápadní části pozemku. Komunikaci vlastní a spravuje město 

Humpolec. Parkoviště bude u severní fasády objektu. Objekt bude mít přípojku 

el. Energie, kanalizace, vodovodu, teplovodu. 

 

i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Stavba nemá věcné ani časové vazby na stavby ani související 

investice. 
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B.2  Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních 

jednotek 

Účel stavby:     kino, kavárna 

Kapacita objektu:    232 osob  - kapacita kina - 196 

        - kapacita kavárny - 36 

 

Užitná plocha nových prostor: užitná podlahová plocha 1NP: 918,1  m2 

     užitná podlahová plocha 1NP: 537,25 m2 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

 
a) Urbanizmus 

Pozemek je dle územního planu do dnešního dne určený pro technická 

a dopravní zařízení. V příležitosti rušení stávajícího objektu autobusového 

nádraží je nutné zažádat na stavebním úřadě ve městě Humpolec o změnu 

využití pozemku pro veřejné vybavení nebo smíšené městské území. 

Navrhovaná stavba se nachází cca 10 minut pěšky od vlakového a nově 

navrženého autobusového nádraží. Ve vzdálenosti cca 15 minut je základní 

škola. Objekt je situován v klidné okrajové části města.  

 

b) Architektonické řešení 

Budova je navržena jako dvoupodlažní. Byli brány v potaz 

architektonické a urbanistické nároky daného území. Budova má členitý 

půdorys s oblými tvary bez ostrých rohů s vystupující částí střechy kinosálu, 

která se nachází na severní straně objektu a má funkci rozčlenění objektu na 

jednotlivé celky. Kolem celého objektu je navržena předsazená konstrukce 

z WPC profilů která rozděluje první a druhé nadzemní podlaží. Tyto profily jsou 

kotveny v horizontální poloze. Začínající v úrovni podlahy druhého podlaží a 

končí v úrovni roviny atiky ploché střechy. Aby tato rozdělující dekorativní 

předsazená konstrukce nebudila dojem jednotvárnosti, byla spodní část WPC 



 

11 
 

profilů zkrácena a prodloužená do podoby vlny po celém obvodu objektu. 

Hlavní vstup do objektu je situován z jihozápadní strany, kde dominuje plocha 

prosklené fasády, která odkrývá a prosvětluje plochu foyer. Tento vstup je 

určen pro veřejnost. Vstup pro zaměstnance je situován na opačné straně 

objektu a to na severozápadní straně. Vstup pro zaměstnance je taktéž 

navržen jako únikový východ. Další únikové východy jsou na severovýchodní 

a jihozápadní straně. Všechny střechy jsou navrženy jako ploché 

jednoplášťové. Budova má rozměry 39,15 m x 29,45 m. Místnost Foyer, 

kavárna, jsou prosklené tvořené konstrukcí z LOP. Tyto konstrukce jsou 

situovány na jihovýchodní a jihozápadní straně objektu.   

 
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Objekt je novostavbou Kina s kavárnou. Kinosál je navržen s maximální 

kapacitou 196 osob. Promítání je zajištěno jak 2D tak pro 3D projekci na 

širokoúhlé plátno s parabolickým prohnutím. Pro návštěvníky kina, ale i pro 

širokou veřejnost je v druhém nadzemním podlaží navržena kavárna s 36 

místy. Kavárna je přístupná z foyer skrz obloukové schodiště. 

 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Celý objekt je navržen v souladu s vyhláškou 398/2009, je přístupný i 

pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Pro osoby se sníženou 

schopností pohybu a orientace je v kinosálu vyhrazeno 5 míst v první řadě 

v úrovni podlaží 1NP. Dále jsou na parkovišti vyhrazené 4 parkovací stání. 

V celém objektu i mimo něj (příchod z parkoviště) nebude vyvýšení než 20 

mm. V objektu je navržený výtah pro přístup osob s omezenou schopností 

pohybu do kavárny umístěné v druhém nadzemním podlaží. 

 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Stavba je navržená a bude provedena takovým způsobem, aby při jejím 

užívání nebo provozu nevzniklo nepřijatelné nebezpečí nehod nebo 

poškození, např. uklouznutí, pádem, nárazem, popálením, zásahem 
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elektrickým proudem, zranění výbuchem a vloupání. Během užívání stavby 

budou dodrženy veškeré příslušné legislativní předpisy. Provozovatel povinen 

provádět běžnou údržbu a zajišťovat potřebné revize v průběhu užívání 

stavby. Provozovatel vypracuje provozní a návštěvní řád, který bude udávat 

podmínky bezpečného provozu. 

 

B.2.6 Základní charakteristika objektu 

 
a) Stavební řešení 

 Celý objekt je dvoupodlažní, veškeré místnosti splňují požadavky na 

minimální velikost. Byl zvolen nosný konstrukční systém tvořený monolitickými 

železobetonovými konstrukcemi zdiva a stropů. Vnitřní nenosné konstrukce 

jsou tvořeny keramickými bloky typu THERM. Střecha jsou navrženy jako 

jednoplášťové ploché 

 

b) Konstrukční a materiálové řešení 

Zemní práce 

Zemní práce obsahují provedení výkopů pro základy vlastní stavby, 

terénní úpravy a výkopy pro přípojky inženýrských sítí. Bude ověřeno, zda se 

ve výkopových pracích nenalézají archeologické nálezy. Výkopové práce 

budou provedeny strojně těsně před betonováním základových konstrukcí. 

Před betonáží základů je nutné dočisti základovou spáru. Vytěžená 

přebytečná zemina bude odvezena na předem určenou skládku. Bude sejmuta 

ornice v tloušťce 150 mm. Stavební jámy a rýhy budou mít stěny ve spádu 

1:0,5. Dno stavební jámy musí být odvodněno. V místě výkopových prací se 

nevyskytuje hladina podzemní vody, která by ovlivňovala založení stavby. 

Zpětné zásypy budou po vrstvách menších jak 200 mm zhutňovány. 

 

Základy 

Založení je navrženo na základových pasech a patkách z prostého 

betonu C25/30, a byli navrženy pro nejkritičtější nejvíce zatížená místa. 

Podrobný výpočet viz výpočet základů. V základových pasech budou 

vytvořeny prostupy dle výkresu základů. Před provedením betonáže dojde 
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k dočištění základové spáry a bude položena zemnící páska FeZn (pro 

uzemnění hromosvodné soustavy a elektroinstalace), páska bude zalita 

betonem a vytažena min. 1500 mm nad terén kvůli připojení hromosvodu. 

Základová spára proběhne na únosné zemině v nezámrzné hloubce. Základy 

pod všechny svislé konstrukce je třeba zaměřit a provést podle stavebních 

výkresů. Základová spára proběhne na neúnosné zemině v nezámrzné 

hloubce min. 1000mm pod terénem. 

 

Podkladní vrstvy 

Podkladní betony jsou navržené z betonu C25/30 tl. 100 mm + ocelová 

kari síť oka 150x150 mm, d = 6 mm. 

 

Sokl 

Sokl je tepelně izolován TI EPS perimetr tl. 150 mm, na ní bude 

vytažena HI spodní stavby do minimální výšky 300 mm nad terénem. Sokl je 

tvořen z betonových tvárnic ztraceného bednění (300x500x250).   

 

Hydroizolace 

V řešené oblasti je střední radonové riziko, jako hydroizolační souvrství 

jsou navrženy 2 asfaltové pásy. Jeden oxidovaný asfaltový pás s nosnou 

vložkou ze skelné rohože. Druhý oxidovaný asfaltový pás s nosnou vložkou 

z AL folie kašírovanou skleněnými vlákny.  

 

Svislé konstrukce 

Nosné zdi jsou navrženy jako monolitické z ŽB C25/30 XC2, ocel 

B500B v tl. 200 mm, 250 mm 300 mm a 350 mm. Nenosné konstrukce jsou 

navrženy z cihel typu therm v tl. 150 mm, 100 mm a 75 mm lepeny zdící pěnou 

porotherm dryfix. 
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Překlady 

Překlady jsou navrženy ze systému porohtem KP7 podrobná 

specifikace viz výkres: D.1.1.3 půdorys 1NP, D.1.1.4 půdorys 2NP. Překlady 

nad otvory v ŽB nosných konstrukcí jsou provedeny jako železobetonové 

monolitické, beton C25/30, XC2, ocel – B500 B. Vyztužení dle návrh statika. 

 
Stropní konstrukce 

Stropní konstrukce je navržena jako železobetonová monolitická – 

beton C25/30, XC2, ocel – B500 B. Vyztužení dle návrh statika. Tloušťky 

stropních desek a rozměry a umístění průvlaků viz. výkres tvarů stropních 

konstrukcí. Je nutné dodržet správné rozmístění prostupů stropních 

konstrukcí. Prostupy budou bedněny např. tepelnou izolací EPS. Stropy budou 

mít podhled ze sádrokartonových desek Rigips, ve vlhkých prostorech z desek 

Rigips RBI. 

 
Komíny 

 V daném objektu se nenachází žádné komíny. 

 
Zastřešení 

Na objektu jsou navrženy 2 druhy střešních skladeb. Sklon střešních 

rovin nad 2NP jsou 3%. Skladba nad 2NP je navržená jako jednoplášťová 

plochá s klasickým pořadím vrstev. Nosnou  vrstvu tvoří ŽB monolitická stropní 

deska. Jako parotěsnící vrstva je použit modifikovaný asfaltový pás s nosnou 

vložkou z hliníkové folie s nakašírovanými skelnými vlákny. Na této vrstvě je 

pak položena TI vrstva z EPS 150 v tl. 120 mm. Dále je vrstva spádová která 

je tvořena TI vrstvou ve formě spádových klínů z EPS 150. Na této spádové 

vrstvě je uložená další vrstva TI z EPS 150 v tl. 120 mm. Na tuto TI vrstvu je 

položena a mechanicky kotvena HI vrstva z modifikovaného asfaltového pásu 

s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny. Na tuto vrstvu je plnoplošně nataven 

modifikovaný asfaltový pás s nosnou vložkou z polyesterové rohože. 

 Skladba střechy nad kinosálem je navržená v minimálním spádu 5%. 

Nosnou konstrukcí této skladby jsou dřevěné příhradové vazníky spojované 

prolisovanými styčníkovými deskami. Na horní pásnice příhradového vazníku 
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jsou mechanicky kotveny 2 vrstvy OSB desek tl. 25 mm. Na tyto desky je 

položen modifikovány asfaltový pás s přelepenými spoji s nosnou vložkou 

z hliníkové folie. Tento pás tvoří parotěsnou a pojistnou HI vrstvu. Na pojistnou 

HI vrstvu je položena TI vrstva ve dvou vrstvách s prostřídanými spárami 

tepelná izolace EPS 150 v tl. 2x120. Dále je na tuto TI vrstvu je položena a 

lepením kotvena HI vrstva z modifikovaného asfaltového pásu s nosnou 

vložkou ze skleněné tkaniny. Na tuto vrstvu je plnoplošně nataven 

modifikovaný asfaltový pás s nosnou vložkou z polyesterové rohože. Další 

vrstvou je separační netkaná textilie na které je uložena profilovaná fólie 

s nakašírovanou textilií. Finální a stabilizační vrstvou této skladby je prané 

říční kamenivo.  

 
Balkóny 

Neřeší se 

Schodiště 

Schodiště jsou navržena jako monolitická železobetonová s nášlapy 

z keramické dlažby. Všechny schodišťové stupně v jednom rameni mají 

stejnou výšku i šířku. Jsou dodrženy normové hodnoty pro nejmenší šířky 

schodišťového stupně a stupnice, nejmenší podchodnou i průchodnou výšku 

schodišť, sklon schodišťových ramen je menší než 35°, nejmenší dovolenou 

průchodnou šířku schodišťových ramen v bezbariérově užívaných budovách 

min. 1500 mm i vzájemný vztah mezi výškou a šířkou schodišťového stupně 

(2h+b=630). Výška stupňů je v intervalu 150-180 mm, v bezbariérově 

užívaných prostorech je výška menší nebo rovna 160 mm. Nejmenší šířka 

stupně na výstupní čáře musí být 210 mm, nejmenší šířka stupnice je 250 mm. 

Stupnice jsou vodorovné, bez sklonu v příčném i podélném směru a jejich 

povrch je z materiálu jako povrch stupnic schodišťových ramen a součinitel 

smykového tření je nejméně 0,5. Všechny stupně v jednom schodišťovém 

rameni mají na výstupní čáře shodnou šířku. Schodišťová ramena splňují 

požadavek na počet stupňů v jednom rameni (3-18), v bezbariérově 

používaných prostorech 3-16. Šířka podesty vyhovuje požadavku, že musí být 

větší než šířka schodišťového ramene +130 mm. 
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Příčky 

Nenosné konstrukce jsou navrženy z cihel typu therm v tl. 150 mm, 100 

mm a 75 mm lepeny zdící pěnou porotherm dryfix. 

 

Podlahy 

Podlaha na terénu je tvořena podkladní ŽB deskou tl.150 mm, na které 

leží TI vrstva, kterou tvoří tepelná izolace EPS 150 tl. 120 mm, na které je 

ochranná PE folie, betonová mazanina vyztužená kari sítí, lepidlo a keramická 

dlažba. Podlahy mezi jednotlivými podlažími mají nosnou vrstvu ze stropních 

ŽB monolitických desek. Tepelněizolační vrstvu tvoří expandovaný polystyren 

EPS 150, na které je ochranná PE folie, betonová mazanina vyztužená kari 

sítí, lepidlo a keramická dlažba. Podrobněji a více skladeb ve výpisu skladeb.  

 

Výplně otvorů 

Okna z hliníkových komorových profilů, stavební hloubka 78 mm, 

izolační trojsklo 4-14-4-14-4 mm, Uf = 1,3 W/m2.K, Ug = 0,5 W/m2.K, sklo čiré. 

Výplně vstupních dveří – dveře s rámem s hliníkových komorových profilů 

izolační trojsklo 4-14-4-14-4 mm, Uf = 1,3 W/m2.K, Ug = 0,5 W/m2.K, sklo čiré. 

Vnitřní dveře jsou provedeny jako plné jednokřídlové, dřevěné 

s dřevotřískovou výplní s polodrážkou do obložkové zárubně, barva šedá RAL 

8022. Podrobněji viz. výpis truhlářských výrobku, výpis zámečnických výrobků. 

Konstrukce výplní otvorů má náležitou tuhost, při níž za běžného stavu, 

provozu nenastane zborcení, svěšení nebo jiná deformace a bude odolávat 

zatížení včetně vlastní hmotnosti a zatížení větrem i při otevřené poloze křídla, 

aniž by došlo k poškození, posunutí, deformaci nebo ke zhoršení funkce. 

Výplně otvorů splňují požadavky na tepelně technické vlastnosti v ustáleném 

teplotním stavu. Nejnižší vnitřní povrchová teplota, součinitel prostupu tepla 

včetně rámů a zárubní a spárová průvzdušnost v souladu se způsobem 

zajištění potřebné výměny vzduchu v místnosti a budově jsou dány normovými 

hodnotami a jsou dodrženy. Akustické vlastnosti výplní otvorů zajistí 

dostatečnou ochranu před hlukem ve všech chráněných vnitřních prostorech 

stavby. 
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Prosklené fasády 

 Obvodové prosklené stěny reynaers mají konstrukci tvořenou 

hliníkovými sloupky Uf = 1,3 W/m2.K, a zasklením izolačním dvojsklem Ug = 1,1 

W/m2.K. Vnější sklo 10 mm kalené sklo, mezera 20 mm VZD Ar 90%, vnitřní 

sklo bezpečnostní tvrzené sklo Connex 2x8 mm. 

 

Oplocení pozemku 

 Pozemek nebude oplocen 

 

Povrchové úpravy 

Povrch ŽB nosných stěn zateplený systémem ETICS je omítnut 

tenkovrstvou pastovitou omítkou bílé barvy. Před omítkou je předsazená 

konstrukce zavěšených dekorativních WPC profilů tmavě hnědé barvy. 

 

Truhlářské, zámečnické, klempířské práce 

 Viz. Výpis materiálů 

 
   
c) Mechanická odolnost a stabilita 

Stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby 

a užívání nemělo za následek zřícení stavby nebo její části, větší stupeň 

nepřípustného přetvoření, poškození jiných částí stavby nebo technických 

zařízení anebo instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné 

konstrukce, poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině. Při 

návrhu stavby jsou uvažovány. Stabilita stavby je zajištěna návrhem svislých 

nosných konstrukcí a vodorovných konstrukcí tak, aby stavba bezpečně 

přenesla zatížení do základových konstrukcí.  
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B.2.7 Základní charakteristika technických a 

technologických zařízení 

 
a) Technické řešení  

Vodovod 

 Vodovodní přípojka bude z materiálu HDPE 100 SRD 11 DN 200 a bude 

od místa napojení k vodoměrné sestavě vedena v přímém sklonu bez ohybů 

a lomů (kromě ohybu k místu napojení na objekt) Vodoměrná sestava bude 

umístěna ve vodoměrné šachtě na řešeném pozemku. 

 

Teplovodní potrubí 

Objekt je napojen na teplovodní potrubí DN 200, které bude zajišťovat 

vytápění objektu skrz předávací stanici, která je umístěna v místnosti č.129.  

 

Kanalizace 

 Znečištěná splašková voda bude odváděna do splaškové kanalizační 

stoky, voda dešťová bude odvedená do samostatné dešťové kanalizace. Na 

obou přípojkách bude revizní šachta o průměru 1000 mm z betonových skruží 

s poklopem o průměru 600 mm. 

 Připojení zařizovacích předmětů bude v minimálním spádu 3 %. Pro 

odpadní potrubí vnitřní dešťové kanalizace bude použito střešní svodné 

potrubí z polypropylenu, protihlukové, Osma Skolan dB. Ležatá kanalizace 

bude z potrubí PVC – KG spojované dvoubřitými pryžovými kroužky. Stoupací 

potrubí bude z PVC – HT spojované shodným způsobem jako ležatá 

kanalizace. 

 

Plynovod 

 Objekt není napojen na plynovodní potrubí. 
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Vzduchotechnika 

 Objekt bude obsluhován vzduchotechnickou jednotkou, je rozdělen na 

4 vzduchotechnické celky, z nichž byli v rámci specializace této diplomové 

práce řešeny orientačním výpočtem 2 zóny. Zóna č.1 Kinosál a zóna č.2 

Kavárna. Pro tyto dvě zóny byla navržena jedna VZT jednotka Duplex 8000 

Multi zajištující rovnotlaké nucené větrání s přívodem a odvodem vzduchu, 

která je umístěná v 1.NP v místnosti č.131 Strojovna Vzduchotechniky. 

Jednotka je opatřena rekuperačním výměníkem o účinnosti 93% (podrobný 

popis umístěných zařízení viz. Složka č.6 – D.1.4 Vzduchotechnika – 

Technická zpráva; viz. Složka č.9 – Technické listy). Přívod i odvod vzduchu 

pro klimatizační jednotku je řešen obezděnými šachtami (vzduch bude 

proudit celým objemem šachet, nasáván a odváděn bude pak otvory krytými 

žaluziemi na Severozápadní a Severovýchodní fasádě v úrovni 1.NP) 

Rozvody vzduchotechniky v objektu jsou řešeny v šachtách a podhledech a 

budou kruhového průřezu. 

 

Elektroinstalace 

 Objekt bude napojen na kabely CYKY. Kabely budou vedeny zemní 

rýhou k dotčenému objektu, dále povedou v ochranné trubce do 

elektrorozvodny. 

 Osvětlení bude provedeno dle ČSN EN 12464-1 a ČSN 73 4301 

zářivkovými a žárovkovými svítidly. Pro osvětlení nad vchodem a pro světlení 

venkovních ploch budou použita žárovková svítidla s krytím min. IP43. 

 

b) Výčet technických a technologických zařízení  

Jedná se o objekt s velkým množstvím technických a technologických 

zařízení, jejich výčet bude předmětem samostatné dokumentace. 
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B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

 
a) Rozdělení stavby do požárních úseků  

b) Výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti  

c) Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků  

d) Zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest  

e) Zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebez. prostoru  

f) Zajištění potřebné množství požární vody, případně jiného hasiva  

g) Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu  

h) Zhodnocení technických a technologických zařízení stavby  

i) Posouzení požadavků na zabezpečení stavby bezpečnostními zařízeními  

j) Rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek  

 

Viz samostatná příloha – Složka č.5 – D.1.3 Požárně-bezpečnostní řešení 
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B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

 

a) Kritéria tepelně technického hodnocení 

Energetická náročnost je ovlivněna tvarem budovy, orientací a velikostí 

oken a prosklených stěn a použitými materiály. Při návrhu budovy byly 

respektovány klimatické podmínky dané lokality. Součinitelé prostupu tepla U 

navrhovaných konstrukcí splňují doporučené hodnoty součinitelů prostupu 

tepla dle ČSN 73 0540-2.  

Podrobné řešení viz. Složka č.7 – Stavební fyzika 

 

b) Energetická náročnost stavby 

 Budova je navržená a bude provedena tak, aby spotřeba energií na její 

vytápění, chlazení, odvlhčování, ohřev vody a větrání byla co nejnižší. Objekt 

je zatřízen do klasifikační třídy B – Úsporná 

 

c) Posouzení využití alternativních zdrojů energie 

 V budově nejsou navržené žádné alternativní zdroje 

 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky 

na pracovní a komunální prostředí 

 

Osvětlení 

- Denní 

Budou splněny podmínky na minimální hodnotu činitele denní 

osvětlenosti i na rovnoměrnost denního osvětlení stanovených dle třídy 

zrakové činnosti v ČSN 73 0580. 

 

- Umělé 

Umělé osvětlení bude zajištěno jednotlivými svítidly dle výběru 

stavebníka a projektu elektroinstalace. 
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Hluk a vibrace 

V navrhovaném objektu jsou instalovány zdroje vibrací a hluku 

(vzduchotechnika, výtah, kinosál apod.). Zdroje hluku budou pružně uloženy a 

řešeny v samostatné dokumentaci. Z hlediska akustiky jsou splněny všechny 

požadavky ČSN 73 0532:2010 na vzduchovou neprůzvučnost a kročejový 

útlum.  

Více viz. Složka č.7 – Stavební fyzika 

 

Větrání 

V objektu je zajištěno s použitím VZT – viz. Složka č.6 - 

Vzduchotechnika 

 

Vytápění  

Objekt je napojen na teplovodní potrubí, kde je teplo předáno pomocí 

předávací stanice teplovodnímu médiu objektu a rozváděno do jednotlivých 

místností. V objektu je navrženo teplovodní vytápění s nuceným oběhem vody. 

V místnostech s prosklenými plochami (foyer, kavárna) budou v podlaze 

osazeny podlahové konvektory s ventilátory, dále budou použita desková 

otopná tělesa.  
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B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky 

vnějšího prostředí 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží  

 Střední radonový index, postačí 2×asfaltový pás. Jeden oxidovaný 

asfaltový pás s nosnou vložkou ze skelné rohože. Druhý oxidovaný asfaltový 

pás s nosnou vložkou z AL folie kašírovanou skleněnými vlákny. 

 

b) Ochrana před bludnými proudy  

 Neřeší se. 

 
c) Ochrana před technickou seizmicitou  

 V této lokalitě se nepředpokládá žádná seizmicita. 

 
d) Ochrana před hlukem  

Hygienické limity jsou splněny.  

Více viz Složka č. 7 – Stavební fyzika 

 
e) Protipovodňová opatření  

 V dané lokalitě pozemku se nepředpokládá že by někdy došlo 

k záplavám. Proto se protipovodňové opatření neřeší. 

 

B.3  Připojení na technickou infrastrukturu 

a) Napojovací místa technické infrastruktury  

 Stavební pozemek je napojen na přípojku el. Energie, splaškovou 

kanalizaci, dešťovou kanalizaci, teplovodní potrubí, vodovodní potrubí a 

sdělovací kabely. Trasy sítí technického vybavení jsou přímé a co nejkratší a 

jsou navrženy tak, aby všechny práce při zřizování, opravách, údřžbě a 

rekonstrukcích byli snadno proveditelné, zásaho do prostoru komunikace byli 

co nejmenší, svou polohou nebrání orpavám a modernizace komunikací. 

Podzemní sítě nejsou ukládána pod stromy. Trasy podzemních sítí nebudou 

mít nepříznivé účinky na hydrogeologické poměry. Pro ochranu navržených 

přípojek budou dodrženy minimální dovolené vodorovné i svislé vzdálenosti 
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jednotlivých sítí. Tyto požadavky na minimální vzdálenosti budou dodrženy pro 

případné křížení a přiblížení.  

 Viz. výkres C3 Koordinační situační výkres 

 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky  

Řešeno v samostatné části projektové dokumentaci. 

 

B.4  Dopravní řešení 
 
a) Popis dopravního řešení  

Objekt je napojen ze severní strany na přiléhající komunikaci II třídy 

ulice Okružní. Parkoviště bude u severní části objektu. Připojovací 

komunikace vlastní a spravuje město Humpolec. 

 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu  

Na řešené parcele bude navrženo k objektu nové parkoviště s 73 místy. 

Jedno parkovací stání je navrženo pro zaparkování Autobusu, čtyři parkovací 

stání pro motocykly, 4 parkovací stání vyhrazené pro osoby s omezenou 

schopností pohybu a orientace. A poslední místo vyhrazeno pro zásobování. 

Zpevněná pojízdná cesta a chodníky, které se napojí na stávající komunikaci. 

Rozptylové plochy jsou dostatečné. 

Více viz výkres C3 – Koordinační situační výkres. 

  

c) Doprava v klidu  

Neřeší se. 

 

d) Pěší a cyklistické stezky  

 Kolem objektu a parkoviště jsou navržené pěší komunikace o šířce 

minimálně 1,5 m široké, s příčným sklonem  v rozmezí od 0,5 % do 2 % a 

podélném sklonu max. 8,33 %. 
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B.5  Řešení vegetace a souvisejících terénních 

úprav 

a) Terénní úpravy  

V rámci nově navrženého objektu budou provedeny nové dílčí 

zpevněné plochy a spádování okolo objektu. 

 

b) Použité vegetační prvky  

Na daném objektu bude nově zasety trávní porost, vysazené okrasné 

keře a nové stromy.  

 

c) Biotechnická opatření  

 Neřeší se. 

 

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

a) Vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda  

Objekt po dokončení nebude mít žádné negativní vlivy na životní 

prostředí ani okolí, nebude zde zvýšená hladina hluku, prašnost ani nebudou 

vznikat škodlivé látky. 

 

b) Vliv stavby na přírodu a krajinu  

 Výstavba nebude mít žádný vliv na přírodu ani krajinu. 

 

c) Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000  

 Nemá žádný vliv.  

 

d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanov. 

EIA  

 Dle zákona č.100/2001 Sb. Projekt nepodléhá EIA  
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e) Návrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a 

podmínek 

 Nejsou nevržena žádná ochranná a bezpečnostní pásma. 

 

B.7  Ochrana obyvatelstva 

Návrhem, užíváním ani výstavbou stavby nedochází k negativnímu 

vlivu ani znečištění okolí a ovzduší. Není zde žádná hluková zátěž, ani žádný 

vliv na psychiku obyvatelstva. 

 

B.8  Zásady organizace výstavby 

 
a) Potřeba a spotřeba rozhodujících medií a hmot  

Tuto část řeší samostatná dokumentace. Pro výstavbu je nutné zajistit 

přípojku el. energie. 

 

b) Odvodnění staveniště  

Odvodnění staveniště se provede tak, že prosakující voda odstraní 

pomocí obvodových rigolů nebo drenů, v prostorů výkopů pomocí plošných 

drenů. 

 
c) Napojení staveniště na stávající dopravní a techn. infrastrukturu  

Objekt bude napojen ze severní strany, kde vede komunikace, na 

kterou se napojí místní komunikace. Staveniště se napojí na přípojku vody 

a provede se provizorní vodoměr. Vodoměr bude umístěn v provizorní šachtě 

s dřevěným roubením. Elektřina se napojí na stávající přípojku elektřiny – RIS 

na hranici pozemku. Bude zřízen staveništní rozvaděč elektřiny s měřením 

v souladu s požadavky distribuční organizace.   

  
d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky  

Realizace výstavbového procesu nijak nebude ovlivňovat okolní stavby 

ani pozemky, jako parkovací a uskladňující místa a deponie budou umístěny 

na pozemku daného území. 
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e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice  

Staveniště bude oploceno v zastavěném území obce souvislým 

oplocením výšky minimálně 1,8 m tak, aby byla zajištěna ochrana staveniště 

a byl oddělen prostor staveniště od okolí. 

 

f) Maximální zábory staveniště  

Bude třeba dočasně zabírat veřejné plochy na pozemku 3522/4 pro 

zřízení přípojek. 

 
 

g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě  

Jedná se o následující druhy odpadu:  

Beton      17 01 01 O   likviduje staveb. fa  

Cihly      17 01 02 O   likviduje staveb. fa  

Dřevo     17 02 01 O   likviduje staveb. fa  

Sklo      17 02 02 O   likviduje staveb. fa  

Plasty     17 02 03 O   likviduje staveb. fa  

Hliník      17 04 02 O   likviduje staveb. fa  

Zinek      17 04 04 O   likviduje staveb. fa  

Železo a ocel    17 04 05 O  likviduje staveb. fa  

Kabely     17 04 11 O  likviduje staveb. fa  

Zemina a kamení    17 05 04 O   využity v místě  

Izolační materiály s obsahem 

nebezpečných látek   17 06 03 N   likviduje staveb. fa  

Směs stavebních a  

demoličních odpadů   17 09 04 O   likviduje staveb. fa  

Uliční smetky    20 03 03 O   likviduje staveb. fa  

Směsný komunální odpad  20 03 01 O   likviduje staveb. fa 

 

Odpady nebudou na staveništi likvidovány spalováním, zahrabávámím apod. 

Pouze výkopová zemina a hlušina bude využita v místě pro terénní úpravy. 
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Odpady vznikající při provozu  

Odpady vznikající při provozu jsou klasifikovány jako komunální. Zářivky 

budou ukládány ve skladu v původních obalech tak, aby nedošlo k jejich 

rozbití. Odpady kategorie “Ostatní” budou shromažďovány v popelnicích 110 

l. Podle zákona č.185/2001 Sb. je povinností původce odpadů trvale nabízet 

odpady k dalšímu využití jiné právnické nebo fyzické osobě. Z tohoto důvodu 

je nezbytné vzniklé odpady třídit podle druhu a kategorií v souladu s katalogem 

odpadů, zabezpečit je proti nežádoucímu znehodnocení, odcizení nebo 

nebezpečným únikem ohrožujícím životní prostředí. 21 Povinností původce 

odpadů je vést jejich evidenci, doložit uskladnění nebo jinou manipulaci s 

jednotlivými druhy odpadů. 

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

Před výstavbou bude sejmu ta ornice v tl. 150 mm, která bude poté 

využita na terénní úpravy. Uskladnění ornice bude zajištěno dodavatelem 

stavby, přechodné deponie lze řešit na staveništi. 

 

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě  

Výstavbou dojde ke zhoršení životního prostředí zvýšením hlučnosti a 

prašnosti. Zhotovitel stavby v rámci své předvýrobní přípravy zohlední 

možnosti snížení prašnosti, vyvolané stavební činností na únosnou mez. V 

období sucha budou staveništní komunikace a konstrukce kropeny vodou. 

Motory stavebních strojů a staveništních vozidel budou při delším stání 

vypínány a budou pod ně vkládány okapové vany. Před výjezdem vozidel 

mimo prostor staveniště bude prováděna jejich očista odstraněním hrubých 

nečistot. Zhotovitel stavby bude používat pouze technicky způsobilé 

mechanismy. 

 

j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi  

Veškeré stavební práce se budou provádět v souladu § 15 zákona 

309/2006 sb. Dále dle požadavků správců inženýrských sítí. Před zahájením 

si investor nechá vytýčit všechny podzemní vedení, aby nedošlo k jejím 

poškození nebo zničení. V případě že dojde k poškození nenaznačené 
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inženýrské sítě, která není zaznačena ani ve výkresech je nutné ukončit 

veškerá práce a ohlásit to danému správci sítí. 

 

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb  

 Výstavbou nejsou nijak dotčeny okolní stavby, proto není potřeba 

provádět úpravy pro jejich bezbariérové užívání. 

 

l) Zásady pro dopravní inženýrská opatření  

Je nutné osadit dočasné informační značení pro ostatní účastníky 

provozu, a snížit zde rychlost. Osadit zde značení upozorňující na vjezd a 

výjezd ze staveniště. Jiná dopravní opatření se nepředpokládají. 

 

m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby 

za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

Nutno dbát na bezpečnost okolních lidí a staveniště zamykat, aby se 

tam nedostala žádná nepovolaná osoba a nedošlo ke zranění nebo poškození 

stavby. Při výjezdu a vjezdu musí řidiči asistovat způsobilá osoba, která bude 

signalizovat případná nebezpečí. 

 

 

n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

 Termín zahájení výstavby: březen 2018 

 Jaro 2018: Hrubé terénní úpravy, oplocení 

 Léto 2019: Hrubá stavba 

 Podzim 2019: Dokončovací práce 

 Jaro 2019: Končené terénní úpravy 

 Termín dokončení stavby: duben 2019 
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D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ, 

a) TECHNICKÁ ZPRÁVA 

D.1.1.a.1 Architektonické řešení  

Budova je navržena jako dvoupodlažní. Byli brány v potaz 

architektonické a urbanistické nároky daného území. Budova má členitý 

půdorys s oblými tvary bez ostrých rohů s vystupující částí střechy kinosálu, 

která se nachází na severní straně objektu a má funkci rozčlenění objektu na 

jednotlivé celky. Kolem celého objektu je navržena předsazená konstrukce 

z WPC profilů která rozděluje první a druhé nadzemní podlaží. Tyto profily jsou 

kotveny v horizontální poloze. Začínající v úrovni podlahy druhého podlaží a 

končí v úrovni roviny atiky ploché střechy. Aby tato rozdělující dekorativní 

předsazená konstrukce nebudila dojem jednotvárnosti, byla spodní část WPC 

profilů zkrácena a prodloužená do podoby vlny po celém obvodu objektu. 

Hlavní vstup do objektu je situován z jihozápadní strany, kde dominuje plocha 

prosklené fasády, která odkrývá a prosvětluje plochu foyer. Tento vstup je 

určen pro veřejnost. Vstup pro zaměstnance je situován na opačné straně 

objektu a to na severozápadní straně. Vstup pro zaměstnance je taktéž 

navržen jako únikový východ. Další únikové východy jsou na severovýchodní 

a jihozápadní straně. Všechny střechy jsou navrženy jako ploché 

jednoplášťové. Budova má rozměry 39,15 m x 29,45 m. Místnost Foyer, 

kavárna, jsou prosklené tvořené konstrukcí z LOP. Tyto konstrukce jsou 

situovány na jihovýchodní a jihozápadní straně objektu.   
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D.1.1.a.2 Výtvarné řešení  

 Z hlediska barevného řešení je budova navržena jednoduše – fasáda 

je čistě bíla, kde rozdělujícím faktorem jsou předsazené WPC profily, které jsou 

tmavě hnědé barvy.  

 

D.1.1.a.4 Dispoziční řešení  

Objekt má dvě nadzemní podlaží. Objekt je dále rozčleněn na část pro 

veřejnost a část pro zaměstnance. V prvním nadzemním podlaží, v části pro 

širokou veřejnost, průchodem skrz zádveří projdeme do shromažďovacího 

prostoru foyeru, z kterého je možné projít do všech veřejně přístupných 

místností. Na foyer navazuje místnost s šatnou, kasa, občerstvení, schodiště 

s výtahem, hygienického zázemí, dvou předsálí a po otevřeném schodišti do 

druhého nadzemního podlaží. V druhém nadzemním podlaží se nachází již 

zmíněná kavárna. Ke kavárně navazuje bar a místnosti s ním spojené, 

hygienické zázemí pro 2NP, schodiště s výtahem pro bezbariérový přístup.  

V prvním nadzemním podlaží v části pro zaměstnance se nachází schodišťový 

prosto spojující první a druhá nadzemní podlaží v části pro zaměstnance, 

projitím do místnosti chodby je možné vejít do úklidové místnosti, kuchyňky 

pro zaměstnance, šatny, hygienické zázemí. V druhém nadzemním podlaží je 

v částí pro zaměstnance kuchyňka, hygienické zázemí, kancelář, kancelář. 

Místnosti technického charakteru jsou umístěny v severovýchodní části 

objektu v prvním nadzemním podlaží. Je to místnost strojovny 

vzduchotechniky a místnost předávací stanice. Nad těmito místnostmi jsou 

v druhém nadzemním podlaží umístěna promítací místnost, režie, a archiv. 

 

D.1.1.a.5 Provozní řešení  

 Celá část pro širokou veřejnost v 1NP je určeno pro provoz kina 

(občerstvení, kasa, šatna, předsálí, kinosál). V 2NP je určený provoz pro 

kavárnu, která bude přístupná i mimo promítací čas kina. Celá provozní část 

pro veřejnost je situována v jihovýchodní a jihozápadní části objektu. Zbylé 

části objektu slouží pro provoz budovy a jednotlivé zaměstnance. 
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D.1.1.a.6 Bezbariérové užívání stavby  

Celý objekt je navržen v souladu s vyhláškou 398/2009 a jsou v něm 

dodrženy minimální manipulační prostory pro otáčení vozíku do různých 

směrů v rámci úhlu, který je větší než 180°, je to kruh o průměru 1500mm  

a nejmenší prostor pro otáčení vozíku o 90° až 180°je obdélník o rozměrech 

1200mm x 1500mm. Manipulační prostor o průměru 1500mm bude před 

vstupy do objektu i při plně otevřených dveřích. Výškové rozdíly nejsou větší 

jak 20mm, povrch pochozích ploch je rovný, pevný a upravený proti skluzu  

a nášlapná vrstva má součinitel smykového tření vetší jak 0,5, pokud bude  

ve sklonu tak 0,5+tg a. U pokladen, šaten, občerstvení a baru bude zajištěn 

minimální průchod šířky 900mm, jejich výška je maximálně 800mm  nad 

podlahou. V interiéru a exteriéru jsou viditelné vodící linie, sloužící k orientaci 

nevidomých a slabozrakých. V exteriéru jsou signální pásy označující místo 

odbočení z vodící linie k přechodům pro chodce.  Místa, která jsou pro osoby 

se zrakovým postižením trvale nepřístupná nebo nebezpečná jsou označena 

varovným pásem. Řešení pokladen umožňuje indukční poslech a odezírání, 

střední hladina osvětlenosti zde je min. 300 lx.  Chodníky mají minimální šířku 

1500mm s podélným sklonem max. 1:50 a příčným sklonem 1:40. Snížený 

obrubník s výškou max. 80 mm je opatřen varovným pásem. Rampy mají 

podélný sklon maximálně 1:16, příčný sklon nejvýše v poměru 1:100 (1,0%). 

Po obou stranách je rampa opatřena proti sjeti vozíku tyči zábradlí ve výšce 

150 mm a madly zábradlí ve výškách 900 mm a 750 mm. Madla přesahují 

začátek, a nakonec šikmé rampy minimálně o 150 mm, jsou odsazena od 

svislé konstrukce o minimálně 60 mm a jsou z vysokého dřevěného profilu  

a jejich tvar umožňuje uchopeni rukou shora a jeho pevné sevření. Musí být 

dodržen vizuální kontrast celoskleněných ploch oproti pozadí. Nápisy jsou 

správně umístěny a osvětleny. Čtecí vzdálenost nápisů je uvažovaná  

pro osobu stojící i sedící na vozíku. Tyč zábradlí podél rampy musí současně 

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

rozeznatelné vůči okolí kontrastní barvou zarubni. Střední hladina osvětlenosti 

je 300 lux. Volná plocha před nástupními místy do výtahů je min.  

1 500 mm x 1 500 mm. Volna plocha před nástupními místy je min.  
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1 500 mm x 1 500 mm. Klec výtahů má rozměry minimálně 1 100 mm x 1 400 

mm. Šírka vstupu musí být min. 900 mm. Dveře jsou do výšky 400 mm 

chráněny proti mechanickému poškozeni vozíkem. Prosklené dveře mají  

ve výškách 800 mm a 1400 mm kontrastní označeni oproti pozadí. Také mají 

výrazný pruh o tl. min 50 mm nebo pruh složený z bodových značek, 

s minimální osovou vzdáleností těchto bodu 150 mm. Kliky dveří jsou ve výšce 

1000 mm nad úrovní podlahy. Okna s parapetem nižším než 500 mm  

a prosklené stěny jsou opatřeny proti mechanickému poškození. Ve výšce 800 

mm a 1400 mm budou mít kontrastní označení oproti pozadí a pruh o tl. min 

50 mm nebo pruh složený z bodových značek, s minimální osovou vzdáleností 

těchto bodu 150 mm. Stěny hygienických zařízení umožnují kotvení opěrných 

madel v různých polohách s nosností min. 150 kg. V částech určených  

pro veřejnost jsou vždy navrženy samostatné kabinky pro ženy i muže. Obojí 

jako bezbariérové.  Rozměry těchto kabin jsou minimálně 1800 mm x 2150 

mm. V kabině bude záchodová mísa, háček na oděvy a prostor pro odpadkový 

koš. Šířka vstupu je minimálně 900 mm, tyto vstupní dveře jsou opatřeny 

madlem z vnitřní strany ve výšce 800 mm. Bezbariérové užívání a návrh 

v kinosále je navrženo 5 míst v první řade, které jsou v úrovní podlahy 1NP.  

 

D.1.1.a.7 Konstrukční řešení  
Nosnou část budovy tvoří vyztužené železobetonové monolitické stěny 

o tl. 200 mm, 250 mm, 300 mm, 350 mm a stropy o tl. 200 mm, 250 mm 350 

mm a  375 mm. Vnitřní nenosné zdivo je tvořeno cihlami typu therm o tl. 150 

mm, 100 mm a 75 mm. Prosklené fasády v jižní části objektu jsou tvořeny 

z lehkého obvodového pláště reynaers s izolačními dvojskly, kde nosná 

konstrukce je tvořena rastrem ze sloupků a příčníkových profilů CW50. 

Budova je zateplena minerální tepelnou izolací z kamenných vláken v tl. 150 

mm. Systém zateplení je typu ETICS. Střešní konstrukce jsou navrženy jako 

ploché jednoplášťové. Konstrukce střechy nad kinosálem je navržena 

z dřevěných příhradových vazníků spojovanými prolisovanými styčníkovými 

deskami. Voda ze střechy nad objektem je odváděná přes střešní vpusti. Voda 

odváděná ze střešní roviny nad kinosálem je odváděná skrz atiku atikovými 

chrliči. Objekt je založen na betonových základových pasech a patkách. 
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D.1.1.a.8 Stavebně technické řešení objektu 

Zemní práce 

 Zemní práce obsahují provedení výkopů pro základy vlastní stavby, 

terénní úpravy a výkopy pro přípojky inženýrských sítí. Bude ověřeno, zda se 

ve výkopových pracích nenalézají archeologické nálezy. Výkopové práce 

budou provedeny strojně těsně před betonováním základových konstrukcí. 

Před betonáží základů je nutné dočisti základovou spáru. Vytěžená 

přebytečná zemina bude odvezena na předem určenou skládku. Bude sejmuta 

ornice v tloušťce 150 mm. Stavební jámy a rýhy budou mít stěny ve spádu 

1:0,5. Dno stavební jámy musí být odvodněno. V místě výkopových prací se 

nevyskytuje hladina podzemní vody, která by ovlivňovala založení stavby. 

Zpětné zásypy budou po vrstvách menších jak 200 mm zhutňovány.  

 

Základy 

 Založení je navrženo na základových pasech a patkách z prostého 

betonu C25/30, a byli navrženy pro nejkritičtější nejvíce zatížená místa. 

Podrobný výpočet viz výpočet základů. V základových pasech budou 

vytvořeny prostupy dle výkresu základů. 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. 1500 mm nad terén kvůli připojení hromosvodu. 

Základová spára proběhne na únosné zemině v nezámrzné hloubce. Základy 

pod všechny svislé konstrukce je třeba zaměřit a provést podle stavebních 

výkresů. Základová spára proběhne na neúnosné zemině v nezámrzné 

hloubce min. 1000mm pod terénem. 

 

Podkladní vrstvy 

 Podkladní betony jsou navržené z betonu C25/30 tl. 100 mm + ocelová 

kari síť oka 150x150 mm, d = 6 mm. 

 

Sokl 
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 Sokl je tepelně izolován TI EPS perimetr tl. 150 mm, na ní bude 

vytažena HI spodní stavby do minimální výšky 300 mm nad terénem. Sokl je 

tvořen z betonových tvárnic ztraceného bednění (300x500x250).   

 

Hydroizolace spodní stavby 

 V řešené oblasti je střední radonové riziko, jako hydroizolační souvrství 

jsou navrženy 2 asfaltové pásy. Jeden oxidovaný asfaltový pás s nosnou 

vložkou ze skelné rohože. Druhý oxidovaný asfaltový pás s nosnou vložkou 

z AL folie kašírovanou skleněnými vlákny. 

 
Svislé konstrukce 

 Nosné zdi jsou navrženy jako monolitické z ŽB C25/30 XC2, ocel 

B500B v tl. 200 mm, 250 mm 300 mm a 350 mm. Nenosné konstrukce jsou 

navrženy z cihel typu therm v tl. 150 mm, 100 mm a 75 mm lepeny zdící pěnou 

porotherm dryfix. 

 
Překlady  

 Překlady jsou navrženy ze systému porohtem KP7 podrobná 

specifikace viz výkres: D.1.1.3 půdorys 1NP, D.1.1.4 půdorys 2NP. Překlady 

nad otvory v ŽB nosných konstrukcí jsou provedeny jako železobetonové 

monolitické, beton C25/30, XC2, ocel – B500 B. Vyztužení dle návrh statika. 

 
Vodorovné konstrukce 

 Stropní konstrukce je navržena jako železobetonová monolitická – 

beton C25/30, XC2, ocel – B500 B. Vyztužení dle návrh statika. Tloušťky 

stropních desek a rozměry a umístění průvlaků viz. výkres tvarů stropních 

konstrukcí. Je nutné dodržet správné rozmístění prostupů stropních 

konstrukcí. Prostupy budou bedněny např. tepelnou izolací EPS. Stropy budou 

mít podhled ze sádrokartonových desek Rigips, ve vlhkých prostorech z desek 

Rigips RBI.  

 
Komíny  

 Neřeší se 
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Zastřešení 

 Na objektu jsou navrženy 2 druhy střešních skladeb. Sklon střešních 

rovin nad 2NP jsou 3%. Skladba nad 2NP je navržená jako jednoplášťová 

plochá s klasickým pořadím vrstev. Nosnou  vrstvu tvoří ŽB monolitická stropní 

deska. Jako parotěsnící vrstva je použit modifikovaný asfaltový pás s nosnou 

vložkou z hliníkové folie s nakašírovanými skelnými vlákny. Na této vrstvě je 

pak položena TI vrstva z EPS 150 v tl. 120 mm. Dále je vrstva spádová která 

je tvořena TI vrstvou ve formě spádových klínů z EPS 150. Na této spádové 

vrstvě je uložená další vrstva TI z EPS 150 v tl. 120 mm. Na tuto TI vrstvu je 

položena a mechanicky kotvena HI vrstva z modifikovaného asfaltového pásu 

s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny. Na tuto vrstvu je plnoplošně nataven 

modifikovaný asfaltový pás s nosnou vložkou z polyesterové rohože. 

 Skladba střechy nad kinosálem je navržená v minimálním spádu 5%. 

Nosnou konstrukcí této skladby jsou dřevěné příhradové vazníky spojované 

prolisovanými styčníkovými deskami. Na horní pásnice příhradového vazníku 

jsou mechanicky kotveny 2 vrstvy OSB desek tl. 25 mm. Na tyto desky je 

položen modifikovány asfaltový pás s přelepenými spoji s nosnou vložkou 

z hliníkové folie. Tento pás tvoří parotěsnou a pojistnou HI vrstvu. Na pojistnou 

HI vrstvu je položena TI vrstva ve dvou vrstvách s prostřídanými spárami 

tepelná izolace EPS 150 v tl. 2x120. Dále je na tuto TI vrstvu je položena a 

lepením kotvena HI vrstva z modifikovaného asfaltového pásu s nosnou 

vložkou ze skleněné tkaniny. Na tuto vrstvu je plnoplošně nataven 

modifikovaný asfaltový pás s nosnou vložkou z polyesterové rohože. Další 

vrstvou je separační netkaná textilie na které je uložena profilovaná fólie 

s nakašírovanou textilií. Finální a stabilizační vrstvou této skladby je prané 

říční kamenivo.  

 

Balkóny 

 Neřeší se 
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Schodiště 

 Schodiště jsou navržena jako monolitická železobetonová s nášlapy 

z keramické dlažby. Všechny schodišťové stupně v jednom rameni mají 

stejnou výšku i šířku. Jsou dodrženy normové hodnoty pro nejmenší šířky 

schodišťového stupně a stupnice, nejmenší podchodnou i průchodnou výšku 

schodišť, sklon schodišťových ramen je menší než 35°, nejmenší dovolenou 

průchodnou šířku schodišťových ramen v bezbariérově užívaných budovách 

min. 1500 mm i vzájemný vztah mezi výškou a šířkou schodišťového stupně 

(2h+b=630). Výška stupňů je v intervalu 150-180 mm, v bezbariérově 

užívaných prostorech je výška menší nebo rovna 160 mm. Nejmenší šířka 

stupně na výstupní čáře musí být 210 mm, nejmenší šířka stupnice je 250 mm. 

Stupnice jsou vodorovné, bez sklonu v příčném i podélném směru a jejich 

povrch je z materiálu jako povrch stupnic schodišťových ramen a součinitel 

smykového tření je nejméně 0,5. Všechny stupně v jednom schodišťovém 

rameni mají na výstupní čáře shodnou šířku. Schodišťová ramena splňují 

požadavek na počet stupňů v jednom rameni (3-18), v bezbariérově 

používaných prostorech 3-16. Šířka podesty vyhovuje požadavku, že musí být 

větší než šířka schodišťového ramene +130 mm.  

 

Příčky 

 Nenosné konstrukce jsou navrženy z cihel typu therm v tl. 150 mm, 100 

mm a 75 mm lepeny zdící pěnou porotherm dryfix. 

 

Podlahy 

 Podlaha na terénu je tvořena podkladní ŽB deskou tl.150 mm, na které 

leží TI vrstva, kterou tvoří tepelná izolace EPS 150 tl. 120 mm, na které je 

ochranná PE folie, betonová mazanina vyztužená kari sítí, lepidlo a keramická 

dlažba. Podlahy mezi jednotlivými podlažími mají nosnou vrstvu ze stropních 

ŽB monolitických desek. Tepelněizolační vrstvu tvoří expandovaný polystyren 

EPS 150, na které je ochranná PE folie, betonová mazanina vyztužená kari 

sítí, lepidlo a keramická dlažba. Podrobněji a více skladeb ve výpisu skladeb.  
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Oplocení pozemku 

 Pozemek nebude oplocen 

 

Výplně otvorů 

 Okna z hliníkových komorových profilů, stavební hloubka 78 mm, 

izolační trojsklo 4-14-4-14-4 mm, Uf = 1,3 W/m2.K, Ug = 0,5 W/m2.K, sklo čiré. 

Výplně vstupních dveří – dveře s rámem s hliníkových komorových profilů 

izolační trojsklo 4-14-4-14-4 mm, Uf = 1,3 W/m2.K, Ug = 0,5 W/m2.K, sklo čiré. 

Vnitřní dveře jsou provedeny jako plné jednokřídlové, dřevěné 

s dřevotřískovou výplní s polodrážkou do obložkové zárubně, barva šedá RAL 

8022. Podrobněji viz. výpis truhlářských výrobku, výpis zámečnických výrobků. 

Konstrukce výplní otvorů má náležitou tuhost, při níž za běžného stavu, 

provozu nenastane zborcení, svěšení nebo jiná deformace a bude odolávat 

zatížení včetně vlastní hmotnosti a zatížení větrem i při otevřené poloze křídla, 

aniž by došlo k poškození, posunutí, deformaci nebo ke zhoršení funkce. 

Výplně otvorů splňují požadavky na tepelně technické vlastnosti v ustáleném 

teplotním stavu. Nejnižší vnitřní povrchová teplota, součinitel prostupu tepla 

včetně rámů a zárubní a spárová průvzdušnost v souladu se způsobem 

zajištění potřebné výměny vzduchu v místnosti a budově jsou dány normovými 

hodnotami a jsou dodrženy. Akustické vlastnosti výplní otvorů zajistí 

dostatečnou ochranu před hlukem ve všech chráněných vnitřních prostorech 

stavby. 

 

Prosklené fasády 

 Obvodové prosklené stěny reynaers mají konstrukci tvořenou 

hliníkovými sloupky Uf = 1,3 W/m2.K, a zasklením izolačním dvojsklem Ug = 1,1 

W/m2.K. Vnější sklo 10 mm kalené sklo, mezera 20 mm VZD Ar 90%, vnitřní 

sklo bezpečnostní tvrzené sklo Connex 2x8 mm. 
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Povrchové úpravy 

 Povrch ŽB nosných stěn zateplený systémem ETICS je omítnut 

tenkovrstvou pastovitou omítkou bílé barvy. Před omítkou je předsazená 

konstrukce zavěšených dekorativních WPC profilů tmavě hnědé barvy. 

 

Truhlářské, zámečnické, klempířské a ostatní prvky 

 Viz. specifikace prvků. 

 

Vodovod 

 Vodovodní přípojka bude z materiálu HDPE100 SRD 11 DN 200 a bude 

od místa napojení k vodoměrné sestavě vedena v přímém sklonu bez ohybů 

a lomů. Vodoměrná sestava bude umístěna ve vodoměrné šachtě, kterou je 

možné umístit hned za hranici pozemku. Šachta je zabezpečena proti nátoku 

podzemní povrchové vody a proti zamrznutí a bude vybavena stupadly nebo 

žebříkem pro možnost odečtu a manipulace s vodoměrnou soustavou. 

Vodoměrná soustava bude umožňovat snadný přístup pro čtení, montáž, 

údržbu a demontáž vodoměru. Vodoměrná sestava a vodovodní přípojka musí 

být chráněny proti poškození. Při prostupu vodovodní přípojky konstrukcemi 

bude přípojka umístěna v chráničce. Rozvody pitné vody budou 

z polypropylenu. Rozvody pitné vody budou vedeny v podlaze, podhledu, 

drážkách. 

 

Teplovodní potrubí 

Objekt je napojen na teplovodní potrubí DN 200, které bude zajišťovat 

vytápění objektu skrz předávací stanici, která je umístěna v místnosti č.129.  

 

Kanalizace 

 Znečištěná splašková voda bude odváděna do splaškové kanalizační 

stoky, voda dešťová bude odvedená do samostatné dešťové kanalizace. Na 

obou přípojkách bude revizní šachta o průměru 1000 mm z betonových skruží 

s poklopem o průměru 600 mm. Připojení zařizovacích předmětů bude 

v minimálním spádu 3 %. Pro odpadní potrubí vnitřní dešťové kanalizace bude 
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použito střešní svodné potrubí z polypropylenu, protihlukové, Osma Skolan 

dB. Ležatá kanalizace bude z potrubí PVC – KG spojované dvoubřitými 

pryžovými kroužky. Stoupací potrubí bude z PVC – HT spojované shodným 

způsobem jako ležatá kanalizace. 

 

Plynovod 

 Objekt není napojen na plynovodní potrubí 

 

Vzduchotechnika 

 Objekt bude obsluhován vzduchotechnickou jednotkou, je rozdělen na 

4 vzduchotechnické celky, z nichž byli v rámci specializace této diplomové 

práce řešeny orientačním výpočtem 2 zóny. Zóna č.1 Kinosál a zóna č.2 

Kavárna. Pro tyto dvě zóny byla navržena jedna VZT jednotka Duplex 8000 

Multi zajištující rovnotlaké nucené větrání s přívodem a odvodem vzduchu, 

která je umístěná v 1.NP v místnosti č.131 Strojovna Vzduchotechniky. 

Jednotka je opatřena rekuperačním výměníkem o účinnosti 93% (podrobný 

popis umístěných zařízení viz. Složka č.6 – D.1.4 Vzduchotechnika – 

Technická zpráva; viz. Složka č.9 – Technické listy). Přívod i odvod vzduchu 

pro klimatizační jednotku je řešen obezděnými šachtami (vzduch bude proudit 

celým objemem šachet, nasáván a odváděn bude pak otvory krytými žaluziemi 

na Severozápadní a Severovýchodní fasádě v úrovni 1.NP) Rozvody 

vzduchotechniky v objektu jsou řešeny v šachtách a podhledech a budou 

kruhového průřezu. 

 

Chlazení 

 Budou použity kompresorové jednoty s optimalizovanými výměníky, 

sloužící jako zdroj chladu pro klimatizační jednotky. 

 

Elektroinstalace 

 Objekt bude napojen na kabely CYKY. Kabely budou vedeny zemní 

rýhou k dotčenému objektu, dále povedou v ochranné trubce do 

elektrorozvodny. 
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 Osvětlení bude provedeno dle ČSN EN 12464-1 a ČSN 73 4301 

zářivkovými a žárovkovými svítidly. Pro osvětlení nad vchodem a pro světlení 

venkovních ploch budou použita žárovková svítidla s krytím min. IP43. 

 

D.1.1.a.9 Technické vlastnosti stavby 

Stavba splňuje požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární 

bezpečnost, ochranu zdraví osob a zvířat, zdraví životních podmínek a 

životního prostředí, ochranu proti hluku, bezpečnost při užívání a tepelnou 

ochranu. Tyto požadavky bude stavba splňovat po celou dobu její životnosti. 

 

D.1.1.a.10 Bezpečnost při užívání stavby 

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

užívání nebo provozu nevznikalo nepřijatelné nebezpečí nehod nebo 

poškození, například uklouznutí, pádem, nárazem, popálením, zásahem 

elektrického proudu, zranění výbuchem, vloupání. Během užívání stavby 

budou dodrženy veškeré příslušné legislativní předpisy. Při provozu je uživatel 

povinen provádět běžnou údržbu a zajišťovat potřebné revize v průběhu 

užívání stavby. 

 

D.1.1.a.11 Stavební fyzika – popis řešení, výpis 

použitých norem 

D.1.1.a.11.1 Tepelná technika  

Na základě posouzení a následného vyhodnocení navržených skladeb 

vnějších i vnitřních konstrukcí objektu Cinema Point podle požadavků ČSN 73 

0540-2:2011 lze konstatovat, že konstrukce a styky konstrukcí 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 konstrukcí 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 prostupu 

tepla Uem. Oba požadavky jsou splněny (U ≤ UN, Uem ≤ Uem,n) Dle požadavků 
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normy byla konstrukce zatříděná do kvalifikační třídy B – vyhovující.  

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 konstrukcích 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 

konstrukce. Ve všech místnostech je použito nucené větrání.  

 

D.1.1.a.11.2 Osvětlení  

Denní osvětlení se navrhuje podle zrakové činnosti, pro kterou jsou 

určeny tak, aby hodnoty činitele denní osvětlenosti nebyly ani při největším 

znečištění konstrukcí osvětlovacích otvorů a povrchů menší, než stanoví ČSN 

73 0580. Rozložení denního světla ve vnitřním prostoru bude zjištěno pomocí 

hodnot činitele denní osvětlenosti v kontrolních bodech, rozmístěných  

v pravidelné síti na vodorovné srovnávací rovině. Výška srovnávací roviny 

bude 0,85 m nad podlahou, v bazénové hale 0,1 m nad podlahou. Krajní řady 

kontrolních bodů budou umístěny 1 m od vnitřních povrchů stěn. Minimální 

hodnoty činitele denní osvětlenosti budou splněny ve všech kontrolních 

bodech. Hodnota rovnoměrnosti denního osvětlení ve vnitřních prostorech 

splňuje normové hodnoty. Denní osvětlení je navrženo tak, aby rozložení 

světelného toku bylo v souladu s povahou zrakových činností a s polohou 

pozorovatele. Převažující směr budovy není zastíněn. Uživatelé vnitřních 

prostorů jsou chráněni proti oslnění.  Při úhlu menším než 60° od obvyklého 

směru pohledu uživatele poměr jasu pozorovaného předmětu a oblohy viděné 

okem nepřekročí hodnotu 1:200. Pro vytvoření podmínek zrakové pohody 

budou dodrženy normové hranice poměrů průměrných jasů v zorném poli 

pozorovatele mezi pozorovaným předmětem plochami bezprostředně 

obklopujícími pozorovaný předmět, vzdálenými tmavými a světlými plochami. 



 

43 
 

Povrchy vnitřních prostorů a jejich zařízení jsou nelesklé, aby nedocházelo  

k oslňování odrazem světla. Jsou splněny normové hodnoty činitele odrazu 

světla hlavních povrchů. Kolorita povrchů je navržena s ohledem na odražené 

světlo a podání barev. Budova umožňuje bezpečný a snadný přístup k údržbě 

a čištění konstrukcí osvětlovacích otvorů. Osvětlovací otvory jsou z hlediska 

denního osvětlení navrženy tak, aby byli co nejúčinnější.    

Více viz Složka č. 7 – Stavební fyzika 

 

D.1.1.a.11.3 Oslunění 

V posuzovaném objektu není požadavek na proslunění a oslunění 

žádné místnosti. 

 

D.1.1.a.11.4 Akustika/hluk, vibrace 

V navrhovaném objektu jsou instalovány zdroje vibrací a hluku 

(vzduchotechnika, výtah, kino). Zdroje hluku budou pružně uloženy a řešeny 

v samostatné dokumentaci. Akustika venkovního prostoru nebude provozem 

objektu prakticky ovlivněna, nebudou překročeny ani hygienické limity hluku 

v chráněných vnitřních a venkovních prostorech. Stavba bude zajišťovat, aby 

hluk a vibrace působící na uživatele byly na úrovni, která neohrožuje zdraví a 

je vyhovující pro dané prostředí a pracoviště. Konstrukce obvodové i mezi 

místnostmi jsou navrženy tak, aby splňovaly požadavky ČSN 73 0532:2010 na 

vzduchovou neprůzvučnost a kročejový útlum.  

Více viz Složka č. 7 – Stavební fyzika  
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3 Závěr 

 Cílem mé diplomové práce bylo vypracovat projektovou dokumentaci 

novostavby kina s kavárnou ve stupni pro provedení stavby. Při zpracování 

projektové dokumentace jsem se snažil co nejvíce vystihnou záměr určený 

architektonickou studií, která byla zpracována na začátku letního semestru. 

Vzhled daný architektonickou studií byl dodržen, proběhli jen drobné změny 

tvarů oken, umístění a celkové drobné změny v dispozicích místností. Tyto 

změny byli ovlivněny zpracováním požárně bezpečnostního řešení stavby, 

specializace návrhu vzduchotechniky a samotná funkčnost stavby. Oproti 

studii byla drobně upravena tl. stropních konstrukcí a jednotlivé vrstvy podlah. 

Navržené řešení co nejvíce respektuje požadavky na funkčnost, životnost, 

jednoduchost.   

 Při vypracovávání této diplomové práce jsem využil program  

ArchiCad 19 ve studentské licencované verzi. V průběhu zpracování jsem  

si osvojil dovednosti v tomto druhu programu a rozšířil znalosti v oblasti 

projektování v BIM (Building Information Modeling).  

 Byl vytvořen projekt novostavby Kina jehož cílem bylo zhotovení 

kompletní projektové dokumentace stavební části ve stupni pro provádění 

stavby (výkresové a textové části). Vyřešení dispozic, návrh vhodného 

konstrukčního řešení a nosného systému. Vyřešení konstrukčních detailů, 

návrh vzduchotechniky, posouzení objektu z hlediska stavební fyziky  

a požárně-bezpečnostní řešení, tak aby objekt byl realizovatelný. 
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4 Seznam použitých zdrojů 
 
 Pro zpracování, posouzení byla použita platná legislativa, tj. vyhlášky, 

normy, ke dni zpracování posouzení a projektu. 
 

NORMY A PRÁVNÍ PŘEDPISY  

ČSN 73 6056. Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel.  

ČSN 73 6110. Projektování místních komunikací.  

ČSN 73 6005. Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.  

ČSN 73 4108. Šatny, umývárny a záchody.  

ČSN 73 0580. Denní osvětlení budov.  

ČSN 73 0540. Tepelná ochrana budov.  

ČSN 73 0802. Požární bezpečnost staveb: Nevýrobní objekty.  

ČSN 73 0818. Požární bezpečnost staveb: Obsazení objektu osobami.  

ČSN 73 0831. Požární bezpečnost staveb: Shromažďovací prostory.  

ČSN 734130. Schodiště a šikmé rampy: Základní požadavky.  

ČSN 73 0540-1. Tepelná ochrana budov: Část 1: Terminologie. 2005.  

ČSN 73 0540-2. Tepelná ochrana budov: Část 2: Požadavky. 2011.  

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

2005.  

ČSN 73 0540-4. Tepelná ochrana budov: Část 4: Výpočtové metody. 2005.  

ČSN 73 0532. Akustika: Ochrana proti hluku v budovách a posuzování 

akustických vlastností stavebních výrobků: Požadavky. 2010.  

ČSN 73 0580-1. Denní osvětlení budov: Část 1: Základní požadavky. 2007.  

ČSN 73 0580-2. Denní osvětlení budov: Část 2: Denní osvětlení obytných 

budov. 2007.  

ČSN 73 0810:04. Požární bezpečnost staveb: Společná ustanovení. 2009.  

ČSN 73 0802:05. Požární bezpečnost staveb: Nevýrobní objekty. 2009.  

ČSN 73 0873:06. Požární bezpečnost staveb: Zásobování požární vodou. 

2003.  

ČR. Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

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

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

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.  

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

ČR. Vyhláška č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany 

staveb.  

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

ČR. Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb.  

ČR. Vyhláška č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov.  

ČR. Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 

hluku a vibrací. 

ČR. Vyhl.MVČR 23/2008sb. o technických podmínkách požární ochrany 

staveb.  

ČR. Vyhl.MVČR 246/2001sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a 

výkonu státního požárního dozoru.  

ČR. Vyhl. MMRČR č.268/2009sb. o technických požadavcích na stavby.  

ČR. Vyhl. MMRČR č.499/2006sb. o dokumentaci staveb.  

 

OPORY  

KLIMEŠOVÁ, Jarmila. Nauka o pozemních stavbách. Brno, 2005  

RUSINOVÁ, Marie, Táňa JURÁKOVÁ a Markéta SEDLÁKOVÁ. Požární 

bezpečnost staveb. Brno, 2006. 
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http://dektrade.cz  

http://www.kanalizacezplastu.cz/  

http://www.baumit.cz/ 

http://www.stavona.cz/ 
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5 Seznam použitých zkratek a symbolů 

 

RD   Rodinný dům  

NP   Nadzemní podlaží  

EPS   Expandovaný polystyren  

SPB   Stupeň požární bezpečnosti  

PÚ   Požární úsek  

TI   Tepelná izolace  

PT   Původní terén  

UT   Upravený terén  

ŽB   Železobeton  

DN   Světlost  

PHP   Přenosný hasící přístroj  

RŠ  Revizní šachta  

PB   Polohový bod  

T   Truhlářský výrobek  

K   Klempířský výrobek  

Z   Zámečnický výrobek  

S   Skladba konstrukce  

P   Plastový výrobek  

R   Sestava překladů  

C20/25  Charakteristická válcová/krychelná pevnost betonu  

XC   Třída prostředí betonu  

H   Výška  

B   Tloušťka  

ZPF   Zemědělský půdní fond  

ČSN   Česká technická norma  

MMNRČR  Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky  

λ   Součinitel tepelné vodivosti  

U   Součinitel prostupu tepla 

S   skladba  

OSB   dřevoštěpková deska  



 

49 
 

SDK   sádrokarton  

ŽB   železobeton  

m n. m.  metrů nad mořem  

BpV   Balt po vyrovnání  

TL   tloušťka  

Ø   průměr 

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  

K   Korekce  

fRsi,N   Požadovaná hodnota nejnižšího teplotního faktoru vnitřního 

povrchu  

fRsi,cr   Kritický teplotní faktor vnitřního povrchu  

θai   Návrhová teplota vnitřního vzduchu  

θex   Návrhová vnější teplota prostředí přilehlého k vnější straně 

konstrukce v zimním období  

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  

θim   Převažující vnitřní teplota v otopném období  

θgr   Návrhová teplota zeminy pro konstrukce přilehlé k zemině  

∆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  
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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  

e1   Součinitel typu budovy  

HT   Měrná ztráta prostupem 

bj   Teplotních redukční činitel  

A/V   Objemový faktor tvaru budovy  

Uem,N,rq  Požadovaná normová hodnota průměrného součinitele prostupu 

tepla 
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6 Seznam příloh 
 
Složka č.1 – Přípravné a studijní práce 

Studie: 

 01 – Koordinační situace, M 1:500 

 02 – Půdorys 1NP, M 1:100 

 03 – Půdorys 2NP, M 1:100 

 04 – Řez A-A´, M 1:100 

 05 – Pohledy, M 1:100 

 06 – Pohledy, M 1:100 

Textová část:  

Seminární práce – Rešerše diplomové práce 

 Vizualizace 

 Výpis skladeb 

 Výpočet odvodnění střechy 

 Výpočet počtu parkovacích stání 

 Výpočet schodiště 

 

Složka č.2 – Situační výkresy 

C.1 Situace širších vztahů, M 1:2000 

C.2 Celkový situační výkres, M 1:1000 

C.3 Koordinační situační výkres, M 1:400 

 

Složka č.3 – D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 

D.1.1.1 – Technická zpráva 

D.1.1.2 – Půdorys základů, M 1:50 

D.1.1.3 – Půdorys 1NP, M 1:50 

D.1.1.4 – Půdorys 2NP, M 1:50 
D.1.1.5 – Řez A-A´, M 1:50 
D.1.1.6 – Řez B-B´, M 1:50 
D.1.1.7 – Řez C-C´, M 1:50 
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D.1.1.8 – Výkres ploché střechy, M 1:50 

D.1.1.9 – Výkres ploché střechy - Kinosál, M 1:50 

D.1.1.10 – Pohledy, M 1:75 

D.1.1.11 – Pohledy, M 1:75 

D.1.1.12 – Detail 01 – Atika 

D.1.1.13 – Detail 02 – Střešní vtok 

D.1.1.14 – Detail 03 – Parapet LOP 

D.1.1.15 – Detail 04 – Nadpraží LOP 

D.1.1.16 – Detail 05 – Napojení na obvodovou stěnu 

D.1.1.17 – Výpis klempířských výrobků 

D.1.1.18 – Výpis zámečnických výrobků 

D.1.1.19 – Výpis truhlářských výrobků 

D.1.1.20 – Výpis ostatních výrobků 

D.1.1.21 – Výpis skladeb 

D.1.1.22 – Výpočet odvodnění střechy 

 

Složka č.4 – D.1.2 Stavebně-konstrukční řešení 

D.1.2.1 – Výkres tvaru stropu nad 1NP, M 1:50 

D.1.2.2 – Výkres tvaru stropu nad 2NP, M 1:50 

D.1.2.3 – Schéma nosné konstrukce WPC profilů, M 1:100 

Návrh rozměrů základů 

Výpočet schodiště 

 

Složka č.5 – D.1.3 Požárně-bezpečnostní řešení 

Technická zpráva požární ochrany 

D.1.3.1 – Koordinační situační výkres, M 1:500 

D.1.3.2 – Půdorys 1NP, M 1:100 

D.1.3.3 – Půdorys 2NP, M 1:100 
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Složka č.6 – D.1.4 Vzduchotechnika 

Vzduchotechnika – technická zpráva 

D.1.4.1 – Půdorys 1NP, M 1:175 

D.1.4.2 – Půdorys 2NP, M 1:175 

D.1.4.3 – Půdorys 1NP – schéma rozvodu VZT, M 1:100 

 D.1.4.4 – Půdorys 2NP – schéma rozvodu VZT, M 1:100 
 D.1.4.5 – Řez A-A´ Strojovny VZT, M 1:50 

 

Složka č.7 – Stavební fyzika 

Základní posouzení objektu z hlediska stavební fyziky pro účely 

diplomové práce 

Příloha P1 – Schéma půdorysů 

Příloha P2 – Výpis skladeb 

Příloha P3 – Výstup z programu Teplo 

Příloha P4 – Výstup z programu Area 

 Příloha P5 – Výpočet součinitele Uw oken, dveří, prosklených fasád 

 Příloha P6 – Výstup z programu Stabilita 

 Příloha P7 – Výstup z programu Simulace 

 Příloha P8 – Předběžná tepelná ztráta obálky budovy prostupem kcí 

Příloha P9 – Výstup z programu WDLS 
 

Složka č.8 – Technické listy 

 

 

 

 

 

 

 




