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(1) Směrnice děkana č. 19/2011 s dodatkem a přílohami; (2) Katalogy a odborná literatura; (3) 
Stavební zákon č. 183/2006 Sb. ve znění zákona č. 350/2012 Sb.; (4) Vyhláška č. 499/2006 Sb. 
ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.; (5) Vyhláška č. 268/2009 Sb.; (6) Vyhláška č. 398/2009 Sb.; (7) 
Platné normy ČSN, EN; (8) Vlastní dispoziční a architektonický návrh.  

Zadání: Zpracování určené části projektové dokumentace pro provádění stavby objektu knihovny 
v Nymburku. Cíle: Vyřešení dispozice zadaného objektu s návrhem vhodné konstrukční soustavy 
a nosného systému na základě zvolených materiálů a konstrukčních prvků, včetně vyřešení osazení 
objektu do terénu s respektováním okolní zástavby. Dokumentace bude v souladu s vyhláškou 
č. 62/2013 Sb. obsahovat část A, část B, část C a část D v rozsahu části D.1.1, D.1.3 a D.1.4. Dále 
bude obsahovat studie obsahující předběžné návrhy objektu a jeho dispozičního řešení a přílohovou 
část obsahující předběžné návrhy základů a rozměrů nosných prvků řešeného objektu, prostorovou 
vizualizaci objektu a technické listy použitých materiálů a konstrukcí. Část D.1.4 bude vypracována 
ve formě schématických výkresů a příslušných technických zpráv. Výkresová část bude obsahovat 
výkresy situace, základů, půdorysů všech podlaží, konstrukce zastřešení, svislých řezů, technických 
pohledů, min. 5 detailů, výkresy sestavy dílců, popř. výkresy tvaru stropní konstrukce. Součástí 
dokumentace budou i dokumenty podrobnosti dle D.1.1 bod c), stavebně fyzikální posouzení objektu 
a vybraných detailů popř. další specializované části, budou-li zadány vedoucím práce. Výstupy: 
VŠKP bude členěna v souladu se směrnicí děkana č. 19/2011 a jejím dodatkem a přílohami. 
Jednotlivé části dokumentace budou vloženy do složek s klopami formátu A4 opatřených popisovým 
polem a uvedením obsahu na vnitřní straně každé složky. Všechny části dokumentace budou 
zpracovány s využitím PC v textovém a grafickém CAD editoru. Výkresy budou opatřeny popisovým 
polem. Textová část bude obsahovat i položky h) "Úvod", i) "Vlastní text práce" jejímž obsahem budou 
průvodní a souhrnná technická zpráva a technická zpráva pro provádění stavby podle vyhlášky 
č. 499/2006 Sb. ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. a j) "Závěr". VŠKP bude mít strukturu dle manuálu 
umístěného na www.fce.vutbr.cz/PST/Studium.  

VŠKP vypracujte a rozčleňte podle dále uvedené struktury:  
1. Textová část VŠKP zpracovaná podle Směrnice rektora "Úprava, odevzdávání, zveřejňování 
a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací" a Směrnice děkana "Úprava, odevzdávání, 
zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací na FAST VUT" (povinná součást 
VŠKP).  
2. Přílohy textové části VŠKP zpracované podle Směrnice rektora "Úprava, odevzdávání, 
zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací" a Směrnice děkana "Úprava, 
odevzdávání, zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací na FAST VUT" 
(nepovinná součást VŠKP v případě, že přílohy nejsou součástí textové části VŠKP, ale textovou 
část doplňují).  

 Ing. arch. Ivana Utíkalová 
Vedoucí diplomové práce  
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Tématem diplomové práce je zpracování projektové dokumentace v rozsahu 
prováděcího projektu, občanské stavby Knihovny Nymburk. Vypracovány byly textové 
zprávy, stavební výkresy, statický návrh vybraných stropních konstrukcí, požárně 
bezpečnostní řešení, posouzení z hlediska tepelné techniky, zjednodušený návrh 
základových pasů a výpočet schodiště. Navržená stavba má tři nadzemní podlaží 
a jedno podzemní. Konstrukční systém je z keramických pálených cihel, založený 
v podzemním podlaží na pilotech a v přízemí na základových pasech, schodiště jsou 
železobetonová monolitická, stropní vodorovnou konstrukci tvoří železobetonové desky 
monolitické a v místech uložení knih železobetonové trámy. Střešní konstrukce 
jednoplášťová plochá je uložena na železobetonových stropech. Projekt byl zpracován 
v počítačových programech ArchiCAD 19, IdeaSTATICA 7, WDLS 5, Svoboda 
software a vizualizace v programu Lumion 3D.  

Diplomová práce, knihovna, trámový strop, železobeton, vícepodlažní, plochá střecha  

Topic of my diploma thesis is creating design documentation on level of detailed 
design, Library of Nymburk. Project contains engineering reports, realization drawings, 
thermal assessment, fire safety assessment, static ceiling evaluation, simplified 
foundation design and design of staircases. Projected building has three above ground 
floors and one partial basement. Structural system vertical is made of mansory walls, 
based in basement on drilled piles and in first upper floor on strip foundations. 
Staircases are made of cast-in-place reinforce concrete same for ceiling slabs and joist 
slabs. Roof structure is warm flat roof. Project was designed in computer programs: 
ArchiCAD 19, IdeaSTATICA7, WDLS 5, Svoboda software and vizualization done 
in Lumion 3D.  

Diploma thesis, library, joist slabs, reinforced concrete, warm flat roof  
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A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 

A.1.1 Údaje o stavbě 
a) Název stavby: 

 Knihovna Nymburk na parc.č.53 , k.ú. Nymburk, okr. Nymburk 

b) Místo stavby:   parc.č. 53 Nymburk,  

 k.ú. Nymburk, okr. Nymburk 

Zastavěná plocha 682m2 

Plocha pozemku   928m2 

           73,4% 

c) Předmět dokumentace: Dokumentace pro stavební povolení a provádění 

stavby 

 

A.1.2 Údaje o žadateli / stavebníkovi 

a) Město Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163/20, 288 02 Nymburk 

 

A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace  

a,b) Bc. Adam Hrbáček    IČ: 0000000 ČKAIT č. 0000000 

 Všechlapy 152, 288 02 Nymburk, tel.731 715 665 

 

c) Profesanti:  

Geotechnika a založení stavby : Ing. Jakub Pokorný IČ: 71106341 ČKAIT č. 0009871 

 autorizovaný inženýr  pro geotechniku, statiku a dynamiku staveb 

 Mariánská ulice 965, 441 01 Podbořany 

Požárně bezpečnostní řešení: Bc. Adam Hrbáček  IČ: 000000 ČKAIT č. 000000  

 Všechlapy 152, 288 02 Nymburk, tel.731715665 

 

A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

 veřejně dostupné údaje z katastru nemovitostí 

 prohlídka budoucího staveniště 

 geotechnické sondy 

 platné vyhlášky a normy používané ve stavební výrobě a projektové činnosti 

 

A.3 ÚDAJE O ÚZEMÍ 
a) Rozsah stavby 

Velikost stavební parcely 928m2 z toho zastavěná plocha novostavbou 682m2 ,což 

je 73,4% plochy pozemku. 

b) Údaje o ochraně podle jiných právních předpisů 

Stavební parcela se nachází památkově chráněné zóně města Nymburk a bude 

schválena památkovým úřadem města Nymburk a městským architektem. 

c) Údaje o odtokových poměrech 

V místní komunikaci se nachází kanalizace splašková i dešťová smíšená. 
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Dešťová voda ze střešních ploch bude odvedena do veřejné knalizace. 

d) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 

rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas 

Územní rozhodnutí bylo vydáno 18.9. 2016. Projekt respektuje územně plánovací 

dokumentaci a zadání města Nymburk. 

e) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní 

rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v 

rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav 

podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací 

dokumentací.       

Územní rozhodnutí bylo vydáno 18.9. 2016. Projekt respektuje územně plánovací 

dokumentaci a zadání města Nymburk. 

f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

 Byly dodrženy obecné požadavky na využití území. 

g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů. 

 Byly respektovány při provádění projektové dokumentace. 

h) Seznam výjimek a úlevových řešení 

 Žádné. 

i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic 

Přípojky, zpevněné plochy, zásah do veřejného prostoru, rozebrání chodníku a  po 

dokončení stavby jeho rekonstrukce. Viz. samostatný projekt objektu SO4 

rekonstrukce Kostelního náměstí. 

j) Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby. 

 Pozemky dotčené  stavbou na parcele č. 53  k.ú. Nymburk 

 Číslo parcely Účel Majitel 

St.83 ulice Soudní Školní jídelna SOŠ zdravotní Nymburk 

Soudní 67 

St. 84/2 ulice Kostelní Garáže Novák Pavel, Nábřežní 8, 

Nymburk 

1581/1  Kostelní náměstí Město Nymburk 

 

 

A.4 ÚDAJE O STAVBĚ 
a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

 Nová stavba 

b) Účel užívání stavby 

Novostavba knihovny bude určena k skladování a půjčování knih, pořádání 

 besed, vystavování exponátů a k jiným kulturním akcím.  

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Trvalá stavba  

d)Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů. 
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Stavba se nachází v památkově chráněné zóně města Nymburk. Podmínky 

výstavby musí na základě studie specifikovat rada města, památkový úřad a 

městský architekt. 

e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

Bylo dodrženo dle ČSN 268/2009sb. O technických požadavcích na stavby a dle. 

ČSN 398/2009 O obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb. 

f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 

právních předpisů 

V rámci přípravy projektu byla tato akce konzultována a projednána s dotčenými 

orgány a jejich požadavky byly zapracovány do projektové dokumentace. 

g) Seznam výjimek a úlevových řešení 

 Žádné. 

h) Navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, 

počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.) 

Město Nymburk má asi 15 000 obyvatel, pro tento počet se uvažuje vhodná užitná 

plocha knihovny 1502m2. Uvažovaný počet zaměstnanců je 5. Zastavěná plocha 

je 682m2 , obestavěný prostor bude tvořit  73,4% plochy parcely č. 53 užitná 

plocha je  1502m2. Budova má několik funkčních jednotek: prostory výpůjčky 

knih, technické zázemí, archív, zázemí zaměstnanců, prostory galerie. 

i) Základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 

vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 

náročnosti budov apod.) 

Stavba bude využívat k vytápění městský zdroj tepla z nedalekých tepláren. 

Dešťová voda bude odvedena společně s splaškovou do veřejné kanalizace. Třída 

energetické náročnosti budovy C.    

j) Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy) 

Zemní práce a vytyčení objektu 

- příprava staveniště vtyčení výkopů, srovnání roviny terénu 

- odtěžení zeminy pro suterén pažení výkopů 

- vrtání a betonáž pilot 

- tech. Přestávka 28 dní 

Založení suterénu a jeho vyzdění 

- začištění základové spáry 

- betonáž základové desky pod výtahovou šachtou 

- betonáž základových trámů  

- betonáž základové desky 

- tech. Přestávka 28 dní 

- založení zdiva suterénu a vyzdění 

- prostupy přípojek a jejich ošetření 

- hydroizolace spodní stavby  



Stránka 6 z 34 
 

- betonáž stropu nad S.1 a schoďiště 

Založení 1.NP a zdění 

- vytyčení základů a vybetonování 

-  založení výtahové šachty 

- Betonáž základové desky na pasech  

- Tech. Přestávka 28 dní 

- Založení první řady zdiva 

- Vyzdění 1.NP 

ŽB monolitický strop 1.NP 

- bednění železobetonového věnce a stropu 

- betonáž věnce a stropu 

- tech. Přestávka min. 28 dní 

- bednění a betonáž železobetonového schodiště 

Zdění 2.NP 

- zdění  

- překlady vnitřních stěn 

- osazování oken a dveří v S.1 a 1.NP 

ŽB monolitický strop 2.NP 

- bednění železobetonového věnce a stropu 

- betonáž věnce a stropu 

- tech. Přestávka min. 28 dní 

- bednění a betonáž železobetonového schodiště 

 

Zdění 3.NP 

- zdění  

- překlady vnitřních stěn 

- osazování oken a dveří v 1.NP a 2.NP 

 

ŽB monolitický strop 3.NP 

- bednění železobetonového věnce a stropu 

- betonáž věnce a stropu 

- tech. Přestávka min. 28 dní 

- bednění a betonáž železobetonového schodiště 

 

 

Střešní konstrukce 

- vyzdění atiky a betonáž věnce atiky   

- pokládka parozábrany, spádových klínů tepelné izolace, osazení vtoků a 

prostupů, pokládka hydroizolace napojení na atiku  

- oplechování atiky 

 

Zdění příček S.1, 1.NP, 2.NP a 3.NP 

- zdění, překlady 

 

Omítky vnitřní a parapety 

Podlahy S.1 a  1.NP 
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Viz. řezy legenda skladeb 

Montáž zbývajících oken a vnitřních dveří 

Fasádní rošt, vložení TI a kotvení fasádních desek CETRIS 

Dokončovací práce (otopná tělesa, sanitární zařízení)  

Maby 

k) Orientační náklady stavby 

300 000 000 Kč  

 

A.5 ČLENĚNÍ STAVBY 
SO-01: Knihovna Nymburk 

SO-02: Založení stavby a stabilizace stavební jámy Knihovna Nymburk 

SO-03: Terénní úpravy a oplocení Knihovna Nymburk 

SO-04: Rekonstrukce ulic Soudní a Kostelní  

SO-05: TZB Knihovna Nymburk 
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B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika stavebního pozemku 

Dotčená parcela je umístěna v blízkosti centra města Nymburk. Pozemek je ze 

tří stran přístupný z veřejné komunikace. Pozemek je vyvýšený asi o 0,5m oproti 

úrovni chodníku. Momentálně je prostor nevyužitý. 

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 

Geologický a hydrogeologické poměry jsou známé z okolních staveb, přesto 

budou provedeny kontrolní vrty. Viz. PD SO2 Geotechnika a založení stavby.  

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

 Stavba se nachází v památkově chráněné zóně města Nymburk. Podmínky 

výstavby musí na základě studie specifikovat rada města, památkový úřad a 

městský architekt. 

 

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

                 V místě stavby nejsou žádná záplavové a poddolované území 

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

poměry v území 

               Stavba zasahuje do veřejného prostoru ulice, dojde k omezení provozu v ulicích 

Kostelní a Soudní. Nejedná se o frekventované komunikace, nedojde k výraznému 

omezení provozu v centu města. Práce na staveništi musí být omezeny od 8h ráno do 17h 

večer. Vjezd na dvůr sousední budovy školní jídelny bude po dobu stavby omezen.   

 

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Demolice, odstranění dřevin a případná asanace bude v souladu se stanovenými 

předpisy a vyhláškami.  Na pozemku se nachází dva stromy, staré jabloně obě 

budou poraženy a na dvoře Knihovny bude vysazen strom nový. 

 

g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 

                 Projekt neřeší. 

h) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 

technickou infrastrukturu) 

Objekt bude přístupný z ulice Soudní. Parkování bude řešeno v širších 

poměrech územního plánu města Nymburk. El. energie bude zajištěna z místního 

rozvodu ČEZ (napojení objektu a ochrana – přechodka stávajících rozvodů je 

osamostatněná akce ČEZ). V dané lokalitě je vodovodní řád a splašková 
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kanalizace ve správě Vodovody a kanalizace Nymburk a.s. Přípojky vody a 

kanalizace viz. samostatný projekt TZB. 

 

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

               Projekt neřeší. 

 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Novostavba občanské stavby knihovny má celkem 1502m2 užitné plochy. Z toho 

634,9m2 je určeno na knihy, 150m2 tvoří výstavní prostory, 46m2 prostoru pro 

zaměstnance (uvažovaný počet 5). 60m2 kavárna, 75m2 technické zázemí. 

           

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Nově navržená budova městské knihovny se nachází v nesourodé zástavbě 

historického centra města Nymburk. Novostavba svým objeme a velikostí tvoří 

protiváhu ke kostelu Sv. Jilí, zároveň přitáhne pozornost obyvatel a oživí 

nevyužívané Kostelní náměstí. Návrh respektuje veškeré regulativy a požadavky 

města Nymburk. Stavba se nachází v památkově chráněné zóně města Nymburk. 

Podmínky výstavby musí na základě studie specifikovat rada města, památkový 

úřad a městský architekt. 

 

b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

Novostavba městské Knihovny je řešena jako rozsáhlá stavba půdorysného tvaru 

písmene U, stavba kompletně vyplňuje nevyužívaný nárožní prostor. Objekt má 

jedno podzemní a tři nadzemní podlaží. Fasáda je z pohledových cetris desek 

s přiznanými spárami. Barevné řešení je podrobně popsáno v PD Pohledy. Okna 

a dveře hliníková šedá. Místnosti mají rovný vnitřní podhled. Střecha plochá 

jednoplášťová s možností využít zatravňovacích kompaktních desek. 

 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Objekt je vybaven WC pro tělesně a zrakově postižené, muži 2.NP a ženy 1.NP. 

Do všech pater budovy jezdí výtah, dveře jsou řešeny jako bezprahové nebo s prahem 

max. 2cm vysokým. 
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B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

              Péče a bezpečnost provozu stavby musí být zajištěna v souladu s příslušnými 

platnými předpisy a vyhláškami. 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) Stavební řešení 

              Budova má jedno podzemní podlaží částečně podsklepená a tři nadzemní 

podlaží. 

b) Konstrukční a materiálové řešení 

Objekt je postaven z keramických zdících prvků POROTHERM 30 pevnosti 

P15 na maltu pro tenké spáry. Konstrukce je založena v suterénu na základových 

trámech a pilotech, 1.NP je založeno na základových pásech. Stropy jsou 

monolitické železobetonové kombinace desek křížem vyztužených a trámů 

s deskou v místech nejvyššího zatížení. Střecha plochá jednoplášťová. 

c) Mechanická odolnost a stabilita 

Použité materiály vyhovují požadavkům mechanické odolnosti. Stabilita a 

únosnost dle 1.MS, 2.MS  základů, ŽB monolitických stropů a únosnost zdiva v 

tlaku je ověřena statickým výpočtem viz. samostatná příloha Statika.  

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) Technické řešení 

Objekt bude vytápěn přívodem městského teplovodu. 

Dům bude odvádět splaškové vody do veřejné kanalizace 

            Pitná voda bude přiváděna z veřejného vodovodního řádu. 

 

b) Výčet technických a technologických zařízení 

           Hlavní strojovna VZT pro archív v suterénu. 

 Strojovna VZT pro odvětrání CHÚC. 

 Výtah lanový bez strojovny s dolním dojezdem. 

 Podrobně viz. projekt TZB SO5 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

a) Rozdělení stavby a objektů do požárních úseků 

              Objekt je rozdělen na 10 požárních úseků, podrobně viz příloha PBŘ. 

 

b) Výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti 

             Viz příloha PBŘ. 

c) Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků 

na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí 
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              Viz příloha PBŘ. 

d) Zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest 

              Viz příloha PBŘ. 

e) Zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru 

              Viz příloha PBŘ.  

 

f) Zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně 

rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst 

              Viz příloha PBŘ. 

g) Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové 

cesty) 

              Na pozemku bude zajištěn dostatečná prostor a průjezd k přistavění požárního 

vozidla.  

h) Zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, 

vzduchotechnická zařízení) 

              Viz příloha PBŘ 

i) Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními¨ 

              Viz příloha PBŘ 

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

 Viz příloha PBŘ 

 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

a) Kritéria tepelně technického hodnocení 

Jsou stanovena dle ČSN 73 0540 a byla posouzena viz. příloha č.7 Stavební 

Fyzika. 

b) Energetická náročnost stavby  

Viz. příloha č.7 Stavební Fyzika. 

c) Posouzení využití alternativních zdrojů energií 

              Projekt neřeší  
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B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 

prostředí 

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou 

odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost 

apod.) 

 

Větrání bude kombinace přirozeného a nuceného ze strojovny VZT. Vytápění 

bude z městského teplovodu, rozvody do  konvektorů a radiátorů... Zásobování 

vodou bude z veřejného vodovodu. Osvětlení bude přirozené a umělé. Splašky 

budou odváděny do veřejné kanalizace.  

Budou respektovány požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 

prostředí.  

 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

              Stavba neřeší. V místě stavby se nenachází radonové podloží.  

b) Ochrana před bludnými proudy 

              Stavba neřeší 

c) Ochrana před technickou seizmicitou 

              Stavba neřeší 

d) Ochrana před hlukem 

Nejsou vyžadována opatření k ochraně proti hluku, nejsou překročeny 

stanovené limity. 

e) Protipovodňová opatření 

              Stavba neřeší, nenachází se v záplavové oblasti. 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) Napojovací místa technické infrastruktury 

Pozemek bude po dobu stavby napojen na přilehlou komunikaci z ulice 

Kostelní. Parkování je řešeno v širších poměrech územního plánu města 

Nymburk. El. energie bude zajištěna z místního rozvodu ČEZ (napojení objektu a 

ochrana – přechodka stávajících rozvodů je osamostatněná akce ČEZ). V dané 

lokalitě je vodovodní řád a splašková kanalizace ve správě Vodovody a kanalizace 

Nymburk a.s. Přípojky vody a kanalizace se napojí na řád z ulice Soudní. 

a) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Viz. samostatný projekt TZB SO5 

 

B.4 Dopravní řešení 

a) Popis dopravního řešení 
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Hromadná doprava osob je zajišťována MHD autobusy. Umístění zastávek 

odpovídá současným potřebám, v návrhu se nepředpokládá doplnění o další 

zastávky v důsledku navrhované obytné zástavby 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

              Pozemek p.č.53 bude napojen vjezdem na pozemní komunikaci v ulici Kostelní 

pouze po dobu výstavby. Novostavba nebude mít vjezd pro osobní vozidla a bude 

napojena pouze pro pěší.  

c) Doprava v klidu 

Klidová doprava, tj. odstavování a garážování vozidel, je řešeno v širším spektru 

územním plánem města Nymburk. 

d) Pěší a cyklistické stezky 

Řešeným územím neprochází žádná značená turistická stezka. 

 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) Terénní úpravy 

              Stávající terén bude snížen asi o 0,5m na úroveň okolních komunikací.  

b) Použité vegetační prvky 

              Viz. samostatný projekt SO3 Terénní úpravy a oplocení  

c) Biotechnická opatření 

              Projekt neřeší biotechnická opatření. 

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

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

 

Veškeré odpady související se stavební činností (zbytky materiálů, atd.) musí 

být likvidovány v souladu s příslušnými předpisy o zacházení s odpady. Dodavatel 

stavby předloží doklady o likvidaci odpadů. Zbytky materiálů ze stavby budou 

vady příslušným dodavatelem prací odvezeny a upotřebeny při jiných akcích, 

případně budou jím likvidovány v souladu s předpisy o nakládání s odpady. 

Výkopová zemina bude použita k terénním úpravám kolem objektu. Dešťové 

vody z objektu a zpevněných  ploch budou svedeny do dešťové kanalizace 

Likvidace odpadu (komunální odpad – bude ukládán do popelnic, kryté stání u 

parkovacích ploch) bude smluvně zajištěna. Splaškové vody budou odváděny do 

veřejné kanalizace.  

 

              Kategorizace odpadů 
             150101 Obaly plastové a lepenkové. Odvoz na recyklační linku, zajistí dodavatel 

stavby. 

             150102 Obaly plastové. Odvoz na recyklační linku, zajistí dodavatel stavby. 
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             150103 Obaly dřevěné Použití k otopu příp. odvoz na řízenou skládku, zajistí 

dodavatel stavby. 

             170101 Beton (dlaţba, zbytky ze stavby).Odvoz na recyklační linku, zajistí 

dodavatel stavby. 

             170102 Cihelné zdivo (zbytky ze stavby) Odvoz na recyklační linku, zajistí 

dodavatel stavby. 

             170103 Keramické výrobky (obklady) Odvoz na recyklační linku, zajistí 

dodavatel stavby. 

             170201 Dřevo (bez povrchové úpravy) Použití k otopu příp. odvoz na řízenou 

skládku, zajistí dodavatel        

                         stavby. 

             170203 Zbytky plastů. Odvoz na recyklační linku, zajistí dodavatel stavby. 

             170405 Železný odpad, oplechování. Odvoz do sběrných surovin, zajistí 

dodavatel stavby. 

             170411 Zbytky kabelů. Odvoz do sběrných surovin, zajistí dodavatel stavby. 

             170604 Zbytky izolací. Odvoz na recyklační linku, zajistí dodavatel stavby. 

             170802 Zbytky SDK desek.Odvoz na recyklační linku, zajistí dodavatel stavby. 

             080118 Jiné odpady z odstraňování barev včetně obalů. Odvoz na řízenou 

skládku k likvidaci, zajistí               

                          dodavatel stavby. 

 

b) Vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 

rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

Stavba nebude mít vliv na přírodu a krajinu. Na pozemku se nevyskytují žádné 

památné stromy.   

c) Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

              Projekt neřeší  

d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 

              Projekt neřeší 

e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 

podle jiných právních předpisů 

              V místě stavby se nevyskytují žádná ochranná pásma.  

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 

Budou splněny základní požadavky z hlediska plnění úkolů ochrany 

obyvatelstva dle platný norem a zákonů.  

 

B.8 Zásady organizace výstavby 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, 
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Stavbu bude stavebním materiálem zajišťovat generální dodavatel stavby.  

 

b) Odvodnění staveniště 

               Odvodnění do stávající splaškové kanalizace. 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Pozemek p.č.53 bude dočasně napojen na pozemní komunikaci v ulici Kostelní 

po dobu stavby. 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Hlučné práce budou regulovány dohodou s přímými sousedy.  

Vliv založení stavby a stabilizace stavební jámy na okolí řeší samostatný 

projekt SO2 Založení stavby. 

 

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

 Na pozemku budou pokáceny dva ovocné stromy. 

f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 

Staveniště bude pouze dočasné. Dočasné zábory staveniště a zásahy do okolních 

pozemků jsou vyznačeny na výkresu situace C.3 Koordinační situační výkres. 

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

likvidace 

Zbytky materiálů ze stavby budou příslušným dodavatelem prací odvezeny a 

nebo likvidovány v souladu s předpisy o nakládání s odpady.  

 

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

Ornice bude využita k teréním úpravám na pozemku a zbylá zemina bude 

vyvezena. 

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Všechny odpady vzniklé při výstavbě budou likvidovány v souladu s 

příslušnými předpisy o zacházení s odpady. Dodavatel stavby předloží doklady o 

ekologické likvidaci odpadů. 

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

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisůi 

               Bude zajištěno dle platných norem a předpisů. 

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

               Nedojde k narušení bezbariérového užívání okolních staveb.  

 l) Zásady pro dopravně inženýrské opatření 
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               Stavba bude zasahovat do pozemních komunikací ulic Kostelní a Soudní, 

podrobné rozsahy záborů viz C.3 Koordinační situační výkres.  

m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, 

opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

                   Hranice staveniště jsou vyznačeny v situaci C.3. Bude nutné rozebrání 

chodníků a vozovky v ulicích Soudní a Kostelní, staveniště zasáhne i na sousední 

pozemek školní jídelny. 

Ozn. parcely Účel  

St.83 Dvůr školní jídelny Zábor a výkopy 

v zatravněné ploše 

1579 Ul. Soudní Rozebrání chodníku a 

vozovky  

1581/1 Kostelní náměstí Rozebrání kamenné dlažby 

1580/1 Ul. Kostelní Rozebrání kamenné dlažby 

84/2 Dvůr garáží Zásah do zatravněné 

plochy 

Následné rekonstrukce zasažených ploch řeší projekt SO5 Rekonstrukce Kostelního 

Náměstí. 

 

n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

 Stavba bude probíhat od 15.4. 2017 do 14.6. 2018. 
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ARCHITEKTONICKÉ, VÝTVARNÉ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ 

 

Novostavba městské knihovny má jedno podzemní a tři nadzemní podlaží. Suterén je 

určen pro technické zázemí a prostory neveřejného archívu. V přízemí se nachází zázemí 

zaměstnanců, kavárna, šatna, sociální zařízení, sál pro besedy a přednášky a knihovní 

prostory. V 2.NP se nachází hlavní prostory knihovny, veřejné studovny, atrium 

s posezením a sociální zařízení. Nejvyššímu patru dominují výstavní prostory galerie. 

Podlahu vnitřních prostorů tvoří přírodní marmoleum, stěny omítka s štukovou úpravou 

a malbou, strop tvoří podhled sádrokartonový s vloženými světly. Fasádu tvoří pohledové 

desky cetris s přiznanou svislou i vodorovnou spárou. Barevné řešení viz výkresy 

pohledů. Okna a dveře hliníková matně šedá. 

 

KONSTRUKČNÍ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

 

Přehled podlahových ploch a podrobných skladem konstrukcí  – viz. D1.1 Výpis skladeb 

konstrukcí. 

Hlavní konstrukční materiály budou dokladovány při kolaudačním řízení prohlášením o 

shodě výrobku a přísl. certifikáty.  

Zemní práce 

 

Bude srovnán stávající 192,6m.n.m. terén o 0,6m na úroveň chodníku 192,0m.n.m -

0,150m. Následně budou zahájeny hlavní výkopové práce na prostoru suterénu. 

Výkopová jáma bude na jižní a západní straně pažena záporovým pažením z ocelových 

HEB profilů s vloženými dřevěnými hranoly mezi. Podrobné řešení viz SO2 

Geotechnika. Jáma suterénu bude zhotovena až na hloubku -4,680m. Na severní a 

východní stranu bude vyspádována dle úhlu vnitřního tření zeminy. Stavební jáma bude 

odvodněna drenáží do vsakovacích jímek. Dle geologických poměrů se dá očekávat 

štěrkové jíly. Dá se očekávat archeologický průzkum. 

 

 

Založení, spodní stavba, suterén 

 

V místě základových trámu suterénu se provede skrývka v základové spáře min 7cm a 

proběhne betonáž podkladní vrstvy betonu. Dojde k výkopu jámy výtahové šachty, 

betonáž základové desky výtahu tl. 300mm, hydroizolace a vyzdění stěn šachty 

z ztraceného bednění BEST 30 a 15 vylitého betonem C20/25. V místě napojení svislé 

konstrukce na vodorovnou bude přerušení hydroizolace vyřešeno krystalickou 

cementovou hydroizolací. Ostatní hydroizolace suterénu a spodní stavby svislé i 

vodorovné budou provedeny v celé ploše celistvě ze dvou SBS modifikovaných 

asfaltových pásů na sobě natavených GLASTEK 40 a ELASTEK 40. Podélné přesahy 

min. 80mm a příčné 100mm. Natavení proběhne na rovinný povrch bez nečistot a ostrých 

výčnělků, napenetrovaný předem asfaltovou emulzí. Vytyčí se osy pilot, průměr 600mm 
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a proběhne jejich vyvrtání, pažení, vyarmování a betonáž. Po dosažení dostatečné 

pevnosti pilot se postaví bednění základových trámu šířky 700x500mm, vyváže výztuž a 

proběhne betonáž. Beton základových konstrukcí bude C30/37 XC2 S3 dmax=16mm a 

cmin=35mm. Betonářská ocel základových konstrukcí bude B500B. Mezi základové 

trámy se dosype zemina zhutní po vrstvách 250mm a proběhne betonáž základové desky 

s vloženou kari sítí. Na základové desce zhotovíme vodorvnou hydroizolační vrstvu. 

Založí se první řady zdiva a vybední se tvar odskoků základů ze suterénu k základovým 

pásům 1.NP. Zdění zdiva suterénu začínáme v nejvyšším rohu a v celé ploše na 

min.10mm zakládací cementové malty pevnosti P15. Během zdění suterénu provedeme 

prostupy přípojek a jejich ošetření. Následně proběhne svislá hydroizolace suterénu, na 

ní se nalepí tepelná izolace z desek PERIMETR tl.100mm a nakonec jako ochranná vrstva 

přitížením nopová fólie GUTTABETA tl. 20mm. Po vyzdění nosných konstrukcí S.1 

následuje bednění a betonáž stopu a věnce nad S.1. Bednění a betonáž schoďiště S.1-

1.NP. Bude použito systémové bednění, betonáž proběhne z betonu C30/37 S3 XC1 

dmax=16mm a cmin=30mm, bude provedena důsledná kontrola polohy výztuže! 

Vybední a vybetonují se odskoky základů z S.1 k základovým pasům 1.NP. Šířka 

odskoků 800mm a výška odskoků 420mm. Po uplynutí 28 dní, se zasypou výkopy okolo 

prostoru suterénu. Založíme druhou výtahovou šachtu, vybetonujeme a vyzdíme na 

úroveň 1.NP stejně jako první, podrobné řešení viz detail DT2. Provede se výkop rýh pro 

základové pásy a patky 1.NP. Proběhne betonáž základových pásů 800x500mm a patek 

1000x1000x500mm 1.NP z prostého betonu C20/25. Na základové pasy se vybetonuje 

základová deska s vloženou kari sítí tl.150mm C20/25. 

 

Svislé nosné konstrukce 

Obvodové nosné zdivo S.1, 1.NP, 2.NP a 3.NP bude z keramického zdiva POROTHERM 

30Profi pevnosti P15 na maltu pro tenké spáry POROTHERM Profi pevnosti M15, 

vnitřní nosné zdi POROTHERM 30 P+D pevnosti P15 na standartní cementovou maltu 

pevnosti M15. Stropní konstrukce bude v místě největších rozponů vynesena 

samostatnými železobetonovými sloupy 400x400mm beton C30/37 S3 dmax=16mm 

XC1 cmin=30mm, které jsou založeny na železobetonových patkách z prostého betonu. 

Zdivo zakládáme na zhotovenou vodorovnou hydroizolační vrstvu v nejvyšším rohu do 

min 1cm zakládací cementové malty. Zdění proběhne vždy po úroveň nosného věnce, 

vnější a vnitřní nosné zdi se budou zdít najednou. Zhotovíme bednění sloupů, vyvázání 

výztuže a vybetonování sloupů v 1.NP. 

 

Vodorovné nosné konstrukce 

Postaví se bednění pro věnce, překlady a stropní desky/trámy. Použito bude pouze 

systémové bednění a jeho návrh provede dodavatel. Do bednění vložíme výplň v místě 

budoucích prostupů. Beton pro betonáž stropních konstrukcí bude C30/37 XC1 S3 

dmax=16mm cmin=30mm, proběhne důkladná kontrola polohy výztuže! Výztuž ocel 

B500B. Betonová směs bude uložena do bednění čerpadlem z autodomíchávače, max. 

výška schozu 5m. Balkón bude vykonzolován pomocí iso-nosníků SCHOCK, jeho 

betonáž může být provedena dodatečně zvlášť, výztuž však musí být navázána. Betonáž 

stropu proběhne na tři části dle dilatačních spár=pracovní přestávky.  
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Příčky a překlady 

Příčky jsou z keramického zdiva POROTHERM 14Profi na tenkovrstvou zdící maltu, 

napojeny do nosného zdiva ocelovými L pásky.  

Překlady vnitřních nosných zdí tl.300mm budou použity 4xPORTOHERM PTH7. Pro 

zděné příčky tl.150mm budou použity ploché keramické překlady PTH 14,5. 

Schodiště 

Schoďiště SM1 je provedeno jako přímé dvakrát zalomené prostě podepřené. Na obou 

stranách uloženo do stropní konstrukce. Schoďiště druhé SM2 se skládá ze tří desek 

přímých. Schoďišťová ramena prostě podepřená na koncích, opřená do stropní 

konstrukce a mezipodesty. Mezipodesta vetknutá na třech stranách do nosných stěn. 

Schoďiště druhé SM3 se skládá ze tří desek přímých. Schoďišťová ramena prostě 

podepřená na koncích, opřená do stropní konstrukce a mezipodesty. Mezipodesta 

vetknutá na třech stranách do nosných stěn. Všechna schoďiště budou provedena z betonu 

C30/37 S3 XC1 dmax=16mm cmin=30mm, ocel B500B. 

 

Zastřešení 

Navržená střecha je plochá jednoplášťová. Střešní plášť je uložený na železobetonové 

monolitické konstrukci stropu. Atika střechy je vyzděná z keramického zdiva a 

zakončena železobetonovým vyztuženým věncem min. výšky 150mm, věnec je na 

horním povrchu zhotoven ve spádu min 5%. Na stropní konstrukci posledních pater bude 

proveden asfaltový penetrační nátěr a položena parozábrana z SBS modifikovaného 

asfaltového pásu s vloženou Al vložkou. Tento pás bude vytažen 500mm na atiku.  Do 

míst vtoků bude vložen první díl plastového vtoku s manžetou napojujcí se na 

parozábranu DN100mm. Následně bude kladena tepelná izolace ve dvou vrstvách 

z tuhých PIR desek KINGSPAN TM26. Jedna vrstva 80mm a druhá vrstva spádové klíny 

min. tl. 120mm. V místě vtoků se napojí druhý díl systémového vtoku s připojenou 

asfaltovou manžetou. Na tepelnou izolaci bude položen první modifikovaný SBS 

asfaltový pás GLASTEK 40 a mechanicky ukotven skrz vrstvu tepelné izolace až na 

nosný podklad žb. Monolitického stropu. Na tento pás se poté provede natavení vrchního 

modifikovaného SBS asfaltového pásu ELASTEK 40. Oba vrchní asfaltové pásy se 

vytáhnou až na korunu atiky kde jako podklad bude sloužit OSB deska tl.22mm ve spádu 

min. 5%. Pásy zde budou mechanicky ukotveny. 

 

Podlahy a podhledy 

Podlahy budou převážně z přírodního marmolea. Podkladem je vyrovnávací stěrková 

vrstva na kterou jsou nalepeny, roznášecí vrstva betonová mazanina s vloženou kari sítí 

min. tl.80mm a na stropech kročejová izolace pro vysoké užitné zatížení z tuhých desek 

KNAUF. Podobné skladby viz. D1.1 Výpis skladeb konstrukcí. 

Podhled bude sádrokartonový z jedené vrstvy protipožární SDK desky Knauf RED 

12,5mm zavěšené na roštu z křížem vedených CD profilů 60x27x0,6mm a tyto profily 

zavěšené závěsy KNAUF Novius na stropní žb. Konstrukci. V prostoru podhledu bodu 

vedeny instalace a rozvody TZB. V podhledu bude umístěno umělé osvětlení. 
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Úpravy povrchů a fasády 

Na zdivo se v interiéru provede omítkový systém natahovaných omítek POROTHERM 

s štukovou úpravou a akrylátovou malbou. Min. toušťka omítky 15mm, pod omítky use 

provede cementový postřik.   

Fasádu bude tvořit na čisté zdivo nosný rošt z ocelových pozink. profilů nosná konzole 

A140 na ní ocelový profil vodorovný průběžný Z50. U soklu se ukotví zakládací profil 

pro tepelnou izolaci. Rám je z FeZn tl.2mm, každé 3m bude dilatován. Do tohoto rámu 

se vloží tepelná izolace z kamenné vaty ISOVER Fassil v tloušťce 140mm a přikotví do 

zdiva. Na vodorovné profily Z50 se přikotví pojistní hydroizolační fólie difůzně otevřená 

a ta se přitlačí svislými profily OM80. V místech perforace se fólie podlepí páskou. Na 

tyto profily se poté kotví fasádní desky CETRIS přes vodotěsnící EPDM vulkanizované 

podložky. Desky se kotví po 250mm a min. 70mm od okraje. První řada desek založená 

u terénu bude z speciálních soklových desek CETRIS se zvýšenou odolností proti 

ostřikové vodě. Viz. detail soklu DT1. 

 

Výplně otvorů 

Výplně otvorů k exteriéru budu z hliníkových profilů HEROAL 72CW. Barva matně 

šedá. Stínění bude venkovními roletami ISOTRA Cetta 80, rolety jsou vedeny v ostění 

vodícími lištami.. 

Vnitřní dveře dřevěné obložkové/otevíravé a posuvné SAPELI. 

 

Izolace 

Hydroizolace - Proti zemní vlhkosti viz. založení spodní stavby. Hydroizolace střechy 

viz.zastřešení. Příčné přesahy asf. Pásů min. 120mm a podélné přesahy min.100mm. 

 

Tepelné izolace- Tepelná izolace podlahy na kontaktu s terénem bude provedena 

z desek BASF Styrodur 3000CS pevnost v tlaku při 10% stlačení 300kPa, 

λU=0,033W/mKW. Tepelná izolace fasády je provedena z kamenné vaty vložené do 

nosného rámu ISOVER Fassil λU=0,035W/mKW. Tepelná izolace střechy z tuhých PIR 

desek Kingspan TM26 tvoří zároveň spádovou vrstvu λU=0,022W/mKW.  

 

Kročejová izolace - těžké plovoucí podlahy je z kamenných desek KNAUF PVT pro 

vysoké užitné zatížení v jedné vrstvě tl.50mm. 

 

Tesařské práce 

Zahrnují pouze madla schodišť a vnitřní parapetní desky viz. tabulka Truhlářských 

výrobků. 

Zámečnické a osazované konstrukce 

Obsahují především držáky madla schodišť a výplně zábradlí. Dále zábradlí na balkóně a 

v atriu. 

Klempířské práce 

Oplechování koruny atiky střechy. Na žb věnec kotvíme příponky po 300mm, Cu 0,6mm 

a na tyto příponky připevníme samotné oplechování Cu 0,9mm nacvaknutím. Venkovní 

parapety oken jsou z eloxovaného hliníku, lepené a připevněné do parapetní drážky 

okenního profilu. 
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http://www.wienerberger.cz/
http://www.cemix.cz/
http://www.denbraven.cz/
http://dektrade.cz/
http://www.mirelon.com/
http://www.knauf.cz/
http://www.isover.cz/
http://www.fischer-cz.cz/
http://www.sapeli.cz/
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/
http://www.heroal.de/
http://www.schoeck-wittek.cz/
https://www.kingspan.com/cz/
https://www.isotra.cz/
http://www.forbo.com/
http://www.cetris.cz/
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