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ABSTRAKT 
 
 Diplomová práce se zabývá návrhem a vypracováním projektové 
dokumentace veřejné knihovny v Ivanovicích na Hané. Stavba je navržena 
jako čtyřpodlažní objekt s částečným podsklepením. Půdorys budovy tvoří 
obdélník. Objekt je zastřešen jednoplášťovou vegetační plochou střechou. 
 
 V suterénní části převažuje plošně plocha archivu a technického 
zázemí budovy. V prvním podlaží nadzemní části se nachází část pro 
veřejnost i zaměstnance. Oddělenou částí je provoz cukrárny, který má 
samostatné hygienické zázemí pro zaměstnance i veřejnost. Nachází se zde 
prostorná vstupní hala, ze které je přístup do jednotlivých podlaží. Ve 
druhém nadzemním podlaží se nachází volný výběr knih i dětské oddělení a 
nad prostorem cukrárny je přednáškový sál se zázemím. Ve třetím 
nadzemním podlaží se nachází ředitelství knihovny a studovny s čítárnou. 
Na všech podlažích je hygienické zázemí pro veřejnost. 
 
 Nosnou konstrukci objektu tvoří monolitický železobetonový skelet, 
který je vyplněn zdivem z akustických keramických bloků v nadzemních 
podlažích. V suterénu tvoří nosnou konstrukci železobetonové stěny a stěny 
ze ztraceného bednění.  Stropy jsou zhotoveny z železobetonových 
předpjatých panelů. Objekt je založen na základových patkách a v části 
výtahových šachet je základovou konstrukcí železobetonová deska. 
Obvodové zdivo je zatepleno v suterénní části XPS polystyrenem, 
v nadzemní části deskami z minerální vaty a provětrávanou fasádou. 
 

KLÍČOVÁ SLOVA  

 Knihovna, ztracené bednění, železobetonový skelet, jednoplášťová 
plochá střecha, provětrávaná fasáda, cukrárna, vegetační střecha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ABSTRACT  

The Thesis deals with a design and project documentation for the 
public library in Ivanovice na Hané. The construction was designed as the 
four-floor object with a partial cellar. The ground plan creates a rectangle. 
The object is roofed with a warm deck flat roof.  
 
 In the basement, an archive area and a utility room prevail. On the 
first floor of above-ground, there is a space for public and employees.  In 
the separated area, the Confectionery equipped with own sanitary facility 
for customers and employees is located. There is a spacious entry hall with 
the access to individual floors. On the second floor, the free library and the 
children´s department are situated including a lecture hall with own 
facilities above the Confectionery. On the third floor, there are the library 
headquarters and the reading area. You can find the sanitary facilities for 
public on each floor. 

 
The object structure is made of a monolithic reinforced concrete 

skeleton filled with the masonry from acoustic ceramic tiles on the above-
grounded floors.  In the basement, the structure is created by reinforced 
concrete walls and walls from the formwork. The ceiling is made of 
reinforced concrete prestressed panels. The object is based on the ground 
slabs. In the area of lift shafts, the structure is from the reinforced concrete 
slab. The walls in the basement are insulated with the XPS polystyrene; in 
the above-ground area by mineral wood boards and ventilated facades. 

KEYWORDS  

Library, formwork, reinforced concrete skeleton, warm deck flat roof, 
ventilated facades, confectionery, vegetation roof.  
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Úvod 
 Předmětem zpracování diplomové práce je dokumentace pro 
provedení stavby. Jedná se o projekt novostavby knihovny ve městě 
Ivanovice na Hané. Město se nachází na jižní Moravě v okrese Vyškov. 
Z hlediska pozice ve městě je stavba umístěna přímo na náměstí v centru 
města. V současné době se jsou pozemky pouze zbořeniště. Původně se zde 
nacházely rodinné domy, ale pozemky byly odkoupeny městem a budou 
použity pro komerční stavbu. Vzhledem k tomu, že stávající knihovna nemá 
dostatečné kapacity, jsem se rozhodla pro projekt, který spojí více provozů 
v jedné budově. Objekt je samostatně stojící, částečně podsklepený se třemi 
nadzemními podlažími. Střecha je plochá, jednoplášťová, vegetační. 
Komunikace zaměstnanců a návštěvníků jsou vzájemně oddělené. 
 V suterénní části se nachází archív, technické zázemí objektu a sklad 
potravin cukrárny, v 1NP se nachází vstup. Vstup pro zaměstnance a 
návštěvníky je oddělený. Nachází se zde i vstup do cukrárny.  Dále vstupní 
hala a zázemí zaměstnanců, jak cukrárny, tak i knihovny. Hygienická zázemí 
pro návštěvníky a zaměstnance. Ve 2NP se nachází volný výběr knih, dětské 
oddělení i dětský koutek. Dále zde najdeme přednáškovou místnost se 
zázemím v podobě vlastní šatny, kuchyňky, místnosti pro přednášející a 
hygienickým zázemím. Hygienické zázemí pro knihovnu a přednáškovou 
místnost je odděleno. V posledním nadzemním podlaží se nachází čítárna, 
studovny a ředitelství knihovny. 
 Cílem zpracování práce bylo zpracování dispozic pro daný účel 
objektu, volba vhodného konstrukčního systému, zpracování textových 
částí, požárně bezpečnostního řešení a posouzení z hlediska stavební fyziky. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 

 

VLASTNÍ TEXT PRÁCE 
 

A. Průvodní zpráva 

A.1 Identifikační údaje 

Údaje o stavbě: 

Název stavby:    Knihovna 

Místo stavby:  Parcela č. 1668, 1669, 1670, 1671, 
1673/1, 1673/2, k.ú. Ivanovice na 
Hané, Ivanovice na Hané, Palackého 
náměstí, 683 23 Ivanovice na Hané 

Předmět dokumentace: Novostavba 
Údaje o stavebníkovi: 
Investor: Karel Marek, Dukelská 75/125,  

682 01 Vyškov 
Údaje o zpracovateli projektové dokumentace: 
Hlavní projektant:   Bc. Hana Kavečková, Medlovice 5,  

682 01, Vyškov 
email: 166431@vutbr.cz 
tel.: +420 721 XXX XXX 

Zpracovatel projektové dokumentace: 
Bc. Hana Kavečková, Medlovice 5,  
682 01, Vyškov 
email: 166431@vutbr.cz 
tel.: +420 721 XXX XXX 

A.2 Členění stavby na stavební objekty 
SO.01 Budova knihovny 
SO.02 Přípojka vodovodního řadu 
SO.03 Přípojka NTL plynu 
SO.04 Přípojka sdělovacího vedení 
SO.05 Přípojka nízkého napětí 
SO.06 Parkoviště pro veřejnost I. 
SO.07 Parkoviště pro veřejnost II. 
SO.08 Parkoviště pro zaměstnance 
SO.09 Přípojka kanalizace 
SO.10 Zpevněné plochy – zámková dlažba 
SO.11 Zpevněné plochy – asfaltové 
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A.3 Seznam vstupních podkladů 
• Územní plán města Ivanovice na Hané 
• Geologická mapa ČR 
• Katastrální mapy 
• Výškopis a polohopis území 
• Mapový podklad s orientačním umístěním technických sítí pro 

napojení navrhovaných přípojek 

• Protokol o stanovení radonového indexu pozemku  

• Prohlídka stavební parcely 
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B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

a) požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby, 

Zhotovitel v rámci výstavby vypracuje projektovou 

dokumentaci veškerých konstrukcí, podle všech právních a normových 
předpisů  a nebo složitosti a komplexnosti daného výrobku či konstrukce.  

b) požadavky na zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi, 

Zadání diplomové práce neřeší plán bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci. V rámci technologického předpisu je možné dodatečné 
zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

c) podmínky realizace prací, budou-li prováděny v ochranných nebo 
bezpečnostních pásmech jiných staveb, 

Objekt nebude realizovaný v ochranných nebo bezpečnostních 

pásmech jiných staveb 

d) zvláštní podmínky a požadavky na organizaci staveniště a provádění 
prací na něm, vyplývající zejména z druhu stavebních prací, vlastností 
staveniště nebo požadavků stavebníka na provádění stavby apod., 

  Veškeré stavební práce budou prováděny podle technologií 

stanovených výrobci daných materiálů. Stavba je navržena z běžných 

stavebních materiálů. Stavba bude realizována dle schválené projektové 

dokumentace ve stavebně právním řízení. Při nejasnostech, při zjištění 

nepředvídatelných okolností při realizaci domu je nutno ihned informovat 

zodpovědnou osobu. Dočasné stavební konstrukce (lešení) bude 

montováno a demontováno pod vedením odborně způsobilé osoby. Práce 

ve výškách nebudou prováděny při nepříznivých klimatických podmínkách 

(dešti, při tvoření námrazy, rychlosti větru větším jak 8m/s, teplotě prostředí 

prováděné práce nižší jak -10°C. Osobní ochranné pracovní prostředky proti 

hluku budou mít osoby provádějící stavební činnost v prostředí, kde je 

překročena denní expozice hluku 85dB (A). Při realizaci stavby a během 

užívání stavby nebude docházet k vibracím. Ke stavbě je zajištěn příjezd 

vozidel hasičského a záchranného sboru. Příjezdové komunikace jsou širší 

jak 3,5m. 
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e) ochrana životního prostředí při výstavbě. 

Stavba neobsahuje výrobu ani technologické provozy působící 

negativně na životní prostředí. Stavba svým charakterem negativně 

neovlivňuje životní prostředí. Používané mechanizační prostředky musí být 

v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k 

zabránění případným úkapům či jiným únikům závadných látek. Je nutné 

zajistit, aby při výstavbě nedošlo k úniku ropných látek či jiných škodlivých 

látek z vozidel zajišťujících výstavbu do půdy či vodních toků. Stavbou ani 

jejím užíváním nesmí dojít ke zhoršení kvality povrchových a podzemních 

vod a k ohrožení kvality jejich jakosti nakládáním se závadnými látkami. 

Případné znečištění příjezdových komunikací musí být ihned odstraněno. 

Pokud by došlo v letních měsících ke zvýšené prašnosti, bude jí zamezeno 

kropením. Veškeré odpady jak z výstavby, tak vzniklé při užívání musí být 

likvidovány a nakládáno s nimi s platnými směrnicemi a normami. 

B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a 

nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, 
dosavadní využití a zastavěnost území, 

 Stavební pozemek se nachází v centru města Ivanovice na 

Hané. Terén stavebního pozemku je rovinatý. Město Ivanovice pozemky 
odkoupilo a v územním plánu je plocha vedená jako smíšená centrální 
plocha pro komerční využití. Pozemek je napojen na dopravní a technickou 
infrastrukturu. 

  Pozemek je umístěn přímo na Palackého náměstí. Stavba je 
v souladu se všemi právními normami, předpisy a vyhláškami, a je v souladu 
s územním plánem města. V současné době je pozemek zbořeniště po dvou 
rodinných domech a v katastru nemovitostí je veden jako jiná a ostatní 
plocha. 
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b) údaje o souladu u s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem 
nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo 
územním souhlasem, 

Město Ivanovice na Hané má k dispozici územní plán, který je 

schválen zastupitelstvem města. Dle tohoto územního plánu města 
Ivanovice na Hané se řešená lokalita nachází v místě pro smíšené centrální 
plochy, které jsou určeny pro občanskou vybavenost. Záměr je tedy 
v souladu s platným územním plánem. 

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě 
stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby, 

Stavba je v souladu s platným územním plánem města 

Ivanovice na Hané. 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných 
požadavků na využívání území, 

Stavba nemá požadavek na výjimky z obecných požadavků na 

využití území. 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou 
zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů, 

Ve všech částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 

závazných stanovisek dotčených orgánů. 

f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický,      
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod., 

Pro stavbu bude proveden průzkum na radon, na základě 

tohoto výsledku budou určena dílčí ochranná a technologická opatření 

  Bude proveden hydrogeologický průzkum, hladina podzemní 
vody by neměla ohrozit základové konstrukce. 

  Geologický průzkum, doklad o tom jaký druh zeminy se na 
daném staveništi nachází, zda je zemina propustná a vhodnost zvolených 
základových konstrukcí 

g) ochrana území podle jiných právních předpisů1) 

Parcela se nenachází v místě archeologického naleziště, ani 

žádných jiných zvláště chráněných územích, podle zvláštních předpisů. 



7 

 

h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území 
apod., 

Stavba se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. 

i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 
odtokové poměry v území, 

Stavba nemá vliv na ostatní stavební parcely v dané lokalitě. 

Veškeré odpady, jak z výstavby, tak vzniklé při užívání, musí být likvidovány 
a nakládáno s nimi s platnými směrnicemi a normami. Odtokové poměry se 
provedením stavby nemění. 

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 

Prováděním navrhované stavby nedochází k požadavku na 

asanace či demolice nebo kácení dřevin. 

k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského 
půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa, 

Realizace novostavby na parcelách č. 1668,1669, 1670, 1671, 

1673/1 a 1673/2 katastrální území Ivanovice na Hané, část Ivanovice na 
Hané. Pozemky č. 1671, 1673/1 a 1673/2 budou vyjmuty ze zemědělského 
půdního fondů (ZPF) a doloženo vyjádřením příslušného dotčeného orgánu. 

l) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající 
dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k 
navrhované stavbě, 

Objekt bude napojen na místní komunikaci sjezdem. 

Stavba bude připojena na přípojky IS, které budou provedeny v rámci 
tohoto projektu. Novostavba bude napojena na dešťovou kanalizaci, 
splaškové vody, vodovod a nízké napětí NN. Nápojné body budou vytaženy 
na parcelu stavebníka. 

Stavba je navržena tak, aby byla vhodná pro dané využití a 

současně plnila základní požadavky, kterými jsou mechanická odolnost, 

stabilita a požární bezpečnost.  
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        Po dokončení nebude stavba překážkou v bezbariérovém 

užívání okolních veřejně přístupných ploch a komunikací. Dle vyhlášky č. 

398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérová   užívání    staveb   osobami s omezenou schopností pohybu a 

orientace, není nutné zajistit bezbariérové prostředí v navrhované budově. 

m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související 
investice. 

    Stavba nemá věcné ani časové vazby na okolní pozemky, v 
současné době není zjištěno, že by pro realizaci stavby byly požadovány 
podmiňující, vyvolané nebo související investice. 

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba 
provádí, 

  Stavba vznikne na parcelách č. 1668, 1669, 1670, 1671, 1673/1, 
1673/2, katastrální území Ivanovice na Hané, část Ivanovice na Hané. 

o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne 
ochranné nebo bezpečnostní pásmo. 

Po dokončení stavby nevznikne žádné ochranné ani 

bezpečnostní pásmo. 

B.2 Celkový popis stavby 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o 
jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně 
historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných 
konstrukcí, 

Jedná se o novostavbu. 

b) účel užívání stavby, 

Jedná se veřejné knihovny s cukrárnou. 

c) trvalá nebo dočasná stavba, 

Jedná se o stavbu trvalou. 
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d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických 
požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících 
bezbariérové užívání stavby, 

Stavba nemá požadavek výjimky z technických požadavků na 

stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání 
stavby. 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 
podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů, 

Ve všech částech projektové dokumentace je jsou zohledněny 

podmínky dotčených orgánů. 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů1), 

  Stavba nemá požadavek na ochranu podle zvláštních předpisů. 

g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, 
užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod., 

zastavěná plocha objektu:       3258 m2 

obestavěný prostor:     21721 m3 

užitná plocha:         2354 m2 

celková plocha pozemku:               3759 m2 

počet parkovacích míst pro zaměstnance:   6 osobní automobily 

počet parkovacích míst pro veřejnost:   22 osobní automobily 

počet parkovacích míst pro invalidy:   2 osobní automobily 

h) 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. 

Není součástí diplomové práce. 

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění 
na etapy, 

Předpokládaný termín zahájení stavby:  03/2020 

Předpokládaný termín dokončení stavby:  10/2021 
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j) orientační náklady stavby. 

SO.01 Budova knihovny     148 593 361  

SO.02 Přípojka vodovodního řadu   61 128 

SO.03 Přípojka NTL plynu     395 743 

SO.04 Přípojka sdělovacího vedení   23 486 
  

SO.06 Parkoviště pro veřejnost I.   935 425 

SO.07 Parkoviště pro veřejnost II.   756 684 

SO.08 Parkoviště pro zaměstnance   250 415 

SO.09 Přípojka kanalizace    61 450 

SO.10 Zpevněné plochy – zámková dlažba  1 199 658 

SO.11 Zpevněné plochy – asfaltové   2 904 200 

 

Orientační náklady stavby jsou 152 567 770 Kč. 
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D.1. Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 

D.1.1. Architektonicko-stavební řešení 

a) Technická zpráva 

Účel objektu, funkční údaje, kapacitní údaje 

V suterénní části se nachází archív, technické zázemí objektu a sklad 
potravin cukrárny, v 1NP se nachází vstup. Vstup pro zaměstnance a 
návštěvníky je oddělený. Nachází se zde i vstup do cukrárny.  Dále vstupní 
hala a zázemí zaměstnanců, jak cukrárny, tak i knihovny. Hygienická zázemí 
pro návštěvníky a zaměstnance. Ve 2NP se nachází volný výběr knih, dětské 
oddělení i dětský koutek. Dále zde najdeme přednáškovou místnost se 
zázemím v podobě vlastní šatny, kuchyňky, místnosti pro přednášející a 
hygienickým zázemím. Hygienické zázemí pro knihovnu a přednáškovou 
místnost je odděleno. V posledním nadzemním podlaží se nachází čítárna, 
studovny a ředitelství knihovny. 

 

zastavěná plocha objektu:       3258 m2 

obestavěný prostor:     21721 m3 

užitná plocha:         2354 m2 

celková plocha pozemku:               3759 m2 

počet parkovacích míst pro zaměstnance:   6 osobní automobily 

počet parkovacích míst pro veřejnost:   22 osobní automobily 

počet parkovacích míst pro invalidy:   2 osobní automobily 

Kapacita lidí: 10 zaměstnanců knihovny + 10 cukrárny + 20 návštěvníku 

Architektonické, výtvarné a materiálové řešení 

Stavba je navržena jako čtyřpodlažní objekt s částečným 
podsklepením. Půdorys budovy tvoří obdélník. Objekt je zastřešen 
jednoplášťovou vegetační plochou střechou. 

 Fasáda je barevně řešena odstíny šedé barvy, jedná se o 

vláknocementové fasádní desky a provětrávanou fasádu. Veškeré výplně 
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otvorů jsou antracitové barvy. Zpevněné plochy jsou z betonové zámecké 

dlažby. Silnice jsou zhotoveny z asfaltových ploch. 

Dispoziční a provozní řešení 

 Vstupy do budovy jdou na jihozápadní straně stejně jako příjezdová 

cesta. V prvním nadzemním podlaží se nachází zádveří, na které navazuje 

vstupní hala s atriem, které prostupuje až do posledního nadzemního 

podlaží. Z tohoto vstupu je možné se dostat do místnosti s počítači a 

tiskárnami. V hale je rovněž k dispozici šatna pro veřejnost a skříňky na 

oděv. Přístupné je i hygienické zázemí včetně toalet pro invalidy a úklidové 

místnosti Ze vstupní haly je umožněn přístup do cukrárny. Na cukrárnu, 

které má samostatné hygienické zázemí a přebalovací box a úklidová 

místnost. Na cukrárnu navazuje její samostatný provoz. Prostor ofisu, 

skladu čistého a špinavého nádobí, skladu přístrojů a samostatné kuchyně. 

Přístupný je i příjem zboží, který vede do skladu potravin, který se nachází o 

podlaží níže. Tyto prostory jsou propojeny jak schodištěm, tak i nákladním 

výtahem. V blízkosti cukrárny se nachází zázemí pro zaměstnance tohoto 

provozu. Ze vstupní haly je přístup do zázemí zaměstnanců knihovny, kteří 

mají k dispozici šatnu, denní místnost, a vlastní hygienické zázemí. 

 V suterénní části, která je přístupná ze vstupní haly, se kromě skladu 

potravin a chladícího boxu se zde nalézá převážně archív. Dále zde najdeme 

knihařskou dílnu, sklad, dílnu údržby a technickou místnost. Suterénní část 

není veřejnosti přístupná. 

 Ve druhém nadzemním podlaží se nachází informace pro veřejnost, 

ale nejvíce podlahové plochy zabírá volný výběr knih. Součástí je oddělené 

dětské oddělení s dětským koutkem. Na podlaží se nachází hygienické 

zázemí pro veřejnost. V části nad cukrárnou se nachází přednáškový sál, ke 

kterému přiléhá samostatné hygienické zázemí. Pro veřejnost je zde 

vestibul, přilehlá šatna jen pro návštěvníky přednáškového sálu a kuchyňka. 

Dále se zde nachází místnost pro přednášející. 

 V posledním nadzemním podlaží se nachází čítárna, na kterou 

navazují samostatné studovny. Celkem se na patře nachází 9 studoven 

různých velikostí. Hygienické zázemí je odděleno od zázemí pro ředitelství. 
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V části, kde se nachází ředitelství, můžeme najít galerii, kancelář sekretářky, 

ředitele, zasedací místnost a kuchyňku. 

Bezbariérové užívání stavby 

Dle vyhlášky č.398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb jsou všechny prostory řešené 

jako bezbariérové. K dispozici jsou 2 parkovací místa. V každém podlaží se 

nachází hygienické zázemí pro osoby se sníženou možností pohybu a 

orientace. Dále v budově je umístěn výtah. Všechny dveře nejsou opatřeny 

prahem, pro možnosti pohybu po budově. 

Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, 

osvětlení a oslunění 

zastavěná plocha objektu:       3258 m2 

obestavěný prostor:     21721 m3 

užitná plocha:         2354 m2 

celková plocha pozemku:               3759 m2 

počet parkovacích míst pro zaměstnance:   6 osobní automobily 

počet parkovacích míst pro veřejnost:   22 osobní automobily 

počet parkovacích míst pro invalidy:   2 osobní automobily 

Kapacita lidí: 10 zaměstnanců knihovny + 10 cukrárny + 20 návštěvníku 

Celkové provozní řešení a technologie výroby 

 Hlavní vstupy do objektu se nachází v 1 nadzemním podlaží. Jedná se 

celkem o 4 vchodové dveře pro veřejnost, a 2 samostatné vchody pro 

zaměstnance, do budovy je také umožněn přístup vraty v zadní části 

objektu, kterými je zásobovaná cukrárna. Kolem budovy je zhotoven 

chodník z betonové zámkové dlažby. Přímo před vchody je umístěno 

parkoviště pro veřejnost. Po vstupu do budovy, se otevře velká vstupní hala 

s atriem, které prostupuje celou budovou a je to hlavní komunikační 

prostor. Dalším komunikačním prostorem je vestibul ve 2NP a galerie ve 3 
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NP. Ze vstupní haly je i přístup do suterénu, kde se nachází převážně 

technické zázemí budovy. 

 Výroba v cukrárně má samostatný provoz, který je od prostoru 

knihovny oddělen. K tomuto provozu jsou přidruženy místnosti jako ofis, 

sklad čistého a špinavého nádobí, sklad přístrojů a samostatné sklady 

potravin a chladící box, jež jsou umístěny v suterénu budovy a pro lepší 

komunikaci mezi sklady a kuchyní je zřízen nákladní výtah. 

 V budově se jinak nenachází žádná další pomocná výroba či 

technologie. 

Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby 

Zemní práce 

 Dle výsledků geologického, hydrogeologického a radonového  

průzkumu budou určena specifická opatření. Dle předpokladu z map a 

podkladů, se na pozemku nachází nízké radonové riziko. Dle geologických 

map se zde nachází nezpevněné hlinito-písčité až písčito hlinité sedimenty. 

Třída zeminy je S3, pevnost zeminy je orientačně stanovena na hodnotu 

325 kPa. 

 Před zahájením výkopových prací bude sejmuta ornice. Na parcelách 

č. 1668, 1669 a 1670 bude ornice sejmuta v mocnosti cca 350mm. Na 

parcelách č. 1671, 1673/1 a 1673/2 bude ornice sejmuta ve vyšší mocnosti, 

což je cca 500mm, protože tyto pozemky jsou chráněny zemědělským 

půdním fondem. Tato zemina bude použita na terénní úpravy stavby a její 

přebytek bude odvezen na pole ZOD Haná Švábenice, pro její další využití.  

 Po sejmutí ornice bude objekt vytyčen geodetem. 

Základy 

 Základové konstrukce budou provedeny ze železobetonu. Betonu 

C30/37 a výztuže B500B, vyztužení a konečný rozměr základových 

konstrukcí bude proveden autorizovaným statikem, který dohlédne na 

konečné provedení. Základy budou provedeny v nezámrzné hloubce na 
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rostlý terén. Pod hlavními nosnými sloupy budou zhotoveny základové 

patky, provázané základovými pásy. Pod výtahovými šachtami a sloupy 

v atriu, bude zhotovena železobetonová monolitická deska výšky 750mm. 

Základové patky budou rozděleny do tří rozměrů. Veškeré patky budou 

čtvercového půdorysu. Rohové patky mají rozměr 3250x3250mm výšky 

1250mm, patky krajní jsou navrženy 4500x4500mm výšky 1500mm a patky 

v prostoru jsou dle předběžného návrhu rozměru 4750x4750mm výšky 

1750mm. Patky, pásy i deska budou zhotoveny na podkladní betonové 

desce tloušťky 50mm.  

Základová deska , které bude tvořit podklad pro hydroizolační vrstvu 

je tloušťky 150mm. Bude vyztužena kari sítí. Její poloha musí být zajištěna 

pomocí distančních podložek. 

 Základové pásy jsou navrženy šířky 600, 850 a 900mm, výška 

základových pasů je navržena 500mm. 

Svislé konstrukce 

 Suterénní zdivo je dvojího druhu. Prvním je železobetonová 

monolitická stěna tl. 450mm, beton C30/37 a vyztužena dle statického 

výpočtu. Druhá skladba suterénní stěny se nachází pod základovou 

deskou, která podpírá 1NP. Jedná se o stěnu ze ztraceného bednění, která 

je tvořena dvěma bloky betonových tvárnic, tl. 240 a 200mm. Suterénní 

zdivo je po celém obvodu zatepleno 200mm extrudovaného polystyrenu 

(XPS). 

 Pod terénem se také nachází zdivo výtahové šachty. Toto zdivo je 

stejné jako zdivo pod základovou deskou tj. dva pásy tvarovek ze 

ztraceného bednění včetně 200mm tepelné izolace. Toto zdivo je ovšem 

doplněno o akustickou izolaci, kterou tvoří desky z polyuretanové pěny 

tl. 70mm. Tento druh stěny pokračuje i nad terén ovšem bez izolantu 

v podobě extrudovaného polystyrenu.  

 Obvodové nosné zdivo celé nadzemní části objektu je tvořeno 

keramickými akustickými bloky, o tloušťce 240mm. Toto zdivo je zatepleno 

200mm minerální kamenné vlny a vyzděno na tenkovrstvou maltu. Zdivo 



16 

 

z keramických akustických bloků je zároveň použito na svislé nosné 

konstrukce. 

 Nenosné konstrukce jsou vytvořeny ze sádrokartonových konstrukcí. 

Konstrukce příček je tvořena nosným profilem, ve kterém je vložena 

akustická izolace z minerální vaty. Opláštění je tvořeno dvěma 

sádrokartonovými deskami o tloušťce 12,5mm. Celková tloušťka stěny je 

150mm. Ze sádrokartonových konstrukcí jsou tvořeny i konstrukce 

instalačních šachet a instalačních předstěn.  Ty jsou ovšem konstrukčně 

odlišeny. Instalační šachta se sestává z nosného profilu, který je vyplněn 

izolací a dvojitým opláštěním z jedné strany tzn. že celková tloušťka stěny 

je 75mm. Instalační předstěnu tvoří profil délky 50mm, instalační mezera 

50mm a druhý profil 50mm, opláštění je 2x sádrokartonovou deskou tl. 

12,5mm. Celková tloušťka předstěny je 175mm. 

 Zdivo po obvodových stěnách je atikové zdivo tvořeno tvarovkami 

ztraceného bednění, šířky 240mm, zateplené z jedné strany minerální 

vatou tl. 200mm a z druhé strany 200mm extrudovaného polystyrenu 

(XPS). Zdivo výlezu na střechu je tvořeno také ztraceným bedněním, které 

je zatepleno 200mm extrudovaného polystyrenu. Atika nad touto částí je 

opět zateplena i z druhé strany rovněž 200mm XPS polystyrenu. 

 Všechno zdivo ztraceného bednění bude vylito betonem C30/37 a 

vyztuženo výztuží B500B dle statického výpočtu. 

 Nosnou konstrukci tvoří železobetonové sloupy čtvercového 

půdorysu o rozměru 500x500mm. Ty jsou zhotoveny z betonu C30/37 a 

vyztuženy ocelí B500B. Návrh rozměrů sloupů i jejich vyztužení musí být 

doloženo statickým výpočtem, který není součástí této diplomové práce.  

 Po obvodu atria se nachází menší čtvercové sloupy rozměru 

250x250mm. I pro tyto sloupy platí, že jsou monolitické, z betonu C30/37 a 

výztuže B500B. Rovněž jako veškeré nosné konstrukce musí být ověřeny a 

navrženy statickým výpočtem. 

Vodorovné konstrukce 
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 Stropní konstrukce jsou montované, tvořené předpjatými 

dutinovými stropními panely. V budově se nachází 2 výšky panelů, základní 

výška je 250mm. Tato výška se nachází nad většinou budovy. Pouze nad 

přednáškovým sálem se nachází panely výšky 400mm kvůli velkému 

rozpětí. Panely se v budově nachází od délky 1m až po délku 15,325m. Nad 

všemi stropními konstrukcemi je nadbetonávka tl.70mm z betonu  C20/25. 

Tato nadbetonávka souží k vyrovnání různých průhybů panelů.  Ve stropní 

konstrukci nad 3NP bude rozdíl výšek vyrovnán pomocí izolace z minerální 

vlny tl.150mm. 

 Pod úrovní stropní konstrukce bude vytvořen po všech nosných 

stěnách monolitický železobetonový věnec, který bude provázán 

s železobetonovými průvlaky. Průvlaky jsou navrženy obdélníkového 

průřezu šířky 350 výšky 750mm. Beton použitý na věnce s průvlaky bude 

C20/25 vyztužený ocelí B500B. 

 Na nosné stropní konstrukci bude zavěšen sádrokartonový podhled. 

Druhy podhledu jsou dva. Jeden je podhled plný, tvořený sádrokartonovou 

deskou tl. 12,5mm. Varianta č. 2 je strop kazetový z kazet z minerální vlny 

pro lepší akustické vlastnosti konstrukce. Konstrukce plného podhledu je 

zavěšena na závěsech z pozinkovaného plechu. Mezi závěsy a nosnou 

konstrukcí podhledu je vytvořena instalační mezera pro vedení VZT, kabelů 

a rozvodů. Nosný rošt tvoří  R-CD profily 1 je nosný druhý je montážní. 

Nosné profily jsou zavěšeny a rozmístěny po 1000mm, montážní po 

500mm. Výška nosných a montážních profilů je 27mm šířka 60mm. 

Konstrukce kazetového podhledu je zavěšena rovněž na závěsech 

z pozinkovaného plechu, ovšem rošt je výšky 380mm. 

 Překlady jsou tvořeny systémovými dílci, nebo v případě velkého 

rozpětí železobetonovými monolitickými překlady. Tyto překlady je nutné 

doložit statickým výpočtem. 

Schodiště 

 Schodiště jsou tvořena železobetonovými montovanými deskami, 

které jsou uloženy na železobetonových průvlacích. Povrchová úprava 
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schodišť bude dlažba. Na každém schodu budou v přední části vytvořeny 

protiskluzové pásky.  

 Zábradlí budou z nerezové oceli, madla budou taky z nerezové oceli, 

kotvené do konstrukce schodiště nebo do železobetonové stěny. Ukončení 

madel bude realizováno pomocí nerezových krytek. 

Podlahy 

 Velké množství podlah v objektu je řešeno jako podlahy průmyslové, 

kvůli velkému zatížení od provozů. Základem jsou stropní konstrukce nebo 

zhutněná zemina. Izolaci podlah tvoří perimetrické podlahové desky 

z expandovaného polystyrenu (EPS). Roznášecí vrstvou je betonová 

mazanina tloušťky od 50 do 85mm. Nášlapné vrstvy tvoří dlažba, 

epoxidová pryskyřice, vynilo-korkové desky a koberec. 

Detailní skladby podlah jsou popsány ve výpisu skladeb. 

Výplně otvorů 

 Okenní a dveřní otvory jsou vyplněny hliníkovými konstrukcemi 

s izolačním trojsklem. Barva je RAL 9006. Vrata příjmu zboží jsou šedé 

barvy, klasická dvoukřídlá.  Vnitřní výplně otvorů jsou s ocelovými 

zárubněmi, ale také obložkovými zárubněmi. Obložkové zárubně jsou tl. 

50mm. Dveře v obvodových konstrukcích budou rámové.  

Úprava povrchů 

 Povrchová úprava vnějšího zdiva je v soklové části řešena 

tenkovrstvou omítkou na bázi organických pojiv. V části nadsoklové je 

řešena jako provětrávaná fasáda s deskami uloženými na hliníkovém 

roštu. Desky jsou vápenocementové tl. 8mm. Větraná vzduchová mezera je 

tloušťky 50mm. Fasáda výlezu na střeše je potažena tenkovrstvou omítkou 

na bázi organických pojiv. 

 Ve vnitřním prostoru jsou povrchové úpravy řešeny buď omítkami a 

malbou, nebo keramickými obklady. Keramické obklady jsou do výšky dle 

výkresové dokumentace. 
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Střešní konstrukce 

 Střešní konstrukce je tvořena plochou jednoplášťovou střechou 

s vegetací. Nosná konstrukce střechy je strop ze železobetonových 

předpjatých panelů. V místě, kde jsou panely vyšší je rozdíl vyrovnán 

pomocí desek z minerální vlny. Spádovou vrstvu tvoří desky z minerální 

vlny, vyspárované k daným vtokům viz. výkres střešní konstrukce. Střecha 

je dále zateplena 200 a 240 mm minerální izolace. Mocnost zeminy je 

celkem 150mm. Na střeše se bude nacházet jen nízký a travnatý porost či 

pochozí chodníček tvořený pranným říčním kamenivem frakce 16/32mm. 

Střecha je ve spádu 5%.  

 Střešní konstrukci nad výlezem na střechu tvoří železobetonová 

stropní deska, na které je izolací z minerální vaty vytvořen spád 5% a 

pochozí vrstvu tvoří dva asfaltové pásy. 

 Detailní popis skladeb je uveden ve výpise skladeb. 

Bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí 

Stavba knihovny je navržena tak, že splňuje požadavky na bezpečnost 

při užívání staveb dle §26 Vyhlášky č. 268/2009 Sb. o obecně technických 

požadavcích na výstavbu v aktuálním znění. Vzhledem k provozu a využití 

objektu nevznikají požadavky na omezení rizik a vznik bezpečnostních 

pásem. Únik osob z prostoru objektu na volné prostranství je zajištěn 

nechráněnými únikovými cestami v souladu s požadavky požární 

bezpečnosti staveb. 

Navržena stavba nebude mít svým provozem negativní vliv na okolí dle 

zákona č. 309/2006 Sb. Větrání je zajištěno buď přirozenou výměnou 

vzduchu přes okna v jednotlivých místnostech a nebo pomocí jednotek VZT. 

Odtah kuchyňských výparů od varné plochy je zajištěn digestoří. Výdech z 

digestoře je navržen PVC trubkou o průměru 150 mm vyústěnou na fasádě. 

hygienická zázemí jsou odvětrána pomocí šachet vedoucích nad střechu. 
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Dešťové vody jsou svedeny do retenční nádrže a následně odvedeny do 

dešťové kanalizace. Splaškové vody jsou odvedeny do splaškové kanalizace. 

Objekt je dále napojen na veřejný vodovod. Velikost oken zabezpečí 

dostatečnou světelnou pohodu. Přirozené osvětlení je v souladu s ČSN 73 

0580-1 a ČSN 73 0580-2. Umělé osvětlení bude navrženo v souladu s ČSN 36 

0450 a ČSN 36 0452, zdrojem světla budou úsporné led nebo lcd 

technologie, případně zářivky. 

Ve budově se nenachází větší technická zařízení působící hluk a 

vibrace. Z hlediska akustiky je zohledněn požadavek ČSN 73 0532 na 

konstrukce obvodového pláště. Podlahové konstrukce budou provedeny    

jako s dostatečným útlumem kročejového hluku. Vzhledem k okolní 

zástavbě nebudou překročeny nejvyšší přípustné limity hluku dle N. V. č. 

272/2011 ve znění N. V. č. 217/2016 Sb. Z hlediska hlukových poměrů není 

navrhovaná stavba zdrojem nadměrného hluku překračující limity 

stanovené N. V. č.272/2011 Sb. v platném znění. Vnější zdroje hluku nemají 

vliv na akustickou pohodu ve vnitřním prostředí. 

Stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika – hluk, 

vibrace- popis řešení 

Tepelná technika 

U všech ochlazovaných konstrukcí byl vypočítán součinitel prostupu 

tepla, který byl následně posouzen s požadovanými hodnotami z normy 

ČSN 73 0540 – 2 Teplená ochrana budov, část 2. Dále byl u konstrukcí určen 

teplotní faktor vnitřního povrchu fRsi na plochách a v kritických detailech a 

porovnán s požadovanými normovanými hodnotami. Konstrukce vyhověly 

požadavkům. Byl stanoven průměrný součinitel prostupu tepla obálkou a 

porovnáním s hodnotou pro referenční budovu. 

Veškeré výpočty, zpráva stavební fyziky a protokol k energetickému 

štítku budovy se nacházejí v příloze – Stavební fyzika – Tepelné technické 

posouzení. 
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Osvětlení a oslunění 

Požadavek na insolaci dle ČSN 73 4301 bude splněn.  

Akustika/hluk, vibrace 

Z hlediska akustiky je zohledněn požadavek ČSN 73 0532 na 

konstrukce obvodového pláště.  Podlahové konstrukce budou provedeny s 

dostatečným útlumem kročejového hluku.  

Zásady hospodaření s energiemi, ochrana stavby před negativními účinky 

vnějšího prostředí 

Radonový index pozemku je nízký, stavbu není nutné chránit před 

pronikáním radonu z podloží. V blízkosti se nenachází komunikace vyšších 

tříd ani průmyslové zóny. Obvodový plášť a výplně otvorů vykazují 

dostatečnou ochranu před hlukem. 

Požadavky na požární ochranu konstrukcí 

Požárně bezpečnostní řešení je samostatnou přílohou této 

dokumentace D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení. 

Údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti 

provedení 

   Veškeré vlastnosti stavebních materiálu lze nalézt v technických 

listech jednotlivých dodavatelů. Stavba je navržena z běžných stavebních 

materiálů a nejsou třeba žádné speciální požadavky na stavební materiály. 

Popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na 

provádění a jakost navržených konstrukcí 

    Na stavbě se nenachází žádné netradiční technologické postupy ani 

žádné zvláštní požadavky na provádění a jakost konstrukcí. 
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Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby - 

obsah a rozsah výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele 

   Nejsou žádné požadavky na vypracování dokumentace 

zhotovitelem. 

Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných 

kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec 

povinných - stanovených příslušnými technologickými předpisy a normami  

    Veškeré kontroly budou provedeny dle stanovených předpisů a 

zapsány do stavebního deníku. 

Výpis použitých norem 

 Viz seznam použité literatury. 

a) Výkresová část 

viz SLOŽKA č.3 – ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 

D.1.1.1 Půdorys 1S      M 1:50 

D.1.1.2 Půdorys 1NP     M 1:50 

D.1.1.3 Půdorys 2NP     M 1:50 

D.1.1.4 Půdorys 3NP     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 Půdorys střechy     M 1:50 

D.1.1.8 Pohled severovýchodní, jihozápadní  M 1:50 

D.1.1.9 Pohled jihovýchodní, severozápadní  M 1:50 

D.1.1.10 Detail č.1- Atika     M 1:5 

D.1.1.11 Detail č.2– Založení výtahové šachty  M 1:5 

D.1.1.12 Detail č.3– Osazení výplně okna   M 1:5 

D.1.1.13 Detail č.4 – Střešní vtok    M 1:5 

D.1.1.14 Detail č.5 – napojení podsklepené a  

         nepodsklepené části  M 1:5 
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b) Dokumenty podrobností 

viz SLOŽKA č.3 –  ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 

D.1.1.15 Výpis skladeb konstrukcí 

D.1.1.16 Výpis výplní okenních otvorů 

D.1.1.17 Výpis výplní dveřních otvorů  

D.1.1.18 Výpis prosklených příček 

D.1.1.19 Výpis klempířských konstrukcí 

D.1.1.20 Výpis zámečnických výrobků  

D.1.1.21 Výpis doplňkových výrobků 

D. 1. 2 Stavebně konstrukční a řešení 

a) Technická zpráva 

   Veškeré rozměry prvků jsou patrny z projektové dokumentace, která 

je součástí přílohy práce. 

Příprava staveniště 

Na pozemku investora bude zřízeno zařízení staveniště tvořeno 

mobilními buňkami, které budou sloužit jako šatna pro zaměstnance a sklad 

nářadí. Připojovací body stavby budou určeny investorem při předání 

staveniště. 

Výkopy 

 Dle výsledků geologického, hydrogeologického a radonového  

průzkumu budou určena specifická opatření. Dle předpokladu z map a 

podkladů, se na pozemku nachází nízké radonové riziko. Dle geologických 

map se zde nachází nezpevněné hlinito-písčité až písčito hlinité sedimenty. 

Třída zeminy je S3, pevnost zeminy je orientačně stanovena na hodnotu 

325 kPa. 
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Před zahájením výkopových prací bude sejmuta ornice. Na parcelách 

č. 1668, 1669 a 1670 bude ornice sejmuta v mocnosti cca 350mm. Na 

parcelách č. 1671, 1673/1 a 1673/2 bude ornice sejmuta ve vyšší mocnosti, 

což je cca 500mm, protože tyto pozemky jsou chráněny zemědělským 

půdním fondem. Tato zemina bude použita na terénní úpravy stavby a její 

přebytek bude odvezen na pole ZOD Haná Švábenice, pro její další využití.  

 Po sejmutí ornice bude objekt vytyčen geodetem. 

Základové konstrukce 

 Základové konstrukce budou provedeny ze železobetonu. Betonu 

C30/37 a výztuže B500B, vyztužení a konečný rozměr základových 

konstrukcí bude proveden autorizovaným statikem, který dohlédne na 

konečné provedení. Základy budou provedeny v nezámrzné hloubce na 

rostlý terén. Pod hlavními nosnými sloupy budou zhotoveny základové 

patky, provázané základovými pásy. Pod výtahovými šachtami a sloupy 

v atriu, bude zhotovena železobetonová monolitická deska výšky 750mm. 

Základové patky budou rozděleny do tří rozměrů. Veškeré patky budou 

čtvercového půdorysu. Rohové patky mají rozměr 3250x3250mm výšky 

1250mm, patky krajní jsou navrženy 4500x4500mm výšky 1500mm a patky 

v prostoru jsou dle předběžného návrhu rozměru 4750x4750mm výšky 

1750mm. Patky, pásy i deska budou zhotoveny na podkladní betonové 

desce tloušťky 50mm.  

Základová deska , které bude tvořit podklad pro hydroizolační vrstvu 

je tloušťky 150mm. Bude vyztužena kari sítí. Její poloha musí být zajištěna 

pomocí distančních podložek. 

 Základové pásy jsou navrženy šířky 600, 850 a 900mm, výška 

základových pasů je navržena 500mm. 

Svislé konstrukce 

 Suterénní zdivo je dvojího druhu. Prvním je železobetonová 

monolitická stěna tl. 450mm, beton C30/37 a vyztužena dle statického 

výpočtu. Druhá skladba suterénní stěny se nachází pod základovou 
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deskou, která podpírá 1NP. Jedná se o stěnu ze ztraceného bednění, která 

je tvořena dvěma bloky betonových tvárnic, tl. 240 a 200mm. 

 Pod terénem se také nachází zdivo výtahové šachty. Toto zdivo je 

stejné jako zdivo pod základovou deskou tj. dva pásy tvarovek ze 

ztraceného bednění. Toto zdivo je ovšem doplněno o akustickou izolaci, 

kterou tvoří desky z polyuretanové pěny tl. 70mm. Tento druh stěny 

pokračuje i nad terén ovšem bez izolantu v podobě extrudovaného 

polystyrenu.  

 Obvodové nosné zdivo celé nadzemní části objektu je tvořeno 

keramickými akustickými bloky, o tloušťce 240mm, vyzděno na 

tenkovrstvou maltu. Zdivo z keramických akustických bloků je zároveň 

použito na svislé nosné konstrukce. 

 Nenosné konstrukce jsou vytvořeny ze sádrokartonových konstrukcí. 

Konstrukce příček je tvořena nosným profilem, ve kterém je vložena 

akustická izolace z minerální vaty. Opláštění je tvořeno dvěma 

sádrokartonovými deskami o tloušťce 12,5mm. Celková tloušťka stěny je 

150mm. Ze sádrokartonových konstrukcí jsou tvořeny i konstrukce 

instalačních šachet a instalačních předstěn.  Ty jsou ovšem konstrukčně 

odlišeny. Instalační šachta se sestává z nosného profilu, který je vyplněn 

izolací a dvojitým opláštěním z jedné strany tzn. že celková tloušťka stěny 

je 75mm. Instalační předstěnu tvoří profil délky 50mm, instalační mezera 

50mm a druhý profil 50mm, opláštění je 2x sádrokartonovou deskou tl. 

12,5mm. Celková tloušťka předstěny je 175mm. 

 Zdivo po obvodových stěnách je atikové zdivo tvořeno tvarovkami 

ztraceného bednění, šířky 240mm. Zdivo výlezu na střechu je tvořeno také 

ztraceným bedněním.  

 Všechno zdivo ztraceného bednění bude vylito betonem C30/37 a 

vyztuženo výztuží B500B dle statického výpočtu. 

 Nosnou konstrukci tvoří železobetonové sloupy čtvercového 

půdorysu o rozměru 500x500mm. Ty jsou zhotoveny z betonu C30/37 a 
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vyztuženy ocelí B500B. Návrh rozměrů sloupů i jejich vyztužení musí být 

doloženo statickým výpočtem, který není součástí této diplomové práce.  

 Po obvodu atria se nachází menší čtvercové sloupy rozměru 

250x250mm. I pro tyto sloupy platí, že jsou monolitické, z betonu C30/37 a 

výztuže B500B. Rovněž jako veškeré nosné konstrukce musí být ověřeny a 

navrženy statickým výpočtem. 

Vodorovné konstrukce 

Stropní konstrukce jsou montované, tvořené předpjatými 

dutinovými stropními panely. V budově se nachází 2 výšky panelů, základní 

výška je 250mm. Tato výška se nachází nad většinou budovy. Pouze nad 

přednáškovým sálem se nachází panely výšky 400mm kvůli velkému 

rozpětí. Panely se v budově nachází od délky 1m až po délku 15,325m. Nad 

všemi stropními konstrukcemi je nadbetonávka tl.70mm z betonu  C20/25. 

Tato nadbetonávka souží k vyrovnání různých průhybů panelů.  Ve stropní 

konstrukci nad 3NP bude rozdíl výšek vyrovnán pomocí izolace z minerální 

vlny tl.150mm. 

 Pod úrovní stropní konstrukce bude vytvořen po všech nosných 

stěnách monolitický železobetonový věnec, který bude provázán 

s železobetonovými průvlaky. Průvlaky jsou navrženy obdélníkového 

průřezu šířky 350 výšky 750mm. Beton použitý na věnce s průvlaky bude 

C20/25 vyztužený ocelí B500B. 

 Překlady jsou tvořeny systémovými dílci, nebo v případě velkého 

rozpětí železobetonovými monolitickými překlady. Tyto překlady je nutné 

doložit statickým výpočtem. 

Schodiště 

Schodiště jsou tvořena železobetonovými montovanými deskami, 

které jsou uloženy na železobetonových průvlacích. Povrchová úprava 

schodišť bude dlažba. Na každém schodu budou v přední části vytvořeny 

protiskluzové pásky.  
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 Zábradlí budou z nerezové oceli, madla budou taky z nerezové oceli, 

kotvené do konstrukce schodiště nebo do železobetonové stěny. Ukončení 

madel bude realizováno pomocí nerezových krytek. 

Konstrukce zastřešení 

Střešní konstrukce je tvořena plochou jednoplášťovou střechou 

s vegetací. Nosná konstrukce střechy je strop ze železobetonových 

předpjatých panelů. V místě, kde jsou panely vyšší je rozdíl vyrovnán 

pomocí desek z minerální vlny. Spádovou vrstvu tvoří desky z minerální 

vlny, vyspárované k daným vtokům viz. výkres střešní konstrukce. Střecha 

je dále zateplena 200 a 240 mm minerální izolace. Mocnost zeminy je 

celkem 150mm. Na střeše se bude nacházet jen nízký a travnatý porost či 

pochozí chodníček tvořený pranným říčním kamenivem frakce 16/32mm. 

Střecha je ve spádu 5%.  

 Střešní konstrukci nad výlezem na střechu tvoří železobetonová 

stropní deska, na které je izolací z minerální vaty vytvořen spád 5% a 

pochozí vrstvu tvoří dva asfaltové pásy. 

 Detailní popis skladeb je uveden ve výpise skladeb. 

Podlahové konstrukce 

 Velké množství podlah v objektu je řešeno jako podlahy průmyslové, 

kvůli velkému zatížení od provozů. Základem jsou stropní konstrukce nebo 

zhutněná zemina. Izolaci podlah tvoří perimetrické podlahové desky 

z expandovaného polystyrenu (EPS). Roznášecí vrstvou je betonová 

mazanina tloušťky od 50 do 85mm. Nášlapné vrstvy tvoří dlažba, epoxidová 

pryskyřice, vynilo-korkové desky a koberec. Dlažba je tloušťky 8mm, 

epoxidová pryskyřice tl. 12mm, a koberec tl. 4,5mm. 

Detailní skladby podlah jsou popsány ve výpisu skladeb. 
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Omítky  

Povrchová úprava vnějšího zdiva je v soklové části řešena 

tenkovrstvou omítkou na bázi organických pojiv tl. 2mm. V části nadsoklové 

je řešena jako provětrávaná fasáda s deskami uloženými na hliníkovém 

roštu. Desky jsou vápenocementové tl. 8mm. Větraná vzduchová mezera je 

tloušťky 50mm. Fasáda výlezu na střeše je potažena tenkovrstvou omítkou 

na bázi organických pojiv. 

Vnitřní omítkový systém se skládá ze systému firmy Cemix. Jádrová 

strojní vápenné omítky tl. 10mm a jemného vápenocementového štuku tl. 

2mm. Všechny vrstvy omítkového systému jsou popsány ve výpisu skladeb. 

Podhledy  

 Na nosné stropní konstrukci bude zavěšen sádrokartonový podhled. 

Druhy podhledu jsou dva. Jeden je podhled plný, tvořený sádrokartonovou 

deskou tl. 12,5mm. Varianta č. 2 je strop kazetový z kazet z minerální vlny 

pro lepší akustické vlastnosti konstrukce. Konstrukce plného podhledu je 

zavěšena na závěsech z pozinkovaného plechu. Mezi závěsy a nosnou 

konstrukcí podhledu je vytvořena instalační mezera pro vedení VZT, kabelů 

a rozvodů. Nosný rošt tvoří  R-CD profily 1 je nosný druhý je montážní. 

Nosné profily jsou zavěšeny a rozmístěny po 1000mm, montážní po 

500mm. Výška nosných a montážních profilů je 27mm šířka 60mm. 

Konstrukce kazetového podhledu je zavěšena rovněž na závěsech 

z pozinkovaného plechu, ovšem rošt je výšky 380mm. 

Izolace 

Izolace proti vodě: 

Jako izolace proti zemní vlhkosti a tlakové vodě, pro část objektu ve 

styku se zeminou je navržena hydroizolace tvořena dvěma asfaltovými pasy 

z SBS modifikovaného asfaltu. První pás bude plnoplošně nataven s 

přesahem minimálně 100 mm, druhý bude připevněn bodově. První pás 

bude mít vložku z skleněné tkaniny a druhý vložku z polyesterové rohože. 
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K hydroizolace ploché střechy bude použito jako pojistná 

hydroizolace lepený asfaltový pás z SBS modifikovaného asfaltu s vložkou ze 

skleněné tkaniny, který je přilepen na spádovou vrstvu , která je vytvořena 

klíny z minerální vaty. Jako hlavní izolační vrstva budou sloužit dva asfaltové 

pasy z SBS modifikovaného asfaltu. První pás bude mít vložku z skleněné 

tkaniny a bude lepený a druhý vložku z polyesterové rohože.  

 Podlahy koupelen budou izolovány proti zatékání vody do 

konstrukce stěrkovou hydroizolací na cementové bázi, která bude 

provedena pod lepící stěrkovou hmotou a keramickou dlažbou. Během 

provádění izolací je nutné dodržet veškeré technologické postupy. 

Konstrukce jsou detailně popsány ve výpisu skladeb. 

Izolace tepelné: 

Suterénní stěny budou zatepleny pomocí extrudovaného polystyrénu 

tloušťky 200 mm. Obvodové zdivo je zatepleno tepelně izolačními deskami 

z minerální vlny. 

Podlahy budou zatepleny perimetrickými deskami. Izolanty budou položeny 

ve dvou vrstvách, spáry budou prostřídány, ve styku podlahy se svislou 

konstrukcí budou dilatovány pomocí izolačními pásky 15 mm. Konstrukce 

podlah jsou detailně popsány ve výpisu skladeb. 

Výplně otvorů 

 Okenní a dveřní otvory jsou vyplněny hliníkovými konstrukcemi 

s izolačním trojsklem. Barva je RAL 9006. Vrata příjmu zboží jsou šedé 

barvy, klasická dvoukřídlá.  Vnitřní výplně otvorů jsou s ocelovými 

zárubněmi, ale také obložkovými zárubněmi. Obložkové zárubně jsou tl. 

50mm. Dveře v obvodových konstrukcích budou rámové. Dveře jsou buď 

plné, nebo částečně prosklené. V interiéru se také nachází dveře, které 

mají pouzdro, v nosných stěnách i příčkách. Dále můžeme najít i dveře 

s pojezdy, které jsou předsazeny před stěnami. Pojezdy jsou chráněny 

pouzdry tl. 100mm. Šířka dveří je od 900-1000mm.  
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Malby 

V prostorách se zvýšenou vlhkostí bude na vnitřní omítky a instalační 

předstěny použita malba do vlhkého prostředí. Vnitřní konstrukce budou 

natřeny paropropustnou interiérovou malbou odstín dle výběru investora. 

Vnější konstrukce akrylátovou fasádní barvou. 

Klempířské práce, zámečnické práce 

Veškeré konstrukce jsou detailně popsány v jednotlivých výpisech 

dílčích konstrukcí. 

Zpevněné plochy 

Veškeré zpevněné dlážděné plochy na pozemku jsou zpevněny 

betonovou dlažbou tloušťky 40 mm, které budou uloženy do drceného 

kameniva frakce 4/8 tloušťky 30 mm a frakce 16/32 tloušťky 200mm. Povrch 

dlažby bude vyspádován směrem od objektu, aby byl zajištěn odtok vody. 

Zpevněné plochy asfaltové budou řešeny subdodavatelem, který se 

specializuje na tento druh výstavby. 

b) Podrobný statický výpočet 

   Podrobný statický výpočet není součástí zadání práce. 

c) Výkresová část 

viz SLOŽKA č.4 – STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 

D.1.2.01 Strop nad 1S   M 1:50 

D.1.2.02 Strop nad 1NP   M 1:50 

D.1.2.03 Strop nad 2NP   M 1:50 

D.1.2.04 Strop nad 3NP   M 1:50 

D.1.2.05 Strop nad výlezem   M 1:50 

D.1.2.06 Základy I    M 1:50 

D.1.2.07 Základy II    M 1:50 
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D.1.3 Požadavky na požární konstrukce 

Požárně bezpečnostní řešení je samostatnou přílohou této 

dokumentace D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení. 

D.1.4 Technika prostředí staveb 

Vzhledem k povaze a náročnosti stavby bude vypracována zvláštní 
dokumentace TZB. V případě potřeby pro provádění stavby bude 
vypracována na objednávku, dodavatelskou firmou.  

Tento návrh není součástí řešení diplomové práce. 
 
 D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení 

V objektu se technická ani technologická zařízení nenacházejí.  V případě 

dodávky budou řešeny specializovanou firmou 
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Závěr 

Při zpracování dokumentace byla dodržena veškerá platná legislativa. 

Při návrhu je důležité dbát na splnění provozních vazeb a pohodlné 

používání budovy. 

Objekt knihovny je navržen jako samostatně stojící novostavba. Budova je 

navržena jako třípodlažní objekt s částečným podsklepením. 

Nosnou konstrukci tvoří monolitický skelet s výplňovým zdivem, v 

nadzemních podlažích je zdivo z akustických keramických cihelných bloků. 

Suterénní zdivo je tvořeno z tvárnic ztraceného bednění a železobetonových 

stěn. Zateplení podsklepené části je tvořeno deskami z extrudovaného 

polystyrenu tl.200mm. Tato izolace je totožná s izolací atik a výlezu na 

střechu. Nadzemní podlaží jsou izolována izolací z minerální vlny tl.200mm. 

Stropy jsou montované z předpjatých dutinových panelů výšky 250 a 

400mm. Střešní konstrukce je jednoplášťová plochá střecha s vegetací. 

Součástí dokumentace jsou složky Stavební fyziky a složka Požární 

bezpečnosti. 

Závěrečná práce byla zpracována v rozsahu dle zadání. 

Tvorba diplomové práce mi dala možnost projít si fázemi projektové 

dokumentace. Jsem si vědoma složitosti a náročnosti návrhu. Při realizaci i 

samotné projekci je nutné znát velké množství oborů a vždy se dozvíte něco 

nového. Při práci jsem použila získané informace během studia a také se 

obohatila o mnoho nových poznatků. 

Při vytvoření projektové dokumentace bylo použito grafických 

programů AutoCAD2017, ArchiCAD 22 
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Seznam použitých zkratek 

VŠKP vysokoškolská kvalifikační práce 

BP bakalářská práce 

ČSN EN eurokód 

ČSN česká státní norma 

vyhl. vyhláška 

§ paragraf 

Sb. sbírka zákonů 

NV nařízení vlády 

DSP dokumentace pro provedení stavby 

SO stavební objekt 

tab. tabulka 

apod. a podobně 

pozn. poznámka 

Kč korun českých 

ks kusů 

č. číslo 

PSČ poštovní směrovací číslo 

okr. okres 

parc.č. parcelní číslo 
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k.ú. katastrální území 

IS inženýrské sítě 

tj. to je 

% procenta 

°C stupňů Celsia 

L délka 

tl. tloušťka 

h výška 

min minimálně 

max maximálně 

mm milimetr 

km kilometr 

m2 metr čtverečný 

m3 metr krychlový 

MPa megapascal, jednotka tlaku 

° stupně 

C 20/25 beton s charakteristickou válcovou pevností v tlaku 20 

  MPa a charakteristickou krychelnou pevností 25 MPa 

RAL 7016 označení odstínu barvy 

ETICS certifikovaný kontaktní zateplovací systém obvodových 

 stěn 

SV severovýchod 

JZ jihozápad  



40 

 

JV jihovýchod 

S  sever 

J jih 

V  východ 

Z západ 

ZPF zemědělský půdní fond 

1.S první podzemní podlaží, suterén 

1.NP  první nadzemní podlaží 

2.NP  druhé nadzemní podlaží 

BOZP  bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

EIA  vyhodnocení vlivu na životní prostředí 

DN  jmenovitý průměr 

TUV  teplá užitková voda 

V  obestavěný prostor 

A/V  objemový faktor tvaru budovy 

EPS expandovaný polystyrén 

XPS extrudovaný polystyrén 

m.n.m. metrů nad mořem 

PT původní terén 

UT upravený terén 

B.p.v. Balt po vyrovnání 

NN nízké napětí 

PD projektové dokumentace 
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PBŘ požárně bezpečnostní řešení 

PBS požární bezpečnost staveb 

SPB stupeň požární bezpečnosti 

PHP přenosný hasící přístroj 

ÚC úniková cesta 

NÚC nechráněná úniková cesta 

Spo požárně otevřená plocha 

pv výpočtové požární zatížení 

ps požární zatížení stálé 

pn požární zatížení nahodilé 

PÚ požární úsek 

RD rodinný dům 

SDK sádrokarton 

ŽB železobeton 

PB prostý beton 

TI tepelná izolace 

HI hydroizolace 

U součinitel prostupu tepla 

Ue výpočtová hodnota součinitele prostupu tepla - exteriér 

Uem průměrný součinitel prostupu tepla 

UN,rec doporučený součinitel prostupu UN,20 normová hodnota 

součinitele prostupu tepla tepla 

A celková ochlazovaná plocha  
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ρ objemová hmotnost 

λ součinitel tepelné vodivosti 

λd deklarovaný součinitel tepelné vodivosti 

d tloušťka vrstvy 

HT měrná tepelná ztráta prostupem 

Rdt výpočtová únosnost zeminy 

R tepelný odpor konstrukce 

Rsi tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rse

 tepelný 

 odpor při přestupu tepla v exteriéru  

Rsik tepelný odpor při prostupu tepla v koutu konstrukce 

RT tepelný odpor konstrukce při prostupu tepla 

RW vážená laboratorní neprůzvučnost daná výrobcem 

R´W,N normová požadovaná hodnota vzduchové neprůzvučnosti 

k korekce zabudování materiálu 

D činitel denní osvětlenosti 

UW součinitel prostupu tepla konstrukcí okna 

Ag celková plocha zasklení 

Af celková plocha rámu 

Ug součinitel prostupu tepla zasklení 

Uf součinitel prostupu tepla rámu 

Ig viditelný obvod zasklení 

 ψg lineární součinitel prostupu tepla způsobený kombinací

 rámu, zasklení a distančního rámečku 
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Ɵe návrhová venkovní teplota 

Ɵi návrhová vnitřní teplota 

Ɵai návrhová teplota vnitřního vzduchu 

 Ɵsi nejnižší vnitřní povrchová teplota konstrukce 

 Ɵsi,k nejnižší vnitřní povrchová teplota v koutu konstrukce 

Ɵsi,min nejnižší vnitřní povrchová teplota  

ΔΘi teplotní přirážka 

fRsi teplotní faktor vnitřního povrchu 

fRsi,N požadovaná hodnota nejnižšího teplotního faktoru 

 vnitřního povrchu 

fRsim průměrný teplotní faktor vnitřního povrchu [-] fRsi,cr

 kritický teplotní faktor vnitřního povrchu [-]  

ZPt difúzní odpor konstrukce při přestupu vodní páry dj

 tloušťka j-té vrstvy 

δj součinitel difúzní vodivosti j-té vrstvy 

Zpi odpor při přestupu vodní páry na vnitřní straně  

 konstrukce  

Zpe odpor při přestupu vodní páry na vnější straně konstrukce 

pvi částečný tlak vodní páry – interiér 

pve částečný tlak vodní páry – exteriér 

φi relativní vlhkost vnitřního vzduchu 

φe relativní vlhkost vnějšího vzduchu 

φai návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu 

φi relativní vlhkost vnitřního vzduchu 
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KS konstrukční systém 

∆φa,I bezpečnostní vlhkostní přirážka 

φe návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu, 

Uem,N požadovaná hodnota průměrného součinitele prostupu  

 tepla 
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