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Abstrakt�
Diplomová práca rieši realizáciu a vypracovanie projektovej dokumentácie objektu 

novostavby knižnice. Navrhovaný objekt bude slúži� ako verejná mestská knižnica pre širokú 

verejnos� s po�tom knižných jednotiek 102 200. Nachádza sa tu oddelenie pre dospelých, ako 

aj pre deti, odborná literatúra, audiovizuálne oddelenie, po�íta�ové u�ebne a študovne. V 

objekte sú umiestnené prevádzky kaviarne, galérie a univerzálna prednášková sála. Objekt má 

tri nadzemné podlažia a jedno podzemné podlažie, kde je umiestnená podzemná garáž. Stavba 

je zastrešená jednopláš�ovou plochou strechou. Konštruk�ný systém je železobetónový s 

opláštením prevažne presklenou predsadenou fasádou, v miestach hygienického zázemia, 

ved�ajšieho schodiska a kaviarne je obvodová stena murovaná z kontaktným zateplovacím 

systémom. Pôdorys objektu je štvorcový 35,45 x 35,45 metrov. Objekt je situovaný v centre 

mesta Písek, terén je mierne svažitý. Sú�as�ou pozemku je novo navrhnutá asfaltová 

komunikácia do podzemných garáží. �

�

Klí�ová slova�
knižnica, presklená fasáda, železobetónový monolitický skelet, jednopláš�ová plochá strecha, 

kontaktný zateplovací systém, podzemné garáže, kau�uková podlaha, vzduchotechnika, 

železobetónové schodisko. �

�

�

�

Abstract�
Diploma thesis addresses the implementation and design of the new library object. The 

proposed building will serve as public city library with the possession of 102 200 book units. 

The building will offer department for adults as well as kids section, technical literature, an 

audiovisual collection, computer rooms and study rooms, reading rooms. There are also 

plenty of chill zones. In the building are additional services as coffee shop, gallery and lecture 

hall for different kinds of events and purposes. Library has three floors and one basement 

solved as an underground parking lot. The building is roofed by warm flat roof. The structural 

system is reinforced concrete skeletal system with glass facade system, the external wall in 

some places as sanitary facilities, secondary staircase and coffee shop is walled with bricks 

with an external thermal insulation composite system. The ground plan of the library is square 

with dimensions 35, 45 x 35, 45 meters. The building is located in the city centre of Písek, 

surrounding terrain is slightly sloping. The solved area contains newly designed asphalt road, 

which leads to the underground parking lot.  

�

Keywords�
library, glass façade, reinforced concrete skeletal system, warm flat roof, external thermal 

insulation composite system, underground parking lot, rubber flooring, air condition, 

reinforced concrete staircase.  
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1. ÚVOD 

Predmetom diplomovej práce je riešenie realizácie a vypracovanie projektovej 
dokumentácie objektu novostavby knižnice. Navrhovaný objekt bude slúži� ako verejná 
mestská knižnica pre širokú verejnos�. Knižnica je umiestnená v centre mesta Písek, pri 
Alešovom nám�stí. 

Podnet na tému diplomovej práce prišiel z náhodného nájdenia projektového zámeru 
rekonštrukcie existujúcej mestskej knižnice v danom meste. Ke�že som nemala záujem o 
riešenie rekonštrukcie starej stavby, rozhodla som sa po�a� túto problematiku ako návrh 
celkom novej budovy pre mestskú knižnicu v tej istej lokalite. Objekt je moderného 
charakteru, konštruk�ný systém je železobetónový monolitický skelet s opláštením 
presklenou fasádou. Budova je v kontraste s historickou zástavbou okolia. Návrh objektu bol 
silne inšpirovaný mestskou knižnicou Umimirai Library v japonskom meste Kanazawa od 
Kazumi Kudo a Hiroshi Horiba - Coelacanth K&H Architects. 

V projekte bola riešená podrobnejšie vzduchotechnika a výpo�et výstuže betónového 
schodiska na základe zvolených špecializácií diplomovej práce. 
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A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA 
A.1 Identifika�né údaje 

A.1.1 Údaje o stavbe 

a) Názov stavby:    KNI�NICA 

b) Miesto stavby: katastrálne územie: 720755 Písek 
   obec:   549240 Písek 
   st. parcela �.:  99, 100/1, 101, 102, 106, 107, 108, 110/2, 2345 
   adresa:  Ale�ovo nám�stí, Písek 

Stupe� dokumentácie:   Realizácia stavby 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

Investor:     M�sto Písek 
      Velké nám�stí 114/3 
      Písek 397 19 
      �eská republika   

A.1.3 Údaje o spracovate�ovi projektovej dokumentácie 

Spracovate� dokumentácie:  Jana Va�ková,  
Javorová 5, 
 Banská Bystrica 97409, SR 
 Tel.: 775 168 890 
 e-mail: janka.vankova@gmail.com 

Stupe� dokumentácie:   Realizácia stavby 

A.2 Zoznam vstupných podkladov 

• snímok z katastrálnej mapy 
• �ir�ie vz�ahy rie�enej stavby 

• architektonická �túdia stavby 
• po�iadavky investora 

• obhliadka staveniska projektantom 
• platné �SN vz�ahujúce sa k danej problematike 
• hygienické a po�iarne predpisy 
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A.3 Údaje o území 

a) Rozsah rie�eného území: 

 Stavba kni�nice bude realizovaná na pozemkoch p.�. , 100/1, 101, 102, 106, 107, 
108, 110/2, 2345. Pod�a aktuálneho výpisu z príslu�ného katastru nehnute�ností sú v�etky  
parcely vo vlastníctve rôznych osôb. Výpis stavebných parciel a príslu�ných vlastníkov je 
uvedený v tabu�ke ni��ie. 
 Celková výmera pozemkov je 3 573,39 m2. Rozsah rie�eného územia je patrný 
z výkresovej �asti - C. Situa�né výkresy.  

b) Údaje o ochrane územia pod�a iných právnych predpisov: 

 Pozemok sa nenachádza v �iadnom ochrannom a bezpe�nostnom pásme ani v 
záplavovej zóne. Na rie�enom pozemku sa nepredpokladá zdroj �a�ených nerastov, nie je 
známy zdroj podzemnej vody a nejedná sa o poddolované územie. 

c) Údaje o odtokových pomeroch: 

 Da��ová voda bude odvedená do jednotnej kanalizácie a následne napojená na 
verejnú kanalizáciu, zvy�ná da��ová voda sa vsiakne do zeminy. Navrhnutý je odkvapný 
chodník zo �trku v �írke 800 mm od obvodovej steny okolo celého objektu, vyspádovaný od 
objektu. V�etky spevnené plochy na pozemku sú mierne vyspádované k zatrávneným 
plochám, kde mô�e voda vo�ne vsiaknu� do pôdy. Pôvodný terén je priepustný, 
hlinitopies�itý. Da��ová voda bude sp��a� hodnoty vypú��aného zne�istenia stanoveného 
na	ízením vlády �. 229/2007Sb.  

d) Údaje o súlade s územne plánovacou dokumentáciou: 

 Na daných parcelách sú plánované rekon�trukcie, a stavebné zmeny stávajúcich 
objektov Mestom Písek. V tejto projektovej dokumentácií bol navrhnutý celý nový objekt, 
neuva�ovalo sa zo stávajúcimi objektmi.  
 Stavba by mala by� v súlade s územne plánovacou dokumentáciou, navrhovaný 
objekt má slú�i� na vzdelávacie ú�elmi, �o je v súlade zo zámermi Mesta Písek z danými 
pozemkami. 

e) Údaje o dodr�aní v�eobecných po�iadaviek na vyu�itie územia: 

 Navrhnuté projektové rie�enie je v súlade s po�iadavkami vyhlá�ky �. 501/2006Sb., 
o obecných po�adavcích na vyu�ívání území. 

f) Údaje o splnení po�iadaviek dotknutých orgánov: 

Na základe jednania s príslu�nými orgánmi sú v�etky po�iadavky splnené 
a zapracované do projektovej dokumentácie - doklady prilo�ené v dokladovej �asti E. 

g) Zoznam výnimiek a ú�avových rie�ení: 

 Výnimky ani ú�avové rie�enia nie sú evidované. 
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h) Zoznam súvisiacich a podmie�ujúcich investícií: 

Ako podmie�ujúce stavby budú rie�ené dopravne-in�inierske opatrenia - úpravy 
napojenia komunikácií pre pe�ích - chodníky, napojenie komunikácie na námestie, 
vybudovanie novej asfaltovej cesty do podzemných gará�í objektu, vybudovanie spevnených 
plôch v okolí objektu, napojenie na stávajúce in�inierske siete.  

i) Zoznam pozemkov a stavieb dotknutých realizáciou stavby: 

parcelné 
�íslo 

druh/vyu�itie vlastník, iné oprávnenie

st. 106 zastavaná plocha a nádvorie M�sto Písek 
st. 107 zastavaná plocha a nádvorie M�sto Písek 
st. 108 zastavaná plocha a nádvorie M�sto Písek 
st. 2090/8 ostatná plocha M�sto Písek 
st. 2090/10 ostatná plocha M�sto Písek 
st.105 zastavaná plocha Jitex Písek a.s. 
st. 2323 zastavaná plocha J. Záhorský, J. Záhorská 
st. 2345 zastavaná plocha L.Kni�e 
st. 102 zastavaná plocha M�sto Písek 
st. 101 zastavaná plocha M�sto Písek 
st. 100/2 zastavaná plocha Kongregace brat	í nejsv�t�j�í svátosti 
st. 100/1 zastavaná plocha Kongregace brat	í nejsv�t�j�í svátosti 
st. 99 zastavaná plocha J. Novotný, V. Novotná, M. Novotný 
st. 109/2 zastavaná plocha �idovská obec v Praze 
st. 109/1 zastavaná plocha P. Stejskal, D. Stejskalová 

A.4 Údaje o stavbe 

a) Nová stavba alebo zmena dokon�enej stavby: 

 Jedná sa o novostavbu objektu Kni�nice - SO 01 vrátane pri�ahlých príjazdových 
komunikácií - chodníky, spevnené plochy okolo objektu, asfaltovej cesty do podzemných 
gará�í - SO 02. 
alej sú sú�as�ou výstavby v�etky ni��ie uvedené stavebné objekty.

b) Ú�el u�ívania stavby: 

 Objekt bude slú�i� hlavne ako kni�nica, ale nachádzajú sa tu aj priestory s 
roz�írenými slu�bami ako je kaviare�, detská kni�nica, univerzálna predná�ková sála - 
konferencie, predná�ky, stretnutia at�. 
alej sa tu budú nachádza� výstavné priestory, 
�tudovne, vo�ný výber. 

c) Trvalá alebo do�asná stavba: 

 Jedná sa o stavbu trvalého charakteru. 

d) Údaje o ochrane stavby pod�a iných právnych predpisov: 

 Nie sú �iadne. 
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e) Údaje o dodr�aní technických po�iadaviek na stavby a obecných technických 
po�iadaviek zabezpe�ujúcich bezbariérové u�ívanie stavby: 

 Stavba bude sp��a� po�iadavky vyhlá�ky �. 268/2009Sb., o technických po�adavcích 
na stavby. Vyhlá�ka 398/2009Sb., o obecných technických po�adavcích zabezpe�ující  

bezbariérové u�ívání staveb bude aplikovaná na novostavbu. V�etky vstupy do budovy sú 
rie�ené ako bezbariérové. V objekte sa nachádzajú vý�ahy pre vertikálnu prepravu. 

f) Údaje o splnení po�iadaviek dotknutých orgánov a po�iadaviek vyplývajúcich 
z iných právnych predpisov: 

 V�etky prípadné pripomienky dotknutých orgánov budú zapracované do tejto 
projektovej dokumentácie. 

g) Zoznam výnimiek a ú�avových rie�ení: 

 Výnimky ani ú�avové rie�enia nie sú evidované. 

h) Navrhované kapacity stavby: 

 Zastavaná plocha objektu:    1 256,70 m2

 Plocha komunikácie:     312,73 m2

 Plocha chodníkov a �al�ích spevnených plôch: 547,70 m2

 Plocha zelene:     1 457,61 m2

 CELKOVÁ PLOCHA POZEMKU:   3 573,39 m2

 OBOSTAVANÝ OBJEM:    18 033,68 m3   
  

Po�et nadzemných podla�í:    3 
Po�et podzemných podla�í:    1 

 Max. kapacita �udí:     200  
 Zamestnanci:      11 
 Kni�né jednotky:     102 200 

i) Základná bilancia stavby: 

 CELKOVÉ TEPELNÉ STRATY OBJEKTU: 
  

Sú�inite� tepelných strát (tep. výkon) Fi, HL: 129,253 kW 100% 

Klasifika�ná trieda prestupu tepla obálkou budovy: 

Klasifika�ná trieda:  C
Slovný popis:   vyhovujúci 
Klasifika�ný ukazovate� CI: 1,0 


al�ie bilancie (odtoky vôd, spotreba elektrickej energie a pod.) neboli podrobnej�ie 
rie�ené v tejto projektovej dokumentácií.  

j) Základné predpoklady výstavby: 

Realizácia objektu bude prebieha� postupne po jednotlivých ucelených fázach. 
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Termín zahájenia: marec 2015 

Fáza 1: búranie stávajúcich objektov a spevnených plôch. 
Fáza 2: príprava staveniska 
Fáza 3: hrubá stavba 
Fáza 4: dokon�ovacie práce 
Fáza 5: terénne úpravy 

Termín ukon�enia: január 2016  

k) Orienta�né náklady stavby: 

 Predbe�ne bola finan�ná náro�nos� objektu stanovená na 185 205 893,6;- bez DPH  
a to na základe JKSO 801.46 - budovy knihovní a archívov. 

A.5 �lenenie stavby na objekty a technické a technologické zariadenia 

SO 01 - Objekt kni�nice 
SO 02 - Asfaltová cesta do podzemnej gará�e 
SO 03 - Prípojka zde�ovacieho vedenia 
SO 04 - Elektrická prípojka 
SO 05 - Prípojka kanalizácie - jednotná 
SO 06 - Prípojka vodovodu  
SO 07 - Prípojka teplovodu  
SO 08 - Spevnené plochy a pripojenie na mestskú komunikáciu. 

Vypracované:         Vypracovala: 
január 2015         Bc. Jana Va�ková 
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B. SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA 

B.1. POPIS ÚZEMIA STAVBY 

a) Charakteristika stavebného pozemku: 

Rie�ené územie sa nachádza v katastrálnom území Písek - 720755. Terén na 
pozemkoch je rovinatý, mierne sa sva�ujúci k Ale�ovu nám�stí. Pozemok dostato�ný 
k návrhu objektu bude zlú�ený s nieko�kých susedných stavebných parciel a to - 99, 100/1, 
101, 102, 106, 107, 108, 110/2, 2345. Pozemky sú vo vlastníctve M�sta Písek, ur�ené na 
nekomer�né ú�ely pod�a územného plánu a zvy�né pozemky sú vo vlastníctve fyzických 
osôb a Kongregace brat�í nejsv�t�j�í svátosti. Pozemky budú odkúpené od majite�ov. 

Pre ú�ely výstavby objektu sa zameria a vytý�i nová hranica pozemku. Plánovaná 
zmena sa dotkne vy��ie zmienených stavebných parciel. Sú�as�ou rie�enia zmien 
v majetkových vz�ahoch bude aj návrh novej asfaltovej cesty do podzemnej gará�e 
v navrhovanom objekte, ktorá bude daný objekt spája� z ulicou Soukenícká. 
Nadmorská vý�ka objektu bola ur�ená z osadenia objektu na terén na 0,000 = 378,00m n.m.  
Objekt má podlahu osadenú na 0,000, kvôli bezbariérovému rie�eniu stavby. Vyty�ovacie 
body boli pou�ité na rohoch budov obchodného domu Jitex a rohu budovy bývalej mestskej 
kni�nice. 

Pozemok je na parcelách medzi Ale�ovým nám�stím - západ a ulicou Soukenícká - 
východ. Je prístupný z oboch strán. 
V sú�asnej dobe sa na pozemkoch nachádzajú nevyu�ité budovy a staré priestory 
komunitného centra a zele�. Prebehnú búracie práce a odvoz deponie. 

b) Vymenovanie a závery uskuto�nených prieskumov: 

• Hydrogeologický prieskum  
S dostupných prieskumov, ktoré boli uskuto�nené sa zistilo, �e nie je známy zdroj 
pozdemnej vody. 
• Geologický prieskum 
Na rie�enom území sa nepredpokladá zdroj �a�ených nerastov. Zemina, na ktorej sa 
zakladá objekt je hlinitá/hlinitopies�itá, priepustná s Rdt = 0,275 MPa a predpokladaná 
mocnos� cca 0,5-1,5 m. 
• Geomorfologický prieskum 
Nejedná sa o poddolované územie. 
• Radónový prieskum 
Bolo zistené stredné radónové riziko. Navrhnuté opatrenie sú hydroizola�né pásy 
v spodnej stavbe objektu s protiradónovými vlastnos�ami. 
- SBS modifikovaný asfaltový pás ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL (4,0 mm)  s nosnou 
vlo�kou z polyesterovej roho�e (200 g/m2), celoplo�ne natavovaný na spodný pás - SBS 
modifikovaný asfaltový pás GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL (4,0 mm) s nosnou 
vlo�kou zo skelnej tkaniny (200 g/m2), bodovo natavený na podklad opatrený 
penetráciou, presahy HI minimálne 100 mm. 

  
c) Stávajúce ochranné a bezpe�nostné pásma: 

 V rámci stavby budú re�pektované ochranné pásma in�inierskych sietí pod�a �SN 73 
6005 - Prostorové uspo�ádání sítí technického vybavení, a pod�a vyjadrenia jednotlivých 
správcov. 
 Rie�ené územie nepatrí do �iadneho územia zo zvlá�tnym re�imom ochrany prírody 
a krajiny. To znamená: 
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• rie�ený pozemok nie je sú�as�ou prírodného parku 
• rie�ené územie nie je sú�as�ou sústavy Natura 2000 - sústava chránených území 

�lenských �tátov EÚ. 
• rie�ené územie sa nenachádza v mieste �iadneho lokálneho, regionálneho 

a nadregionálneho územného systému ekologickej stability 
• Na pozemku sa nevyskytujú povrchové vody, nele�í v záplavovej oblasti a nele�í 

v pásme hygienickej ochrany vodného zdroja a taktie� nie je sú�as�ou chránenej 
oblasti prirodzenej akumulácie vôd (CHOPAV).  Pozemok nele�í v zranite�nej oblasti 
pod�a NV �. 103/2003Sb. 

d) Poloha vzh�adom k záplavovému územiu, poddolovanému územiu a pod.: 

 Rie�ený pozemok sa nenachádza v záplavovom území, poddolovanom území a inom 
nebezpe�nom území. 

e) Vplyv stavby na okolité stavby a pozemky, ochrana okolia, vplyv stavby na 
odtokové pomery 

 Plánovaný zámer, vzh�adom ku svojmu charakteru, bude ma� minimalny vplyv na 
okolitú zástavbu a odtokové pomery. Da�	ová voda bude odvedená do jednotnej kanalizácie 
a následne napojená na verejnú kanalizáciu, zvy�ná da�	ová voda sa vsiakne do zeminy. 
Navrhnutý je odkvapný chodník zo �trku v �írke 800 mm od obvodovej steny okolo celého 
objektu, vyspádovaný od objektu. V�etky spevnené plochy na pozemku sú mierne 
vyspádované k zatrávneným plochám, kde mô�e voda vo�ne vsiaknu� do pôdy. Pôvodný 
terén je priepustný, hlinitopies�itý. Da�	ová voda bude sp
�a� hodnoty vypú��aného 
zne�istenia stanoveného na�ízením vlády �. 229/2007Sb. 
 Stavba je umiestnená medzi stávajúcu zástavbu, minimálna vzdialenos� od 
existujúcich stavieb je 6,0 m. Vzájomné tienenie mô�e nasta�. Behom stavby bude zaistená 
bezpe�nos� v okolí stavby, hluk a prach nebude prekro�ova� limitné hodnoty. Na pracovisku 
bude udr�iavaný poriadok. 

f) Po�iadavky na asanácie, demolácie, výrub drevín:
  

Stávajúce spevnené plochy budú vybúrané, následne budú vybudované nové 
spevnené plochy a chodníky, asfaltová komunikácia do podzemných gará�í. �alej budú 
vybudované nové prípojky in�inierskych sietí. Výrub stromov nie je plánovaný. 

g) Po�iadavky na maximálne zábery po�nohospodárskeho pôdneho fondu alebo 
pozemku u�ených k plneniu funkcie lesa:  
  

Nie je vy�adované, objekt sa nachádza v zastavanom území vo vnútri mesta Písek. 

h) Územne technické podmienky (hlavne mo�nos� napojenia na stávajúcu dopravnú 
a technickú infra�truktúru): 
  

Dopravne bude objekt napojený novovybudovanou asfaltovou komunikáciou na ulicu 
Soukenícká, prístup do podzemných gará�í, ktoré budú slú�i� hlavne pre zamestnancov 
a zásobovanie. Zo západnej strany bude napojený objekt spevnenou plochou na Ale�ovo 
nám�stí, pre pe�ích, cyklistov. 
 Nové vybudované in�inierske siete budú napojené na stávajúce in�inierske siete zo 
súhlasom vlastníkov/preváckovate�ov. Objekt je napojený na kanalizáciu, vodovod, 
silnoprúd, slaboprúd Telefonica O2 a na teplovodné vedenie. V�etky prípojky budú rie�ené 
z východnej strany objektu, z ulice Soukenícka. 
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 Napojenie na dopravnú a technickú infra�truktúru je vyrie�ené podrobnej�ie vo 
výkresovej �asti C - Situa�né výkresy. 

i) Vecné a �asové väzby stavby, podmie�ujúce, vyvolané, súvisiace investície: 
  

Ako podmie�ujúce stavby budú rie�ené dopravne-in�inierske opatrenia - úpravy 
komunikácií, chodníkov, asfaltovej cesty do podzemnej gará�e, napojenie nových 
in�inierskych sietí na stávajúce trasy. 
  

�asové väzby: 
 Realizácia objektu bude prebieha� postupne po jednotlivých ucelených fázach. 

Termín zahájenia: marec 2015 

Fáza 1: búranie stávajúcich objektov a spevnených plôch. 
Fáza 2: príprava staveniska 
Fáza 3: hrubá stavba 
Fáza 4: dokon�ovacie práce 
Fáza 5: terénne úpravy 

Termín ukon�enia: január 2016  
Uvedené termíny sú orienta�né. 

B.2. CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B.2.1. Ú�el u�ívania stavby 

Navrhovaný objekt bude slú�i� ako verejná kni�nica s po�tom kni�ných jednotiek do 
200 000. V objekte sa budú nachádza� 	al�ie prevádzky s roz�írenými slu�bami prístupné 
pre �irokú verejnos� - kaviare�, detská kni�nica, univerzálna predná�ková sála, s mo�nos�ou 
konania sa konferencií, predná�ok, stretnutí, koncertov apod. �alej tu budú k dispozícií 
výstavné priestory - galéria, �tudovne, vo�ný výber. Celá kni�nica je navrhnutá preva�ne ako 
open space, tak�e je tu mno�stvo priestora na rôzne workshopy a podujatia.  
Objekt je umiestnený v centre mesta Písek, ved�a Ale�ovho námestia. Jednoduchý prístup 
do budovy je hne	 z nieko�kých strán. 

 Zastavaná plocha objektu:    1 256,70 m2

 Plocha asfaltovej komunikácie:   312,73 m2

 Plocha chodníkov a 	al�ích spevnených plôch: 547,70 m2

 Plocha zelene:     1 457,61 m2

 CELKOVÁ PLOCHA POZEMKU:   3 573,39 m2

 OBOSTAVANÝ OBJEM:    18 033,68 m3   
  

Po�et nadzemných podla�í:    3 
Po�et podzemných podla�í:    1 

 Max. kapacita �udí:     200  
 Zamestnanci:      11 

Kni�né jednotky:     102 200 
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B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické rie�enie: 

a) Urbanizmus 
  

Vlastný objekt sa nachádza po pravej strane Ale�ovho nám�stí v meste Písek 
smerom na sever 	alej do mesta. Okolitá zástavba sú povä��ine historické a star�ie budovy, 
niektoré na Ale�ovom nám�stí sú pamiatkovo chránené. Z ju�nej strany objektu je Obchodný 
dom Jitex, nádvorie a bytové domy, zo severnej strany objektu je budova ob�ianskej 
vybavenosti a synagóga, po východnej strane sa tiahne ulica Soukenícká, na ktorú je 
pripojená asfaltová komunikácia do podzemných gará�í navrhovaného objektu, po západnej 
strane sa rozprestiera u� spomínané Ale�ovo nám�stí. 
 Budova je �tvorcového pôdorysu 35,45x35,45 m a vý�ka atiky je +14,350 m nad 
pri�ahlým upraveným terénom, Vý�ková úrove� 0,000 = 378,00 m n.m., B.p.v. 

b) Architektonické rie�enie 
  

Návrh budovy bol silne in�pirovaný mestskou kni�nicou Umimirai, ktorá sa nachádza 
v japonskom meste Kanazawa, pôdorys �tvorcový, monolitický skelet, ve�ké otvorené 
priestranstvá z ve�kým po�tom regálov. Kni�nica je rie�ená ako vo�ný výber. 
 Hlavný cie� a dôvod takéhoto návrhu je vzoprie� sa stále vzrastajúcemu trendu 
po�i�iavania kníh domov, a vytvori� nie�o ako komunitné centrum a priestor na stretávanie 
sa �udí a docielenia, aby zostávali v priestoroch kni�nice, motivova� �itate�ov vyu�íva� tieto 
priestory viacej a �astej�ie. 
 Jedná sa o �elezobetónový monolitický skelet, oplá�tenie �ahkým obvodovým 
plá��om - presadená presklená hliníková fasáda. V oblasti ved�aj�ieho schodiska, kaviarne 
a hygienického zázemia je obvodová stena rie�ená z keramických tvárnic a kontaktného 
zateplovacieho systému. Celkovo má budova 3 nadzemné podla�ia a 1 podzemné podla�ie 
v ktorom sú umiestnené podzemné gará�e a technické zázemie objektu. 

 Objekt sa funk�ne �lení na 5 �astí: 
1. Administratívna �as� - zázemie pre zamestnancov, kancelárie, denná miestnos�

2. Detské oddelenie - detská kni�nica, detský kútik

3. Oddelenie pre dospelých - vo�ný výber, �tudov�a, po�íta�ová miestnos�, 
audiovizuálny fond 

4. Samostatné prevádzky - kaviare�, galéria, univerzálna predná�ková sála 

5. Suterén 
  

Podrobnej�ie architektonické rie�enie je znázornené vo výkresovej dokumentácií, na 
výkresoch poh�adov objektu. okolitá spevnená plocha je navrhnutá ako zámková dla�ba. 

B.2.3. Dispozi�né a prevádzkové rie�enie, technológie výroby: 

Hlavný vstup do objektu je v úrovni 1.NP zo západnej strany priamo od Ale�ovho 
námestia. Vstupné priestory do kni�nice sú pod doh�adom vrátnika. Pred hlavným vstupom 
je umiestnené hlavné dvojramenné �elezobetónové schodisko s vý�ahom v priestore zrkadla. 
Schody spájajú prvé nadzemné podla�ie zo suterénom a s druhým nadzemným podla�ím. 
Na ju�nom okraji objektu je otvorený priestor z kaviar�ou a hygienickým zázemím pre 
obsluhu a skladovacie priestory. 
Na severnom okraji objektu je umiestnená administratívna �as� kni�nice, kancelárske 
priestory pre zamestnancov, denná miestnos�, kancelária riadite�a, sociálne zariadenie pre 
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zamestnancov. Do tejto �asti je zo severnej strany objektu samostatný vstup - vstup pre 
zamestnancov, ktorý slú�i aj ako únikový východ. 
�alej sa na tomto podla�í nachádzajú priestory predná�kovej sály z univerzálnym vyu�itím 
a výstavné priestory - galéria. 
Za hlavným schodiskom je umiestnený informa�ný pult pre náv�tevníkov zo skrinkami 
a hygienickým zázemím. 
 Na druhom nadzemnom podla�í sa nachádza �tudov�a odborného oddelenia, 
oddychová zóna, audiovizuálny fond a po�íta�ová miestnos�, informa�ný pult a hygienické 
zázemie pre náv�tevníkov. 
 Na tre�om podla�í je umiestnená detská kni�nica a detský kútik, priestory na rôzne 
workshopy, vo�ný výber, informácie a hygienické zázemie. 
 Na vertikálnu komunikáciu medzi v�etkými podla�iami slú�i u� spomínané hlavné 
schodisko s vý�ahom, ktoré je pôdorysne umiestnené vo vstupných priestoroch objektu. Na 
severnej strane objektu sa nachádza ved�aj�ie schodisko, vý�ah pre zamestnancov, 
prevádzkový vý�ah, ktorý slú�i hlavne na prepravu kníh z centrálneho skladu kníh, 
umiestneného v podzemnom podla�í. Priestory ved�aj�ieho schodiska s prevádzkovým 
vý�ahom slú�ia aj ako chránená úniková cesta. 
 V podzemnom podla�í sú umiestnené hromadné gará�e, ktoré av�ak budú slú�i� len 
pre zamestnancov a na zásobovanie. �alej je tu umiestnený centrálny sklad kníh, technická 
miestnos�. 
Vstup je zaistený asfaltovou komunikáciou z východnej strany, z ulice Soukenická.   

Predpokladané kapacity prevádzky a výroby:

oddelenie regály kni�né jednotky = k.j.
oddychová zóna 3 m dvoj regálov na �asopisy 

a dennú tla�
200 

beletria - vo�ný výber 171 m dvoj regálov 30 000 
odborná literatúra 191 m dvoj regálov 23 000 
AV média 5 m dvoj regálov h
bky 150 mm 10 000 
detská kni�nica 62 m dvoj regálov 14 000 
centrálny sklad kníh 62 m dvoj regálov 25 000 

CELKOM 102 200

k.j. = kni�ná jednotka, teda ekvivalentný kus knihy, �asopisu alebo audio nosi�a. 

B.2.4. Bezbariérové u�ívanie stavby: 

 Navrhovaná budova je verejne prístupná kni�nica a preto sa predpokladá prístup 
osôb zo zní�enou schopnos�ou pohybu a orientácie (	alej Z�P) do v�etkých priestorov 
objektu, a teda je rie�ená v súlade s vyhlá�kou �. 398/2009Sb., o obecných technických 
po�adavcích zabezpe�ujících bezbariérové u�ívání staveb.  
 Tieto priestory sú preto rie�ené tak, aby umo�nili plnohodnotné u�ívanie týmito 
osobami. V�etky vstupy do objektu sú rie�ené bezbariérovo, bezprahovo. Pri vstupu do 
objektu bude signalizácia pre nevidomé, ktorá napomô�e nájdeniu vstupu do objektu. 
Minimálna �írka chodieb je 1 500 mm, �o vyhovuje po�iadavkám osôb Z�P. Na vertikálnu 
prepravu slú�ia vý�ahy, ktoré budú rie�ené ako vý�ahy s výbavou pre osoby Z�P. Vo 
v�etkých nadzemných podla�iach sú navrhnuté WC pre Z�P, ako pre mu�ov tak aj pre �eny. 
Bude k dispozícií aj internet pre nevidomé. 
 Okolie stavby, hlavne komunikácia pre chodcov bude rie�ená v súlade z vy��ie 
zmienenou vyhlá�kou a normou �SN 73 6110. 
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B.2.5. Bezpe�nos� pri u�ívaní stavby: 

 Stavba je navrhnutá pod�a �eských technických noriem a predpisov, ktoré ur�ujú 
parametre pre bezpe�né u�ívanie stavby. 
 Pre zaistenie ochrany zdravia a �ivota bude v úrovni strechy vybodovaný záchytný 
systém, ktorý bude slú�i� pre potreby ochrany behom revíznych, opravných, udr�iavacích a 
	al�ích prác. 
 V 	al�om stupni dokumentácie bude vypracované rie�enie bezpe�nosti o ochrane 
zdravia pri práci. 

B.2.6. Základná charakteristika objektov: 

SO 01 - Objekt kni�nice 

a) Stavebné rie�enie: 
  

Jedná sa o �elezobetónový monolitický skelet, oplá�tenie �ahkým obvodovým 
plá��om - presadená presklená hliníková fasáda. V oblasti ved�aj�ieho schodiska, kaviarne 
a hygienického zázemia je obvodová stena rie�ená z keramických tvárnic a kontaktného 
zateplovacieho systému. Celkovo má budova 3 nadzemné podla�ia a 1 podzemné podla�ie 
v ktorom sú umiestnené podzemné gará�e a technické zázemie objektu. 

 Pôdorysná plocha: 45,35 x 45,35 m 
 Vý�ka atiky:  +14,350 m 
 Obostavaný objem: 18 033,68 m3 

Kon�truk�ná vý�ka: podzemné podla�ie 3 700 mm 
    nadzemné podla�ia 4 500 mm 

Svetlá vý�ka:  podzemné podla�ie 
    nadzemné podla�ia 

b) Kon�truk�né a materiálové rie�enie: 
  
Základy 

Objekt je zalo�ený na jednostup�ových pätkách zo �elezobetónu C30/37, B550 pod 
st
pmi a obvodová stena suterénu je zalo�ená na základových pásoch z prostého betónu 
C25/30. H
bka zalo�enia základových pätiek je - 4,870 mm na podkladnom prostom betóne 
hrúbky 100 mm, h
bka zalo�enia základových pásov je -4,570 mm. 
Cez v�etky základové kon�trukcie je vyliata podkladná doska hrúbky 150 mm a vystu�ená 
KARI sie�ou 100/100/6. 

Hydroizolácie 
  
 Hydroizolácie spodnej stavby sú navrhnuté proti zemnej vlhkosti, proti strednému 
radónovému riziku.  

Ako horný pás je navrhnutý SBS modifikovaný asfaltový pás ELASTEK 40 SPECIAL 
MINERAL (4,0 mm)  s nosnou vlo�kou z polyesterovej roho�e (200 g/m2), celoplo�ne 
natavovaný na spodný pás - SBS modifikovaný asfaltový pás GLASTEK 40 SPECIAL 
MINERAL (4,0 mm) s nosnou vlo�kou zo skelnej tkaniny (200 g/m2), bodovo natavený na 
podklad opatrený penetráciou, presahy hydroizolácie sú minimálne 100 mm. 
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Ako hydroizolácia strechy sú navrhnuté hydroizola�né pásy z SBS modifikovaného asfaltu 
ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR (4,4 mm) s nosnou vlo�kou z polyesterovej roho�e 
v pozd
�nom smere vystu�ená sklenými vláknami s ochranným bridli�ným posypom, 
celoplo�ne natavovaný na dolný pás s minimálnymi presahmi 100 mm. Spodný pás je SBS 
modifikovaný asfalt s nosnou vlo�kou zo skelnej tkaniny (200 g/m2) GLASTEK 30 STICKER 
PLUS (4,0 mm) - samolepiaci. 

Nosné kon�trukcie 

Nosná skeletová kon�trukcia je tvorená �elezobetónom triedy C30/37 a výstu�ou B 
550. St
py majú rozmery 450 x 450 mm a prievlaky 450 x 700 mm. Na prievlakoch je ulo�ená 
obojstranne vystu�ená �elezobetónová doska hrúbky 250 mm a s betónu C30/37 a výstu�e 
B 550. Priestorové usporiadanie skeletu je patrné z výkresov pôdorysov objektu a z výkresu 
tvaru stropnej kon�trukcie. 

Obvodové nosné steny v suteréne sú z betónových tvárnic strateného debnenia 
hrúbky 300 mm. Vymurované �asti nadzemných podla�í sú z keramických tvárnic spájanych 
maltou hrúbky 300 mm a zateplovacieho systému ETICS z hrúbkou tepelnej izolácie 200 
mm. 

Vnútorné nosné steny sú taktie� keramických tvárnic hrúbky 300 kladených na 
cementovú maltu. 

Po obvode 1. nadzemného podla�ia v miestach ukon�enia predsadenej presklenej 
fasády, sú umiestnené 3 betónové tvárnice strateného debnenia hrúbky 300 mm  z dôvodu 
ukotvenia fasády oce�ovým L profilom hlavnej kotvy. 

Murivo, prie�ky a podh�ady 

  Deliace steny sú z keramických tvárnic podkladaných na cementovú maltu 
hrúbky 140 mm.  

  Podh�ady sa nachádzajú v preva�nej �asti objektu a sú sadrokartónové 
podh�ady Rigips Casoprano Casonova, záves 950 mm. 

Tepelné izolácie 

Obvodová stena suterénu je zateplená tepelneizola�nými doskami ISOVER 
STYRODUR 5 000 CS so spevneným hladkým povrchom spájaných medzi sebou na 
polodrá�ku a lepených pur lepidlom na podklad. Dosky sú hrubé 100 mm. 
  

Zateplenie podlahy v suteréne v miestnosti centrálneho skladu kníh je taktie� 
z ISOVERU STYRODUR  5 000 CS v hrúbke 80 mm. 
  

Obvodová stena z keramických tvárnic je zateplená zateplovacím systémom ETICS 
s tepelnou izoláciou z expandovaného polystyrénu EPS-F CLIMA Rda hrúbky 200 mm. 
  
  Zateplené �asti presklenej fasády v oblasti mezdipodla�í a atiky sú z izola�ných 
fasádnych dosiek z pozd
�nych minerálnych vlákien ISOVER TF Profi v celkovej hrúbke 170 
mm. 

 Podlahy sú zateplené tepelneizola�nými a zvukovoizola�nými doskami zo skelnej 
plsti ISOVER TDPT v hrúbke 50 mm a lepených na podklad pur lepidlom. 
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 Steny v miestnosti centrálneho skladu kníh sú zateplené zo strany gará�e izola�nými 
doskami z grafitového izolantu ISOVER EPS Grey Wall hrúbky 40 mm  a lepených na 
podklad pur lepidlom. 

 Izolácia strechy vi	 popis strechy. 

Oplá�tenie skeletu 
  

Obvodový plá�� skeletu je rie�ený ako predsadená presklená hliníková fasáda zo 
st
pikov a prie�ok spojených prílo�kovo - ALUPROF MB-SR50 HI+. Rozmery jednotlivých 
kusov sú: prie�nik 50x165 mm a st
pik 50x129,5 mm. Fasáda je uchytená v miestach 
medzipodla�í o stropnú �elezobetónovú kon�trukciu  , atiky a na betónových tvárniciach 
strateného debnenia pri teréne oce�ovými kotvami. Dimenzie prie�nikov, st
pikov a kotiev 
a rozostupy daných ukotvovacích prvkov je potrebné navrhnú� statikom alebo odborníkmi na 
túto problematiku. Do fasádnych prvkov sú vsadené sklenené tabu�e, v medzipodla�iach, pri 
atike sú neprieh�adné a je pou�ité monolitické sklo, iná� je pou�ité protislne�né 
tepelnoizola�né dvojsklo. 

Strecha 

 Strecha je navrhnutá ako jednoplá��ová plochá strecha z tepelnou izoláciou v spáde, 
vyspádovanie pomocou tepelnoizola�ných spádových klinov. Pou�itá tepelná izolácia je 
v troch vrstvách, aby sa prekryli spáry, a tým sa obmedzil únik tepla a vznik tepelných 
mostov. Prvá vrstva tepelenej izolácie je z tepelnoizola�ných dosiek z expandovaného 
polystyrénu, stabilizovaného ISOVER EPS 150 S hrúbky 100 mm, druhá vrstva tepelnej 
izolácie je tvorená zo spádových klinov maximálnej hrúbky 270 mm pri atike, jedná sa 
o ISOVER EPS 100 S a tretia vrstva tepelnej izolácie je ISOVER EPS 100 S hrúbky 100 mm. 
V�etky vrstvy tepelnej izolácie sú lepené na seba alebo podklad lepidlom pur. Vý�ka tepelnej 
izolácie pri atike je 470 mm a pri stre�nom vtoku je to minimálne 200 mm. 
Ako hydroilzolácia strechy boli navrhnuté hydroizola�né pásy z SBS modifikovaného asfaltu. 
Podrobnej�í popis je v popise hydroizolácií.  
Ako parotesná vrstva bol navrhnutý hydroizola�ný pás z SBS modifikovaného asfaltu 
GLASTEK AL 40 MINERAL (60 g/m2) s nosnou vlo�kou z hliníkovej fólie ka�írovanú 
sklenenými vláknami hrúbky 4,0 mm. Pás je bodovo natavený na nosnú stropnú 
�elezobetónovú kon�trukciu opatrenú asfaltovou penetra�nou emulziou. 

Schodisko 

 V objekte sú navrhnuté dve �elezobetónové schodiská. Obidve sú doskové.  
Hlavné schodisko v hale objektu je navrhnuté ako dvojramenné, ka�dé rameno je dvakrát 
zalomená doska, proste ulo�ená na stenu z keramických tvárnic hrúbky 300 mm a na 
druhom konci votknutá do stropnej kon�trukcie hrúbky 250 mm, schodi��ová doska je 
navrhnutá hrúbky 150 mm. V oblasti zlomov je výstu� schodiska zhustená. Výpo�et výstu�e 
schodiska je k dispozícií. V suteréne je v ka�dom ramene 12 stup�ov. Schodiskový stupe�
má vý�ku 154,7 mm  a �írku 300 mm. �írka schodi��ového ramena je 2 400 mm. 
V nadzemných podla�iach je v ka�dom ramene 15 stup�ov vý�ky 150 mm a �írky 300 mm 
zo schodi��ovým ramenom �írky 2 400 mm. 
Ved�aj�ie schodisko je trojramenné. Dve ramená sú rie�ené ako dvakrát zalomená doska, 
jeden koniec votknutý do stropnej kon�trukcie a druhý koniec je ulo�ený na stene hrúbky 300 
mm z keramických tvárnic, medzi je priama doska tretieho ramena votknutého do podiest. 
V suteréne v zalomených ramenách je vý�ka schodu 154,7 mm a �írka 250 mm, po�et 
stup�ov je 10 a �írka ramena je 1 200 mm. Priame rameno  je �iroké tie� 1 200 mm 
s po�tom stup�ov 4 a vý�kou 154,7 mm a �írkou 250 mm. Schodisko v nadzemných 
podla�iach má v zalomených ramenách po�et stup�ov 10 s vý�kou 180 mm a �írkou 250 



Súhrnná technická správa 
KNI�NICA 
p.�. 99, 100/1, 101, 102, 106, 107, 108, 110/2, 2345  Bc. Va�ková Jana

10 

mm, schodi��ové rameno má �írku 1 200 mm. Priamy kus schodiska má  stup�ov vý�ky 180 
mm a �írky 250 mm, �írka schodi��ového ramena je 1 400 mm. 

Otvorové výplne 

 V objekte je predsadená presklená hliníková fasáda s prieh�adnými �írími výpl�ami - 
SGG CLIMAPLUS ULTRA N, ktorá sa skladá z vonkaj�ieho skla - protislne�né 
tepelnoizola�né SGG ANTELIO hrúbky 6,0 mm, medzery vyplnenej u��achtilým plynom 
argón 90% hrúbky 16,0 mm a vnútorného skla - protislne�né tepelnoizola�né SGG 
PLANITHERM ULTRA N s pokovaním vrstvou striebra hrúbky 6,0 mm. Uw = 1,1 W/m2K, g = 
0,36. 

 Neprieh�adné �asti presklenej fasády sú zo skiel monolitických protislne�ných SGG 
COOL-LITE CLASSIC - farba neutrálna, �edá. Uw = 5,4 W/m2K, g = 0,44. 
 Okenné výplne v murovanej fasáde a v suteréne sú hliníkové okenné systémy 
ALUPROF MB-86 AREO z trojskiel. Tento systém pou�íva kremi�itý aerogel vyplnený 
netkanou sklenenou textíliou, ktorý pomáha dosiahnu� �pi�kových teplotných parametrov, Uw

= 0,8 W/m2K. 

 Vstupné dvere do objektu sú presklené hliníkové -hliníkový dverný systém ALUPROF 
MB-86 AERO, UD = 1,0 W/m2K.  

Dvere do podzemnej gará�e sú navrhnuté ako roletové hliníkové gará�ové vráta 
ALUPROF. Hliníkový bránový profil je vyplnený polyuretánovou penou bez freónu, opatrený 
dvojvrstvým náterom PUR-PA. 

Spevnené plochy 

 Spevnené plochy v okolí objektu sú zo zámkovej dla�by, odkvapný chodní�ek je zo 
�trkopiesku v vzdialenosti 800 mm od fasády. Asfaltová komunikácia spájajúca podzemné 
gará�e s ulicou Soukenícka je navrhnutá s maximálnym sklonom 10%. 

 V�etky spevnené plochy sú vyspádované k zatrávneným plochám na pozemku alebo 
ku odtokovým ��abom. 

 Plocha asfaltovej komunikácie:   312,73 m2

 Plocha chodníkov a 	al�ích spevnených plôch: 547,70 m2

 Plocha zelene:     1 457,61 m2

Vykurovanie a príprava teplej vody (TUV): 

 Zdrojom tepla pre objekt je výmenníková stanica VS-395 SOUKENICKÁ, ktorá je 
umiestnená mimo objekt a je vo vlastníctve spolo�nosti Teplárna Písek, a.s. Do objektu je 
pod terénom privedené predizolované potrubie DN 80, ktoré prestupuje do objektu cez stenu 
do suterénu, do miestnosti technického zázemia objektu - miestnos� �. 0.02. Tu je napojenie 
na kompaktnú odovzdávaciu stanicu tepla - Tenza Brno (cca 2 000 x 1 500 x 800 mm), 
v ktorej sa vyrába teplá ú�itková voda a vykurovacia voda pre objekt. Nachádza sa tu 
zásobník vody cca 100l. Vykurovacia voda je rozvedená po celom objekte 14-timi 
stúpa�kami. Na vykurovanie slú�ia jednotky FANCOILOV COMFAIR HC110, oplá�tené, Qt = 
13,10 kW, Qch = 10,00 kW.  Na jedno poschodie je ich navrhnutých 14 kusov. V niektorých 
miestnostiach budú umiestnené aj radiátory, napr. centrálny sklad kníh, denná miestnos�, 
ved�aj�ie schodisko at	. 

Návrh, dimenzovanie jednotlivých potrubí a 	al�ích zariadení nebol rie�ený v tejto 
projektovej dokumentácií. 
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Ostatné stavebné objekty: 

 Ostatné stavebné objekty sú rie�ené pod�a vlastných PD a nie sú predmetom zadania 
diplomovej práce. Sú uvádzané pre komplexnos� rie�enia areálu a prevádzky objektu ako 
takého. 

c) Mechanická odolnos� a stabilita: 

 Objekt je navrhnutý tak, aby za�a�enie, ktoré na� pôsobí v priebehu výstavby 
a u�ívania nemalo za následok: 

• zrútenie stavby alebo inej �asti 
• vä��í stupe� neprípustného pretvorenia 
• po�kodenie iných �astí stavby alebo technických zariadení alebo in�talovaného 

vybavenia v dôsledku vä��ieho pretvorenia nosnej kon�trukcie. 

Statické výpo�ty sú sú�as�ou dokumentácie D.1.2.c) Statické posúdenie. Návrh nosných 
kon�trukcií bol realizovaný v súlade z kon�truk�nými zásadami, empirickými vzorcami 
a statickými tabu�kami výrobcov s oh�adom na navodzujúce kon�trukcie. 

B.2.7. Základná charakteristika technických a technologických 
zariadení: 

Vodovod: 

Objekt bude zásobovaný vodou z verejného vodovodného rádu DN 100 z tvárnej 
liatiny vedeného z ulice Soukenícká. Prípojka vodovodu je v priestranstve medzi objektom 
kni�nice a asfaltovou komunikáciou do podzemných gará�í. Tu sa nachádza aj vodomerná 
�achta s vodomerom. Správca je VAK J�. Presný výpo�et nebol po�adovaný pre diplomovú 
prácu. 

Po objekte je voda rozvedená 4-mi stúpa�kami a následne horizontálnymi rozvodmi 
ku daným cie�om. V hygienických zázemiach sú navrhnuté in�tala�né �achty, kde budú 
umiestnené vodovodné potrubia. 

Kanalizácia: 

Objekt sa nachádza v povodí jednotnej kanalizácie 500/750 Be vedenej pred 
objektom  v priestore Ale�ovho nám�stí, vedenie jednotnej kanalizácie 500/750 prebieha aj 
ulicou Soukenícká. Pripojenie bude realizované na toto potrubie. Spla�kové a da�	ové 
odpadné vody z objektu sú odvádzané jednotnou sústavou vnútornej kanalizácie do 
jednotnej kanaliza�nej prípojky DN 200 vedenej  pod terénom, odvod odpadných vôd 
prebieha gravita�ne. Správca je VAK J� (Vodovody a kanalizace Ji�ní �echy, a.s.). Presný 
výpo�et nebol po�adovaný pre diplomovú prácu. 

Revízna �achta sa nachádza v priestore medzi asfaltovou komunikáciou do gará�e 
a objektom kni�nice. 

V hygienických zázemiach sú navrhnuté in�tala�né �achty, kde budú umiestnené 
kanaliza�né potrubia. 

 Odvodnenie plochej strechy je rie�ené ako gravita�né, zabezpe�ené stre�nými vtokmi 
s lapa�mi splavenín, ktoré budú prechádza� cez interiér objektu a� do suterénu, kde sa 
napoja na prípojku jednotnej kanalizácie. Navrhnuté sú aj poistné stre�né vtoky. 
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 Vykurovanie a príprava TÚV: 

Zdrojom tepla pre objekt je výmenníková stanica VS-395 SOUKENICKÁ, ktorá je 
umiestnená mimo objekt a je vo vlastníctve spolo�nosti Teplárna Písek, a.s. Do objektu je 
pod terénom privedené predizolované potrubie DN 80, ktoré prestupuje do objektu cez stenu 
do suterénu, do miestnosti technického zázemia objektu - miestnos� �. 0.02. Tu je napojenie 
na kompaktnú odovzdávaciu stanicu tepla - Tenza Brno (cca 2 000 x 1 500 x 800 mm), 
v ktorej sa vyrába teplá ú�itková voda a vykurovacia voda pre objekt. Nachádza sa tu 
zásobník vody cca 100l. Vykurovacia voda je rozvedená po celom objekte 14-timi 
stúpa�kami. Na vykurovanie slú�ia jednotky FANCOILOV COMFAIR HC110, oplá�tené, Qt = 
13,10 kW, Qch = 10,00 kW.  Na jedno poschodie je ich navrhnutých 14 kusov. V niektorých 
miestnostiach budú umiestnené aj radiátory, napr. centrálny sklad kníh, denná miestnos�, 
ved�aj�ie schodisko at	. 

 Vzduchotechnika 

 V objekte je navrhnutá vzduchotechnika na úpravu vnútorného vzduchu a prostredia. 
Jedná sa o nútené vetranie, navrhnutá je vzduchotechnická jednotka s rekuperáciou (93%) 
DUPLEX 3 5000 Multi-V (M110), rozmery 1 600 x 665 x 2 800 mm, v ka�dom podla�í, prívod 
vzduchu je rie�ený samostatne pre ka�dú jednotku cez fasádu objektu, odvod vzduchu je 
rie�ený spolo�nou �achtou (1 000 x 900 mm) prebiehajúcou cez v�etky podla�ia z vývodom 
na strechu. Celkový prívod vzduchu je 3 000 m3/h a odvod vzduchu je tie� 3 000 m3/h, návrh 
rovnotlaký. V hygienickom zázemí je navrhnutý podtlak, aby sa odpadný vzduch ne�íril do 
ostatných miestností. Distribúcia vzduchu je zaistená vírivými výustkami IMOS-VVKR 
500x24, rozmery 498x498x290 mm, �tvorcového prierezu. Napojenie vzduchotechnického 
potrubia z bo�nej strany. Výustka na odvod vzduchu - 320 m3/h, výustka na prívod vzduchu - 
500 m3/h. Strojov�a vzduchotechniky je oddelená od ostatných miestností akustickou 
predstenou. 

 Návrh VZT pre 1 typické podla�ie vychádzal z údajov: 

Po�et osôb   n = 60 
Dávka vzduchu na osobu D = 50 m3/h -> práca v sede (nariadenie vlády �. 
361/2007Sb.) 

Chladenie: 

 Navrhnuté sú jednotky FANCOILOV COMFAIR HC110 oplá�tené, podparapetné, 
rozmery 1 960 x 256 x 602 mm, tepelný výkon jednej jednotky je Qt = 13,10 kW, chladiaci 
výkon jednej jednotky je Qch = 10,00 kW. Na jedno podla�ie je ich navrhnutých 14 kusov. 

 Klimatizácia bola navrhnutá na tepelnú zá�a� objektu  104,716 kW. 

Podrobnej�ie výpo�ty sú uvedené v zlo�ke - �pecializácia - Vzduchotechnika. 

B.2.8. Po�iarne bezpe�nostné rie�enie: 

Po�iarne bezpe�nostné rie�enie stavby rie�i novostavbu kni�nice, ktorá je 
prevádzkovo �lenená na 5 �astí. Prvá �as� je administratívna, zázemie pre zamestnancov, 
kancelárie, denná miestnos�. Nachádza sa v prvom nadzemnom podla�í na �avo od 
hlavného vchodu do objektu. Druhá �as� je detské oddelenie, detská kni�nica a detský kútik, 
nachádza sa na tre�om podla�í. Tretia je oddelenie pre dospelých - vo�ný výber, �tudov�a, 
po�íta�ová miestnos�, audiovizuálny fond. Rozprestiera sa cez dve podla�ia - 2.NP a 3.NP. 
	alej sa tu nachádzajú samostatné prevádzky - kaviare�, galéria a univerzálna predná�ková 
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sála, umiestnené na prízemí, 1.NP. Posledná �as� je suterén, ktorý sa nerie�il v tejto 
po�iarnej správe.   

Objekt tvorí celkom 6 po�iarnych úsekov: 
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 Kon�truk�ne je objekt �elezobetónový skelet s predsadenou presklenou fasádou - 
st
pikovo-prie�niková ALUPROF. Av�ak v oblasti ved�aj�ieho schodiska, hygienického 
zázemia, kaviarne a zázemím pre zamestnancov je vymorovaná z keramických tvaroviek 
Porotherm 30 Profi  a zateplená vonkaj�ím kontaktným zateplovacím systémom ETICS. 
Podrobnej�ie vi	. výkresy poh�adov. 
 Budova obsahuje jednu chránenú únikovú cestu typu A - ved�aj�ie schodisko, ktorá 
vedie od 3.NP a� po  1.NP. CHÚC je vybavená núdzovým osvetlením, funk�né min. 15 
minút. �alej je sú tu nechránené únikové cesty. Únikové cesty vyhovujú normovým 
po�iadavkám �SN 73 0802. 
 Po�iarne nebezpe�ný priestor neohrozuje susedné objekty av�ak zasahuje na 
susedné pozemky, vi	. príloha situácie. Novostavba sa bude nachádza� v po�iarne 
nebezpe�nom priestore iných budov. Bude to rie�ené tak, �e fasády, ktoré sa budú 
nachádza� v tomto priestore budú opatrené protipo�iarnymi sklami SGG CLIMAPLUS N 
PROTECT FEU - Contraflam EI 60 - tepelneizola�né protipo�iarne sklo, hrúbka 45,0 mm. 
 V súlade s prílohou �.4 vyhlá�ky �.23/2008Sb.bude novostavba vybavená 15ks 
prenosných hasiacich prístrojov, typy sú vy�pecifikované v tabu�ke v bode 2.9.1. 
 Kontrola a �istenie spalinových ciest, výber kondenzátu a prevádzkové revízie pod�a 
prílohy E �SN 73 4201 pre celoro�nú prevádzku spotrebi�ov na plynné palivá musí 
prebieha� raz ro�ne. 
 Podrobné rie�enie vi	 �as� projektovej dokumentácie D.1.3. - PBR. 

B.2.9. Zásady hospodárenia s energiami: 

a) Kritéria tepelne technického hodnotenia: 

 V celkovom návrhu stavby je po�ítané zo zateplením fasády z keramických tvárnic 
zateplovacím systémom ETICS, presklená fasáda bude zateplená v oblasti medzipodla�í 
a v oblasti atiky a tak isto aj v oblasti ukon�enia fasády, z dôvodou minimalizácie tepelných 
strát. Strecha je tak isto zateplená, výplne otvorov majú vyhovujúce parametre sú�inite�a 
prestupu tepla. Objekt bude postavený z materiálov, ktoré budú sp
�a� po�iadavky vyhlá�ok 
a noriem, predov�etkým �SN 73 0540 Tepelná ochrana budov a vyhlá�ky �. 268/2009Sb., 
o technických po�adavcích na stavby. 
 V objekte je navrhnutá klimatizácia a vzduchotechnika na úpravu vnútorného vzduchu 
a prostredia v zimnom aj letnom období. Klimatizácia je navrhnutá kvôli vysokej tepelnej 
zá�a�i objektu, ktorú spôsobujú hlavne ve�ké presklené plochy fasády. 
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 V tomto stupni projektovej dokumentácie bol vyhotovený energetický �títok obálky 
budovy. Preukaz energetickej náro�nosti budovy (PENB), ktorý by mal by� sú�as�ou 
dokumentácie pod�a zákona �. 406/2006Sb. nebol predmetom zadania diplomovej práce. 

b) Energetická náro�nos� stavby: 

 Objekt sa nachádza v oblasti s výpo�tovou teplotou -17°C v oblasti, kde je budova 
chránená pred intenzívnymi vetrami okolitou zástavbou a celkovým umiestnením vo vnútri 
mesta. Jedná sa o budovu samostatne stojacu medzi mestskou zástavbou. tepelné straty 
boli vypo�ítané na základe �SN 73 0540, pre výpo�et strát je uva�ovaná návrhová vonkaj�ia 
teplota pod�a �SN EN 12831. 

CELKOVÉ TEPELNÉ STRATY OBJEKTU: 
  
Sú�inite� tepelných strát (tep. výkon) Fi, HL: 129,253 kW 100% 

Klasifika�ná trieda prestupu tepla obálkou budovy  

Klasifika�ná trieda:  C
Slovný popis:   vyhovujúci 
Klasifika�ný ukazovate� CI: 1,0 

 Podrobnej�ie tepelne technické hodnotenie objektu vi	 Dokladová �as� E. (prílohy) 

c) Posúdenie vyu�itia alternatívnych zdrojov energie: 

 Alternatívne zdroje energie nie sú v objekte in�talované. 

B.2.10. Hygienické po�iadavky na stavby: 

 Miestnosti v objekte ur�ené na �túdium a �ítanie - �tudovne, oddychová zóna at	. 
vyhovia na priemerný denní �inite� osvetlenia, av�ak na minimálny denný �inite� osvetlenia 
nevyhovia. Tento problém je vyrie�ený u� v samotnom návrhu a rozmiestnení zariadení 
v daných miestnostiach, stoly sú umiestnené po obvode presklenej fasády a pri oknách, 
regály z knihami sú situované do stredu miestnosti, hlb�ie do miestnosti. Napriek 
nevyhoveniu na minimálny denný �inite� osvetlenia by nemala by� ohrozená kvalita funkcie 
danej miestnosti. V strede objektu a v miestnostiach bez dostato�ného denného osvetlenia je 
navrhnuté dostato�né umelé úsporné osvetlenie. 

 V ka�dom podla�í je navrhnutý dostato�ný po�et sociálnych zariadení, navrhnuté sú 
aj v ka�dom podla�í bezbariérové WC pre �eny aj mu�ov. Hygienické zázemie v prvom 
nadzemnom podla�í susedí z galériou, stena bude opatrená akustickou predstenou na 
zabránenie prenosu hluku.  Zamestnanci majú navrhnuté svoje vlastné hygienické zázemie. 

 V objekte je navrhnutá vzduchotechnika na úpravu vnútorného vzduchu a prostredia. 
Jedná sa o nútené vetranie, navrhnutá je vzduchotechnická jednotka s rekuperáciou (93%) 
v ka�dom podla�í, prívod vzduchu je rie�ený samostatne pre ka�dú jednotku cez fasádu 
objektu, odvod vzduchu je rie�ený spolo�nou �achtou prebiehajúcou cez v�etky podla�ia 
z vývodom na strechu. Celkový prívod vzduchu je 3 000 m3/h a odvod vzduchu je tie� 3 000 
m3/h, návrh rovnotlaký. V hygienickom zázemí je navrhnutý podtlak, aby sa odpadný vzduch 
ne�íril do ostatných miestností. Distribúcia vzduchu je zaistená vírivými výustkami 
�tvorcového prierezu. Strojov�a vzduchotechniky je oddelená od ostatných miestností 
akustickou predstenou. Podrobnej�ie rie�enie a výkres je k dispozícií X 



Súhrnná technická správa 
KNI�NICA 
p.�. 99, 100/1, 101, 102, 106, 107, 108, 110/2, 2345  Bc. Va�ková Jana

15 

�alej je navrhnutá klimatizácia a vykurovanie, ktoré bude zaistené jednotkami 
FANCOIL. 

Stavba je navrhnutá a bude u�ívaná v súlade s platnými hygienickými predpismi, 
normami a vyhlá�kami. Stavba bude zrealizovaná a u�ívaná v súlade s vydanými 
stanoviskami Krajskej hygienickej stanice ku stavebnému riadeniu. V�etky odpady budú 
triedené a ukladané do odpadných nádob. Priestor pre ulo�enie odpadu je navrhnutý zo 
strany hlavného vstupu do objektu pri krajnici, vi	 koordina�nú situáciu. 

Výstavbou a prevádzkou nedôjde k po�kodeniu zdravia a �ivotného prostredia. 
Stavba a jej prevádzka nebudú ma� negatívny vplyv na prírodu ani vodné zdroje. 

Na stavbe nebudú pou�ité materiály negatívne ovplyv�ujúce �ivotné prostredie, 
stavba nebude po uvedení do prevádzky negatívne ovplyv�ova� �ivotné prostredie, v objekte 
sa nebudú vyskytova� materiály obsahujúce azbest. Projektové rie�enie zais�uje súlad 
stavby s platnými predpismi z oblasti ochrany proti hluku a vibráciám, hlavne �SN 73 0832 
Akustika a na�ízení vlády �. 272/2011Sb. 

B.2.11. Ochrana stavby pred negatívnymi ú�inkami vonkaj�ieho 
prostredia:  

a) Ochrana pred prenikaním radónu z podlo�ia: 

Z radónového prieskumu sa ziststilo stredné radónové riziko. Navrhnuté opatrenie sú 
hydroizola�né pásy v spodnej stavbe objektu s protiradónovými vlastnos�ami. 
- SBS modifikovaný asfaltový pás ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL (4,0 mm)  s nosnou 
vlo�kou z polyesterovej roho�e (200 g/m2), celoplo�ne natavovaný na spodný pás - SBS 
modifikovaný asfaltový pás GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL (4,0 mm) s nosnou vlo�kou zo 
skelnej tkaniny (200 g/m2), bodovo natavený na podklad opatrený penetráciou, presahy HI 
minimálne 100 mm. 

b) Ochrana pred bludnými prúdmi: 

 Stavba tohto charakteru nevy�aduje ochranu pred bludnými prúdami. 

c) Ochrana pred technickou seizmicitou: 

 Objekt nie je v oblasti, kde by bol ohrozený technickou seizmicitou. 

d) Ochrana pred hlukom: 

 Objekt sa nachádza v mestskej zástavbe. Pri u�ívaní objektu sa nepredpokladá 
významný vznik hluku. Stavbu nie je potrebné chráni� pred hlukom z vonkaj�ieho priestoru, 
v okolí bie sú podstatné zdroje hluku. 
e) Protipovod�ové opatrenia: 

 Rie�ené územie sa nenachádza v území ohrozenom záplavami. 



Súhrnná technická správa 
KNI�NICA 
p.�. 99, 100/1, 101, 102, 106, 107, 108, 110/2, 2345  Bc. Va�ková Jana

16 

B.3. PRIPOJENIE NA TECHNICKÚ INFRA�TRUKTÚRU 

a) Napojovacie miesta: 

Prípojka jednotnej kanalizácie - SO 05 

 Objekt sa nachádza v povodí jednotnej kanalizácie 500/750 Be vedenej pred 
objektom  v priestore Ale�ovho nám�stí, vedenie jednotnej kanalizácie 500/750 prebieha aj 
ulicou Soukenícká. Pripojenie bude realizované na toto potrubie. Spla�kové a da�	ové 
odpadné vody z objektu sú odvádzané jednotnou sústavou vnútornej kanalizácie do 
jednotnej kanaliza�nej prípojky DN 200 vedenej  pod terénom, odvod odpadných vôd 
prebieha gravita�ne. Správca je VAK J� (Vodovody a kanalizace Ji�ní �echy, a.s.). Presný 
výpo�et nebol po�adovaný pre diplomovú prácu. 

 Odvodnenie plochej strechy je rie�ené ako gravita�né, zabezpe�ené stre�nými vtokmi 
s lapa�mi splavenín, ktoré budú prechádza� cez interiér objektu a� do suterénu, kde sa 
napoja na prípojku jednotnej kanalizácie. Navrhnuté sú aj poistné stre�né vtoky. 

Vodovodná prípojka - SO 06 

 Objekt bude zásobovaný vodou z verejného vodovodného rádu DN 100 z tvárnej 
liatiny vedeného z ulice Soukenícká. Prípojka vodovodu je v priestranstve medzi objektom 
kni�nice a asfaltovou komunikáciou do podzemných gará�í. Tu sa nachádza aj vodomerná 
�achta s vodomerom. Správca je VAK J�. Presný výpo�et nebol po�adovaný pre diplomovú 
prácu. 

Elektrická prípojka NN - SO 04 

 Privedený z ulice Soukenícká z rozvodu nízkeho napätia vedeného pod terénom cez 
elektromernú skri�u. Rozvodová skri�a je umiestnená v priestore medzi asfaltovou 
komunikáciou a objektom kni�nice. Bude rie�ené odborníkom. 

Prípojka telekomunikácií - SO 03 

 Budova je napojená na telefónne rozvody z ulice Soukenícká. Správca je Telefonica 
O2 Czech Republic. Predpokladá sa odber hlasových slu�ieb, datových slu�ieb, televízny 
rozvod. 

Prípojka teplovodu - SO07 

Zdrojom tepla pre objekt je výmenníková stanica VS-395 SOUKENICKÁ, ktorá je 
umiestnená mimo objekt a je vo vlastníctve spolo�nosti Teplárna Písek, a.s. Do objektu je 
pod terénom privedené predizolované potrubie DN 80, ktoré prestupuje do objektu cez stenu 
do suterénu, do miestnosti technického zázemia objektu - miestnos� �. 0.02. Tu je napojenie 
na kompaktnú odovzdávaciu stanicu tepla - Tenza Brno (cca 2 000 x 1 500 x 800 mm), 
v ktorej sa vyrába teplá ú�itková voda a vykurovacia voda pre objekt. Nachádza sa tu 
zásobník vody cca 100l. Vykurovacia voda je rozvedená po celom objekte 14-timi 
stúpa�kami. Na vykurovanie slú�ia jednotky FANCOILOV COMFAIR HC110, oplá�tené, Qt = 
13,10 kW, Qch = 10,00 kW.  Na jedno poschodie je ich navrhnutých 14 kusov. V niektorých 
miestnostiach budú umiestnené aj radiátory, napr. centrálny sklad kníh, denná miestnos�, 
ved�aj�ie schodisko at	. 

Návrh, dimenzovanie jednotlivých potrubí a 	al�ích zariadení nebol rie�ený v tejto 
projektovej dokumentácií. 
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V�eobecne 

 Pred zahájením stavebných prác stavebník zaistí v spolupráci zo zástupcom 
majite�ov dotknutých podzemných vedení, ktoré sa nachádzajú v priestore staveniska, 
presné polohopisné a vý�kopisné vytý�enie v�etkých podzemných sietí. Zaistenie 
podzemných zariadení nebolo predmetom tejto projektovej dokumentácie. Prípadné zákresy 
podzemných vedení sú v projektovej dokumentácií len informatívne. 

 Po vytý�ení stávajúcich sietí sa vytý�ia trasy jednotlivých potrubí tak, aby pri súbehu 
a krí�ení s ostatnými podzemnými vedeniami bola dodr�aná �SN 73 6005 a podmienky 
správcov dotknutých podzemných vedení. 

 V�etky práce budú realizované oprávnenou dodávate�skou firmou, pod�a platných 
realiza�ných a montá�nych noriem a predpisov pri pou�ití predpísaných ochranných 
pomôcok pri dodr�aní pravidiel bezpe�nosti práce v stavebníctve a ochrany zdravia pri práci, 
ktoré sú obsiahnuté v NV 591/2006 o bli��ích minimálnych po�iadavkách na bezpe�nos�
a ochranu zdravia pri práci na stavenisku a 	al�ích predpisov. Montá�ni pracovníci budú 
pred montá�ou riadne pre�kolení �pecialistom BP a PO. 

b) Pripojovacie rozmery, výkonové kapacity a d��ky: 

 Bude spresnené projektantmi jednotlivých profesií na základe vypo�ítaných potrieb 
a kapacít a navrhnutých rie�ení. 

B.4. DOPRAVNÉ RIE�ENIE 

a) Popis dopravného rie�enia: 

Dopravné rie�enie je dané umiestnením objektu kni�nice. Objekt je umiestený medzi 
Ale�ovím nám�stím a ulicou Soukenícká. Rie�ená plocha je doplnená o spevnené plochy 
a chodníky a odkvapovým chodníkom okolo objektu. Podzemné gará�e sú napojené na 
ulicou Soukenícká asfaltovou komunikáciou s maximálnym sklonom 10%. tato komunikácia 
je obohnaná oporným betónovým múrom vý�ky 500 mm. S ulice Soukenícká bude ma�
prístup zásobovanie a zamestnanci. Pre pe�ích bude budova prístupná zo v�etkých strán, 
hlavný vchod sa nachádza na západnej strane objektu oproti Ale�ovmu nám�stí. 

b) Napojenie územia na stávajúcu dopravnú infra�truktúru: 

 Objekt je napojený na ulicu Soukenícká, a ve
ko spevnenou plochou zo zámkovej 
dla�by na ulicu Smetanova. Prístup pre náv�tevníkov je hlavne od ulice Smetanova, 
Ale�ovho nám�stí, prístup z ulice Soukenická bude vyu�ívaný hlavne zamestnancami  
a zásobovaním. 

c) Doprava v pokoji: 

 Navrhnutá je podzemná gará� pre zamestnancov, a dve stánia pre Z�P, pre 
zásobovanie. Pre náv�tevníkov nebude iná� prístupná podzemná gará�.  

d) Pe�ie a cyklistické cesty: 

 Objekt kni�nice po�íta hlavne z pe�ími náv�tevníkmi, hlavný vchod z ulice Smetanova 
a Ale�ovho nám�stí. Cyklisti budú ma� mo�nos� odkladania bicyklov v areáli pozemku, budú 
tu umiestnené stojany na bicykle. 
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B.5. RIE�ENIE VEGETÁCIE A SÚVISIACICH ÚPRAV 

a) Terénne úpravy: 

 Zemné práce budú zahájené odhumusovaním zvy�ných zatrávnených plôch. 
Predpokladá sa odstránenie vrstvy o mocnosti 200-300 mm. �as� podorni�nej vrstvy bude 
pou�itá na spätné zahumusenie plochy zelene, dodávate� stavby zistí jej o�etrenie na 
deponií tak, aby nedo�lo k znehodnoteniu. Skrytá prebyto�ná ornica bude rozprestretá 
v lokalite ur�enej stavebným úradom.  
 Potom mô�u za�a� výkopové práce do h
bky 4 870 m pod úrov�ou upraveného 
terénu. 
 Násypy a zásypy v rie�enom území musia by� zo zeminy vhodných vlastností. Plá�
pre spevnené plochy bude pripravená a� bezprostredne pred zahájením stavby 
komunikácií/podlahovej dosky objektu.  

b) Pou�ité vegeta�né prvky: 

 V�etky nespevnené plochy v rie�enom území budú zatrávnené. Na pozemku bude 
nieko�ko druhov drevín a kríkov. Detailný návrh vegeta�ných úprav bude rie�ený 
samostatnou dokumentáciou, pod�a návrhu záhradného architekta. 

c) Biotechnické opatrenia: 

 �iadne biotechnické opatrenia nie sú potrebné. 

B.6. POPIS VPLYVOV NA �IVOTNÉ PROSTREDIE A JEHO 
OCHRANA 

a) Vplyv stavby na �ivotné prostredie: 

 Stavba svojou prevádzkou bude ma� minimálny vplyv na �ivotné prostredie. V objekte 
nebude prebieha� �iadna výroba alebo priemyslové spracovanie.  

b) Vplyv stavby na prírodu a krajinu: 

 Vzh�adom k faktu, �e územie pod plánovaným zámerom nie je v �iadnom chránenom 
ani ochrannom pásme, nachádza sa tu iba trvalá zele� a stávajúce objekty, z ktorými nie je 
uva�ovaná v projektovej dokumentácií. Pozemok je v mestskej zástavbe medzi Ale�ovým 
nám�stím a ulicou Soukeníckou. Nedôjde k výraznému negatívnemu vplyvu na okolitú 
prírodu a krajinu, ke	�e rie�ený pozemok sa nachádza v mestskej zástavbe.

c) Vplyv stavby na sústavu chránených území Natura 2000: 

 Plánovaný zámer sa nenachádza v chránenom území Natura 2000. 

d) Návrh zoh�adnenia podmienok zo záveru zis�ovaného konania alebo stanoviska 
EIA: 

 Na daný areál bude vypracované zis�ovacie konanie a následné stanovisko bude 
prilo�ené k projektovej dokumentácií. Na daný stavebný zámer bude vydané zis�ovacie 
konanie pod�a § 7 zákona �. 100/2001Sb. 
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e) Navrhované ochranné a bezpe�nostné pásma: 

 Po dokon�ení výstavby nevzniknú �iadne zvlá�tne ochranné a bezpe�nostné pásma, 
okrem ochranných pásiem in�inierskych sietí a komunikácií. 

B.7. OCHRANA OBYVATE�STVA 
  

Navrhovaný objekt nie je sú�as�ou civilnej ochrany. 

B.8. ZÁSADY ORGANIZÁCIE VÝSTABY 

Stavenisko bude re�pektova� po�iadavky vyhlá�ky 501/2006Sb., o obecných 
po�adavcích na vyu�ívání území v platonom znení. �alej budú tie� re�pektované v�etky 
po�iadavky platných vyhlá�ok a NV o bezpe�nosti a ochrane zdravia pri práci, hlavne - �. 
309/2006Sb., �. 362/2005 Sb., �. 591/2006 Sb. Pri realizácií stavby budú tie� dodr�iavané 
ustanovenia vyhlá�ky 268/2009Sb., o technických po�adavcích na stavby. 

a) Potreby a spotreby rozhodujúcich médií a hmôt, ich zaistenie: 

 Odberné miesta vody a elektrickej energie budú zaistené z nových zriadených 
prípojok na záujmový pozemok, ktoré budú vyu�ité pre napojenie objektu. Pre potreby 
hygienického a sociálneho zariadenia stavby bude zaistené mobilné WC. �alej budú na 
stavenisku umiestnené stavebné bunky na skladovanie. 

b) Odvodnenie staveniska: 

 Je nutné zaisti� odvodnenie stavebnej jamy, plochy budú odvodnené pomocou drén 
napojenými v priebehu výstavby do vopred vybudovaných priekopou vyústených do vopred 
vybudovanej kanalizácie. 
 Základová zemina je hlinitopies�itá, priepustná, tak�e nie je dôvod navrhova� drená�. 
Pri realizácií zemných prác je nutné dodr�ova� po�iadavky �SN 72 1002, �SN 73 3050, 
�SN 73 6133, TP 170. 

c) Napojenie staveniska na stávajúcu dopravnú a technickú infra�truktúru: 

  Pre ú�ely výstavby bude vopred vybudovaná do�asná prípojka vody s vodomernou 
�achtou, z ktorej bude vyvedený rozvod vody. Vodomerná �achta bude vybudovaná na 
mieste, kde u� zostane aj pre ú�ely navrhovaného objektu. 
 Pripojenie elektrickej energie sa predpokladá pomocou provizórnej prípojky 
ukon�enou distribu�ným rozvádza�om, z ktorého bude napojená elektrická energia pre 
stavenisko. V predstihu sa vybuduje aj spla�ková kanalizácia, na ktorú sa napojí sociálne 
zariadenie staveniska. 
 Dopravné napojenie staveniska je uva�ované z ulice Soukenícká. Alternatívny prístup 
mô�e by� aj zo Smetanovej ulice. 

d) Vplyv realizácie stavby na okolie stavby a pozemky: 

 V priebehu výstavby objektu bude pravdepodobne obmedzený pohyb osôb okolo 
staveniska. Stavba v�ak musí dodr�a� platné predpisy. Prípadné negatívne vplyvy na okolie 
nemô�u prekro�i� povolenú hranicu a musia by� vhodnými opatreniami minimalizované. 
Hlavne musí by� zariadené opatrenie proti nadmernému hluku  a prachu. Na stavbe je nutné 
udr�iava� poriadok. 
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e) Ochrana okolia staveniska a po�iadavky na súvisiace asanácie, demolácie, výrub 
drevín: 

 Na hranici staveniska bude vybudované oplotenie minimálnej vý�ky aspo� 1,8 m. Pri 
stavebných prácach za zní�enej vidite�nosti musí zhotovite� prací zaisti� dostato�né 
osvetlenie. Na vidite�ných miestach sa umiestnia tabule s �íslami prvej pomoci, po�iarnej 
ochrany, vedením stavby a výstra�né tabule upozor�ujúce na zákaz vstupu nepovolaných 
osôb do priestoru staveniska.  
 Okolie staveniska bude �istené behom celej výstavby objektu, hlavne príjazdové 
komunikácie, ktoré sa budú udr�ova� v �istote. V�etok odpad bude vhodným spôsobom 
skladovaný a priebe�ne odvá�aný na skládky. 
 V rámci stavebných prác bude vybudované napojenie nových komunikácií na 
stávajúce. Napojenie na stávajúce trasy nových in�inierskych sietí. 

 f) Maximálne zábery pre stavenisko: 

 Okolo celého rie�eného územia bude zriadené oplotenie minimálnej vý�ky 1,8 m. 
Hranice oploteného staveniska budú kore�pondova� s hranicou rie�eného územia v tomto 
projekte. Do okolitých pozemkov nebude zasahované. 
 Rozsah rie�eného územia je znázornený v �asti C - Situa�né výkresy. 

g) Maximálne produkované mno�stvo a druhy odpadov a emisií pri výstavbe a ich 
likvidácia: 

 Odpady vzniknuté pri realizácií objektu - stavebná su� a podobné, budú odvá�ané na 
riadenú skládku odpadov. O priebehu likvidácie odpadov po dobu výstavby vedie zhotovite�
stavby písomnú agendu, v rátane príslu�ných dokladov potvrdzujúcich legitimitu likvidácie, 
ktoré budú v rámci kolauda�ného konania predlo�ené spolo�ne s 	al�ou povinnou 
dokumentáciou vy�pecifikovanú v stavebnom povolení.
 Priestor pre skládku bude ur�ený po dohode z dodávate�om stavby pred zahájením 
stavby. Ostatné odpady vznikajúce pri výstavbe budú vytriedené a zne�kodnené pod�a 
platných predpisov. 

h) Bilancie zemných prác, po�iadavky na prísun alebo deponiu zeminy: 

 H
bka výkopov je navrhnutá tak, aby bilancia zemných prác bola �o najvyrovnanej�ia. 
Zvy�ná zemina bude pou�itá pre zásypy a obsypy objektu, bude ulo�ená na stavenisku na 
ur�enom mieste. Zbytok bude odvezený na príslu�nú skládku. Objemy vy�a�enej zeminy 
neboli v rámci diplomovej práce rie�ené. 

i) Ochrana �ivotného prostredia pri výstavbe: 

Vplyv na ovzdu�ie: 

 V období výstavby objektu bude stávajúca imisná zá�a� záujmového územia 
ovplyvnená emisiami z dopravy stavebných materiálov a zeminy a prevádzkou stavebných 
strojov. hlavnými �kodlivinami bude prach a oxid dusíku. Emisia �kodlivín bude krátkodobá, 
obmedzená hlavne na za�iatku výstavby a teda jej vplyv bude nízky. Zásobovanie 
staveniska bude prebieha� v denných hodinách, priebe�ne bude odvá�aný stavebný odpad, 
na zní�enie pra�nosti bude prebieha� kropenie. Pred výjazdom zo stavby bude umiestnená 
plocha pre �istenie vozidiel stavby.  
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 V dôsledku realizácie výstavby objektu nedôjde k trvalej zmene imisnej zá�a�e okolia 
a ani ku vzniku nadlimitných stavov. Imisná zá�a� nebude prekra�ova� hodnoty stanovené 
pod�a zákona �. 201/2012 Sb., o ochrane ovzdu�ia. 

Vplyvy v dôsledku hluku: 

 Zdroje hluku budú z dopravy na stavbu. stavebný strojov, búracích prác. Hluk bude 
regulovaný �asovým harmonogramom stavby, hlu�né práce nesmú prebieha� v dobe pokoja. 
 Hluk s prevádzky nemô�e prekro�i� v dotknutých chránených vonkaj�ích priestoroch 
stavieb limity uvedené v NV �. 272/2011Sb., o ochran� zdraví ped nepíznivými ú�inky 
hluku a vibrací. 

Odpady: 

 S odpadkami sa bude naklada� pod�a zákona �. 185/2001Sb., o odpadech a o zm�n�
n�kterých dal�ích zákon�. 

Pôda: 
 Zemné práce budú zahájené odhumusovaním zvy�ných zatrávnených plôch. 
Predpokladá sa odstránenie vrstvy o mocnosti 200-300 mm. �as� podorni�nej vrstvy bude 
pou�itá na spätné zahumusenie plochy zelene, dodávate� stavby zistí jej o�etrenie na 
deponií tak, aby nedo�lo k znehodnoteniu. Skrytá prebyto�ná ornica bude rozprestretá 
v lokalite ur�enej stavebným úradom.  

Ostatné: 

V�etky mechanizmy, ktoré sa budú pohybova� na stavenisku, musia by� v dokonalom 
technickom stave. Je dôle�ité priebe�ne kontrolova� mechanizmy hlavne z h�adiska mo�ných 
únikov ropných látok. 
 S okolitým prostredím bude zaobchádzané v súlade zo zákonom �. 114/1992Sb. 
o ochran� p�írody a krajiny. 

j) Zásady bezpe�nosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku, posúdenie potreby 
koordinátora BOZP: 

 Pre zaistenie bezpe�nosti práce pri stavebných prácach je nutné v ich priebehu 
bezpodmiene�ne dodr�ova� vyhlá�ku �. 309/2009 a 591/2006Sb.  
 Pri realizácií v�etkých prác HSV a PSV je potrebné dodr�ova� ustanovenia �SN 
súvisiacich s prevádzkou stavebných prác, v rátane príslu�ných technologických prepisov, 
po�iadaviek ú�astníkov schva�ovacieho konania. 
 Nie je nutný koordinátor bezpe�nosti a ochrany zdravia. 

k) Úpravy pre bezbariérové u�ívanie výstavbou dotknutých stavieb: 

 V okolí stavby nie sú výstavbou dotknuté objekty ur�ené pre bezbariérové u�ívanie 
v zmysle vyhlá�ky �. 398/2009Sb., o obecných technických po�adavcích zabezpe�ujících 
bezbariérové u�ívání staveb. 

l) Zásady pre dopravne in�inierske opatrenia: 

 Nie je predmetom zadania diplomovej práce. 
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m) Stanovenie �peciálnych podmienok pre realizáciu stavby: 

 Nie sú �iadne �peciálne podmienky. 

n) Postup výstavby, rozhodujúce termíny: 

 Popis postupu výstavby bude predmetom ponuky vybraného zhotovite�a. Projektant 
predpokladá, �e realizácia bude prebieha� postupne po jednotlivých fázach výstavby. 
Predbe�né údaje o termíne a d
�ke výstavby, prípadne etapizácií výstavby budú spresnené 
pod�a zámeru investora. 

 Orienta�ný plán výstavby: 

Termín zahájenia: marec 2015 

Fáza 1: búranie stávajúcich objektov a spevnených plôch. 
Fáza 2: príprava staveniska 
Fáza 3: hrubá stavba 
Fáza 4: dokon�ovacie práce 
Fáza 5: terénne úpravy 

Termín ukon�enia: január 2016  

Vypracované:         Vypracovala: 
január 2015         Bc. Jana Va�ková
          ...............................
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D. DOKUMENTÁCIA OBJEKTOV A TECHNICKÝCH 
A TECHNOLOGIICKÝCH ZARIADENÍ 

D.1 DOKUNETÁCIA STAVEBNÉHO ALEBO IN�INIERSKEHO 
OBJEKTU 

D.1.1. ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÉ RIE�ENIE 

a) TECHNICKÁ SPRÁVA 

Ú�el objektu, funk�ná nápl�, kapacitné údaje: 

Navrhovaný objekt bude slú�i� ako verejná kni�nica s po�tom kni�ných jednotiek do 
200 000. V objekte sa budú nachádza� �al�ie prevádzky s roz�írenými slu�bami prístupné 
pre �irokú verejnos� - kaviare�, detská kni�nica, univerzálna predná�ková sála, s mo�nos�ou 
konania sa konferencií, predná�ok, stretnutí, koncertov apod. �alej tu budú k dispozícií 
výstavné priestory - galéria, �tudovne, vo�ný výber. Celá kni�nica je navrhnutá preva�ne ako 
open space, tak�e je tu mno�stvo priestora na rôzne workshopy a podujatia.  

Objekt je umiestnený v centre mesta Písek, ved�a Ale�ovho námestia. Jednoduchý prístup 
do budovy je hne� z nieko�kých strán. 

Zastavaná plocha objektu:    1 256,70 m2

 Plocha asfaltovej komunikácie:   312,73 m2

 Plocha chodníkov a �al�ích spevnených plôch: 547,70 m2

 Plocha zelene:     1 457,61 m2

 CELKOVÁ PLOCHA POZEMKU:   3 573,39 m2

 OBOSTAVANÝ OBJEM:    18 033,68 m3   
  

Po�et nadzemných podla�í:    3 
Po�et podzemných podla�í:    1 

 Max. kapacita �udí:     200  
 Zamestnanci:      11 

Kni�né jednotky:     102 200. 

Predpokladané kapacity prevádzky a výroby:

oddelenie regály kni�né jednotky = k.j.
oddychová zóna 3 m dvoj regálov na �asopisy 

a dennú tla�
200 

beletria - vo�ný výber 171 m dvoj regálov 30 000 
odborná literatúra 191 m dvoj regálov 23 000 
AV média 5 m dvoj regálov h�bky 150 mm 10 000 
detská kni�nica 62 m dvoj regálov 14 000 
centrálny sklad kníh 62 m dvoj regálov 25 000 

CELKOM 102 200
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Architektonické, výtvarné, materiálové a dispozi�né rie�enie: 

Architektonické: 

Návrh budovy bol silne in�pirovaný mestskou kni�nicou Umimirai, ktorá sa nachádza 
v japonskom meste Kanazawa, pôdorys �tvorcový, monolitický skelet, ve�ké otvorené 
priestranstvá z ve�kým po�tom regálov. Kni�nica je rie�ená ako vo�ný výber. 

 Hlavný cie� a dôvod takéhoto návrhu je vzoprie� sa stále vzrastajúcemu trendu 
po�i�iavania kníh domov, a vytvori� nie�o ako komunitné centrum a priestor na stretávanie 
sa �udí a docielenia, aby zostávali v priestoroch kni�nice, motivova� �itate�ov vyu�íva� tieto 
priestory viacej a �astej�ie. 

 Jedná sa o �elezobetónový monolitický skelet, oplá�tenie �ahkým obvodovým 
plá��om - presadená presklená hliníková fasáda. V oblasti ved�aj�ieho schodiska, kaviarne 
a hygienického zázemia je obvodová stena rie�ená z keramických tvárnic a kontaktného 
zateplovacieho systému. Celkovo má budova 3 nadzemné podla�ia a 1 podzemné podla�ie 
v ktorom sú umiestnené podzemné gará�e a technické zázemie objektu. 

Objekt sa funk�ne �lení na 5 �astí: 

1. Administratívna �as� - zázemie pre zamestnancov, kancelárie, denná miestnos�

2. Detské oddelenie - detská kni�nica, detský kútik

3. Oddelenie pre dospelých - vo�ný výber, �tudov�a, po�íta�ová miestnos�, 
audiovizuálny fond 

4. Samostatné prevádzky - kaviare�, galéria, univerzálna predná�ková sála 

5. Suterén 

Dispozi�né: 

Hlavný vstup do objektu je v úrovni 1.NP zo západnej strany priamo od Ale�ovho 
námestia. Vstupné priestory do kni�nice sú pod doh�adom vrátnika. Pred hlavným vstupom 
je umiestnené hlavné dvojramenné �elezobetónové schodisko s vý�ahom v priestore zrkadla. 
Schody spájajú prvé nadzemné podla�ie zo suterénom a s druhým nadzemným podla�ím. 

Na ju�nom okraji objektu je otvorený priestor z kaviar�ou a hygienickým zázemím pre 
obsluhu a skladovacie priestory. 

Na severnom okraji objektu je umiestnená administratívna �as� kni�nice, kancelárske 
priestory pre zamestnancov, denná miestnos�, kancelária riadite�a, sociálne zariadenie pre 
zamestnancov. Do tejto �asti je zo severnej strany objektu samostatný vstup - vstup pre 
zamestnancov, ktorý slú�i aj ako únikový východ. 

�alej sa na tomto podla�í nachádzajú priestory predná�kovej sály z univerzálnym 
vyu�itím a výstavné priestory - galéria. 

Za hlavným schodiskom je umiestnený informa�ný pult pre náv�tevníkov zo skrinkami 
a hygienickým zázemím. 
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 Na druhom nadzemnom podla�í sa nachádza �tudov�a odborného oddelenia, 
oddychová zóna, audiovizuálny fond a po�íta�ová miestnos�, informa�ný pult a hygienické 
zázemie pre náv�tevníkov. 

 Na tre�om podla�í je umiestnená detská kni�nica a detský kútik, priestory na rôzne 
workshopy, vo�ný výber, informácie a hygienické zázemie. 

 Na vertikálnu komunikáciu medzi v�etkými podla�iami slú�i u� spomínané hlavné 
schodisko s vý�ahom, ktoré je pôdorysne umiestnené vo vstupných priestoroch objektu. Na 
severnej strane objektu sa nachádza ved�aj�ie schodisko, vý�ah pre zamestnancov, 
prevádzkový vý�ah, ktorý slú�i hlavne na prepravu kníh z centrálneho skladu kníh, 
umiestneného v podzemnom podla�í. Priestory ved�aj�ieho schodiska s prevádzkovým 
vý�ahom slú�ia aj ako chránená úniková cesta. 

 V podzemnom podla�í sú umiestnené hromadné gará�e, ktoré av�ak budú slú�i� len 
pre zamestnancov, Z�P a na zásobovanie. �alej je tu umiestnený centrálny sklad kníh, 
technická miestnos�. 

Vstup je zaistený asfaltovou komunikáciou z východnej strany, z ulice Soukenická.   

Bezbariérové u�ívanie stavby: 

Navrhovaná budova je verejne prístupná kni�nica a preto sa predpokladá prístup 
osôb zo zní�enou schopnos�ou pohybu a orientácie (�alej Z�P) do v�etkých priestorov 
objektu, a teda je rie�ená v súlade s vyhlá�kou �. 398/2009Sb., o obecných technických 
po�adavcích zabezpe�ujících bezbariérové u�ívání staveb.  

 Tieto priestory sú preto rie�ené tak, aby umo�nili plnohodnotné u�ívanie týmito 
osobami. V�etky vstupy do objektu sú rie�ené bezbariérovo, bezprahovo. Pri vstupu do 
objektu bude signalizácia pre nevidomé, ktorá napomô�e nájdeniu vstupu do objektu. 
Minimálna �írka chodieb je 1 500 mm, �o vyhovuje po�iadavkám osôb Z�P. Na vertikálnu 
prepravu slú�ia vý�ahy, ktoré budú rie�ené ako vý�ahy s výbavou pre osoby Z�P. Vo 
v�etkých nadzemných podla�iach sú navrhnuté WC pre Z�P, ako pre mu�ov, tak aj pre 
�eny. Bude k dispozícií aj internet pre nevidomé. 

 Pre Z�P sú vyhradené parkovacie miesta v podzemnej gará�i pod objektom. 

 Okolie stavby, hlavne komunikácia pre chodcov bude rie�ená v súlade z vy��ie 
zmienenou vyhlá�kou a normou 	SN 73 6110. 

Celkové prevádzkové rie�enie, technológia výroby: 

 Objekt nie je výrobného charakteru. Prevádzkové rie�enie bolo podrobne popísané 
v predchádzajúcom bode. 

Kon�truk�né a stavebne - technické rie�enie a technologické vlastnosti stavby: 

Zemné práce: 

 Zemné práce budú zahájené odhumusovaním zvy�ných zatrávnených plôch. 
Predpokladá sa odstránenie vrstvy o mocnosti 200-300 mm. 	as� podorni�nej vrstvy bude 
pou�itá na spätné zahumusenie plochy zelene, dodávate� stavby zistí jej o�etrenie na 
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deponií tak, aby nedo�lo k znehodnoteniu. Skrytá prebyto�ná ornica bude rozprestretá 
v lokalite ur�enej stavebným úradom.  

 Potom mô�u za�a� výkopové práce do h�bky 4 870 m pod úrov�ou upraveného 
terénu. Výkopy zo �ikmými stenami sa musia realizova� tak, aby pomer vý�ky výkopu 
a základne bol rovný pomeru 1:1. Výkop je hlb�í ako 3 metre, preto sa musí rozdeli� na tzv. 
lavi�ky �írky 500 m a maximálnej vý�ky 2,0 metre. Výkop bude vo vzdialenosti 1,2 metra od 
steny suterénu. 

 Násypy a zásypy v rie�enom území musia by� zo zeminy vhodných vlastností. Plá�
pre spevnené plochy bude pripravená a� bezprostredne pred zahájením stavby 
komunikácií/podlahovej dosky objektu. 

Základové kon�trukcie: 

Základové podmienky v tejto oblasti sú prijate�né, základová zemina je hlinito-
pies�itá, priepustná, Rdt = 0,275 MPa.  

Objekt je zalo�ený na jednostup�ových pätkách zo �elezobetónu C30/37, B550 pod 
st�pmi a obvodová stena suterénu a nosné vnútorné steny sú zalo�ené na základových 
pásoch z prostého betónu C25/30. Rozmery pätiek sú 2,5 x 2,5 m a vý�ky 0,9 m. H�bka 
zalo�enia základových pätiek je - 4,870 mm na podkladnom prostom betóne hrúbky 100 mm, 
h�bka zalo�enia základových pásov je -4,570 mm. Rozmer základových pásov sú 0,6 x 0,6 
m. Pod prie�kami na obidve strany vo vzdialenosti 500 mm je navrhnutá KARI sie� Wagner 
Economik KA 16 4,0/4,0 100x100 m. 

Cez v�etky základové kon�trukcie je vyliata podkladná doska hrúbky 150 mm 
a vystu�ená KARI sie�ou 100/100/6. Podkladný betón bude aplikovaný na �trkopieskový 
podsyp hrúbky 200 mm. 

 H�bka zalo�enia re�pektuje za�a�enie stavby, únosnos� zeminy a nezámrznú h�bku, 
minimálna nezámrzná h�bka je 800 mm. 

Nosné kon�trukcie: 

Nosná skeletová kon�trukcia je tvorená �elezobetónom triedy C30/37 a výstu�ou B 
550. St�py majú rozmery 450 x 450 mm a prievlaky 450 x 700 mm. Na prievlakoch je ulo�ená 
obojstranne vystu�ená �elezobetónová doska hrúbky 250 mm a s betónu C30/37 a výstu�e 
B 550. Priestorové usporiadanie skeletu je patrné z výkresov pôdorysov objektu a z výkresu 
tvaru stropnej kon�trukcie. 

Obvodové nosné steny v suteréne sú z betónových tvárnic strateného debnenia 
hrúbky 300 mm. Vymurované �asti nadzemných podla�í sú z keramických tvárnic spájanych 
maltou hrúbky 300 mm a zateplovacieho systému ETICS z hrúbkou tepelnej izolácie 200 
mm. 

Vnútorné nosné steny sú taktie� keramických tvárnic hrúbky 300 kladených na 
cementovú maltu. 

Po obvode 1. nadzemného podla�ia v miestach ukon�enia predsadenej presklenej 
fasády, sú umiestnené 3 betónové tvárnice strateného debnenia hrúbky 300 mm  z dôvodu 
ukotvenia fasády oce�ovým L profilom hlavnej kotvy. Táto nadmurovka je vystu�ená 
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a zmonolitnená pod�a statického výpo�tu, je spojená z stropnou kon�trukciou a funguje ako 
konzola. 

Ved�aj�ie schodisko: 

 Navrhnuté ako trojramenné monolitické �elezobetónové schodisko. Kon�truk�ný 
systém je dvakrát zalomená schodisková doska (hrúbky 150 mm) schodi��ových ramien, 
ktoré sú oproti sebe, jeden koniec je opretý do nosnej steny hrúbky 300 mm a stropnej 
kon�trukcie hrúbky 250 mm a druhý koniec je opretý do obvodovej steny, tie� hrúbky 300 
mm. Medzi nimi je priamy kus - schodis�ová doska, ktorú vyná�ajú medzipodesta a podesta 
druhého ramena. 

 Pod nástupným ramenom je vybudovaný základ z prostého betónu. 

 Kon�truk�ná vý�ka schodiska v suteréne je 3 710 mm a v nadzemných podla�iach 
4 500 mm. V suteréne je po�et stup�ov v dvoch ramenách oproti sebe 10, vý�ky 154,17 mm 
a �írky 250 mm. Priamy kus má 4 vý�kové stupne tie� vý�ky 154,17 mm a �írky 250. 
V nadzemných podla�iach majú dve ramená rovnaký po�et schodov ako v suteréne, ale 
vý�ky 180 mm a �írky 250 mm. Priamy kus má 5 vý�kových stup�ov vý�ky 180 mm a �írky 
250 mm.  

Schodisko bude vybetónované priamo na stavbe. V zlomoch schodiskovej dosky 
bude zosilnená a pridaná výstu�. 

Hlavné schodisko: 

 Navrhnuté ako dvojramenné monolitické schodisko. Kon�truk�ný systém je dvakrát 
zalomená schodisková doska hrúbky 150. Jeden koniec dosky je opretý do nosnej steny 
hrúbky 300 mm a druhý koniec je votknutý do stropnej kon�trukcie hrúbky 250 mm. 

 Pod nástupným ramenom je vybudovaný základ z prostého betónu. 

 Kon�truk�ná vý�ka schodiska v suteréne je 3 710 mm a v nadzemných podla�iach 
4 500 mm. V suteréne je po�et stup�ov v jednom ramene 12 vý�ky 154,17 mm a �írky 300 
mm, a v nadzemnom podla�í je v jednom ramene 15 stup�ov vý�ky 150 mm a �írky 300 mm. 

Schodisko bude vybetónované priamo na stavbe. V zlomoch schodiskovej dosky 
bude zosilnená a pridaná výstu�. 

Oplá�tenie: 

Obvodový plá�� skeletu je rie�ený ako predsadená presklená hliníková fasáda zo 
st�pikov a prie�ok spojených prílo�kovo - ALUPROF MB-SR50 HI+. Rozmery jednotlivých 
kusov sú: prie�nik 50x165 mm a st�pik 50x129,5 mm. Fasáda je uchytená v miestach 
medzipodla�í o stropnú �elezobetónovú kon�trukciu, atiky a na betónových tvárniciach 
strateného debnenia pri teréne. Dimenzie prie�nikov, st�pikov a kotiev a rozostupy daných 
ukotvovacích prvkov je potrebné navrhnú� statikom alebo odborníkmi na túto problematiku.  

Kotvenie presklenej fasády je zaistené krátkymi oce�ovými kotvami, do ktorých sa 
nasunie st�pik fasády. Ulo�enie, prichytenie mô�e by� posuvné alebo pevné. Kotvy sú 
nastavite�né v troch smeroch, aby bolo mo�né vyrovna� montá�ne a stavebné tolerancie: 

• vodorovne v rovine steny 

• v kolmom smere na montovanú stenu 
• zvislo v dlhej nastavením �róbov. 
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Dilatácie st�pika spôsobené teplotnými zmenami je umo�nená posunom ramien v drá�ke 
základného profilu kotvy, ktorý je pevne spojený zo stavbou. Krátka kotva je upevnená ku 
stropnej kon�trukcií pomocou uholníkov, V�aka tomu je zaistená dostato�ná vzdialenos�
hmo�diniek od líca stropnej kon�trukcie. Pri spojoch st�pikov v blízkosti kotiev je potrebné 
dba� na to, aby v komore profilu st�pika bol nasunutý profil spojovníka. Spojovník prie�nika je 
nutné umiestni� v blízkosti dilata�ných spár. Pevné ukotvenie fasády je v miestach 
ukon�enia, na atike a na strope nad 2. NP. Pohyblivé ukotvenie je na stropoch nad 1. a 3. 
NP. Dilata�né spáry sú navrhnuté pri pevných uchyteniach - 2 dilata�né spáry po vý�ke 
fasády.  

Návrh Fasády, ukotvovacie prvky a rozlo�enie je len orienta�né, pri in�talácií 
hliníkovej presklenej fasády bude postupované pod�a pokynov výrobcu ALUPROF 
SYSTEMS. Je nutné vypracova� statický výpo�et a navrhnú� odpovedajúce prvky fasády.  

Do fasádnych prvkov sú vsadené sklenené tabu�e, v medzipodla�iach, pri atike sú 
neprieh�adné a je pou�ité monolitické sklo, iná� je pou�ité protislne�né tepelnoizola�né 
dvojsklo. 

Tepelné izolácie 

 Obvodová stena suterénu je zateplená tepelneizola�nými doskami ISOVER 
STYRODUR 5 000 CS so spevneným hladkým povrchom spájaných medzi sebou na 
polodrá�ku a lepených pur lepidlom na podklad. Dosky sú hrubé 100 mm. 

 Zateplenie podlahy v suteréne v miestnosti centrálneho skladu kníh je taktie� 
z ISOVERU STYRODUR  5 000 CS v hrúbke 80 mm. 

 Obvodová stena z keramických tvárnic je zateplená zateplovacím systémom ETICS 
s tepelnou izoláciou z expandovaného polystyrénu EPS-F CLIMA Rda hrúbky 200 mm. 

 Zateplené �asti presklenej fasády v oblasti mezdipodla�í a atiky sú z izola�ných 
fasádnych dosiek z pozd��nych minerálnych vlákien ISOVER TF Profi v celkovej hrúbke 170 
mm. 

Podlahy sú zateplené tepelneizola�nými a zvukovoizola�nými doskami zo skelnej 
plsti ISOVER TDPT v hrúbke 50 mm a lepených na podklad pur lepidlom. 

Steny v miestnosti centrálneho skladu kníh sú zateplené zo strany gará�e izola�nými 
doskami z grafitového izolantu ISOVER EPS Grey Wall hrúbky 40 mm  a lepených na 
podklad pur lepidlom. 

Izolácia strechy vi� popis strechy. 

Strecha: 

 Strecha je navrhnutá ako jednoplá��ová plochá strecha z tepelnou izoláciou v spáde, 
vyspádovanie pomocou tepelnoizola�ných spádových klinov. Pou�itá tepelná izolácia je 
v troch vrstvách, aby sa prekryli spáry, a tým sa obmedzil únik tepla a vznik tepelných 
mostov. Prvá vrstva tepelenej izolácie je z tepelnoizola�ných dosiek z expandovaného 
polystyrénu, stabilizovaného ISOVER EPS 150 S hrúbky 100 mm, druhá vrstva tepelnej 
izolácie je tvorená zo spádových klinov maximálnej hrúbky 270 mm pri atike, jedná sa 
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o ISOVER EPS 100 S a tretia vrstva tepelnej izolácie je ISOVER EPS 100 S hrúbky 100 mm. 
V�etky vrstvy tepelnej izolácie sú lepené na seba alebo podklad lepidlom pur. Vý�ka tepelnej 
izolácie pri atike je 470 mm a pri stre�nom vtoku je to minimálne 200 mm. 

Ako hydroilzolácia strechy boli navrhnuté hydroizola�né pásy z SBS modifikovaného 
asfaltu. Podrobnej�í popis je v popise hydroizolácií.  

Ako parotesná vrstva bol navrhnutý hydroizola�ný pás z SBS modifikovaného asfaltu 
GLASTEK AL 40 MINERAL (60 g/m2) s nosnou vlo�kou z hliníkovej fólie ka�írovanú 
sklenenými vláknami hrúbky 4,0 mm. Pás je bodovo natavený na nosnú stropnú 
�elezobetónovú kon�trukciu opatrenú asfaltovou penetra�nou emulziou. 

Hydroizolácia spodnej stavby: 

 Hydroizolácie spodnej stavby sú navrhnuté proti zemnej vlhkosti, proti strednému 
radónovému riziku.  

Ako horný pás je navrhnutý SBS modifikovaný asfaltový pás ELASTEK 40 SPECIAL 
MINERAL (4,0 mm)  s nosnou vlo�kou z polyesterovej roho�e (200 g/m2), celoplo�ne 
natavovaný na spodný pás - SBS modifikovaný asfaltový pás GLASTEK 40 SPECIAL 
MINERAL (4,0 mm) s nosnou vlo�kou zo skelnej tkaniny (200 g/m2), bodovo natavený na 
podklad opatrený penetráciou, presahy hydroizolácie sú minimálne 100 mm. 

Ako hydroizolácia strechy sú navrhnuté hydroizola�né pásy z SBS modifikovaného asfaltu 
ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR (4,4 mm) s nosnou vlo�kou z polyesterovej roho�e 
v pozd��nom smere vystu�ená sklenými vláknami s ochranným bridli�ným posypom, 
celoplo�ne natavovaný na dolný pás s minimálnymi presahmi 100 mm. Spodný pás je SBS 
modifikovaný asfalt s nosnou vlo�kou zo skelnej tkaniny (200 g/m2) GLASTEK 30 STICKER 
PLUS (4,0 mm) - samolepiaci. 

Podlahy: 

 Vo vstupných priestoroch je navrhnutá liata asfaltová podlaha BituTerrazzo, je to 
zmes asfaltu v prírodnom �iernom odtieni s pou�itím drobného kameniva. Po aplikácií sa 
le�tí, má výborné akustické vlastnosti, nepriepustný pre vodu, odolný, teplý na dotyk. 
Tepelná vodivos� 0,9 W/mK. Leje sa pri teplote 250°C. 

 V preva�nej vä��ine miestností je navrhnutá kau�uková podlaha. Podkladová vrstva 
musí by� rovná, bez trhlín, zbavená zbytkov lepidla, betónovú mazaninu treba prebrúsi�, 
následne sa povysáva prach, aby nezni�oval pri�navos� �al�ích vrstiev. Po spevnení 
podkladovej vrstvy sa doporu�uje pou�i� základný penetra�ný náter (adhézny mostík). Na 
mieste kontaktu podlahy so stenou sa penetra�ný náter nanesie pomocou �tetca. Na plochu 
sa penetra�ný náter nanesie val�ekom. Nasleduje jednodenná technologická prestávka. 
K vyrovnaniu vý�kových nerovností sa na penetrovaný podklad nanesie samonivela�ná 
zmes. Zmes sa vyleje na podklad a rozotrie po celej ploche. Hrúbka vrstvy nesmie by�
men�ia ako 5 mm. Aby sa uvo�nili vzduchové bubliny, povrch sa prevalcuje plastovým 
odvzdu��ovacím valcom. Po zatvrdnutí a vyschnutí sa povrch opä� jemne prebrúsi, aby sa 
odstránila prípadná vrstva vyplavených ne�istôt obsiahnutých v plnive a v cementovom 
mlieku. Nalepenie fabionov kau�ukovým lepidlom, Rozlo�enie pásov kau�ukovej podlahy 
s presahom 1 a� 2 cm. 
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 V ostatných miestnostiach je keramická podlaha RAKO, a schody sú opatrené 
akrylátovým krycím náterom BALAKRYL. 

Prie�ky, nenosné murivo: 

 Deliace steny sú z keramických tvárnic podkladaných na cementovú maltu hrúbky 
140 mm.  

Vnútorné úpravy povrchov: 

 Povrchy stien v interiéri budú opatrené jadrovými omietkami Weber DUR IN hrúbky 
15 mm. Ako finálna úprava stien bude pou�itý vnútorný vápenný �tuk Weber DUR IN hrúbky 
5 mm a ma�bou. V miestnostiach hygienického zázemia bude keramický obklad do vý�ky 2,0 
m keramickými obkladmi RAKO.  

 Povrchová úprava betónových prvkov bude pomocou akrylátovej krycej farby 
BALAKRYL. 

Podh�ady: 

Podh�ady sa nachádzajú v preva�nej �asti objektu a sú sadrokartónové podh�ady 
Rigips Casoprano Casonova, záves 950 mm. 

 Podrobný návrh rastru podh�adov bude rie�ený v koordinácií VZT, ZTI 
a elektroin�talácií. 

Výplne otvorov: 

V objekte je predsadená presklená hliníková fasáda s prieh�adnými �írími výpl�ami - 
SGG CLIMAPLUS ULTRA N, ktorá sa skladá z vonkaj�ieho skla - protislne�né 
tepelnoizola�né SGG ANTELIO hrúbky 6,0 mm, medzery vyplnenej u��achtilým plynom 
argón 90% hrúbky 16,0 mm a vnútorného skla - protislne�né tepelnoizola�né SGG 
PLANITHERM ULTRA N s pokovaním vrstvou striebra hrúbky 6,0 mm. Uw = 1,1 W/m2K, g = 
0,36. 

Neprieh�adné �asti presklenej fasády sú zo skiel monolitických protislne�ných SGG 
COOL-LITE CLASSIC - farba neutrálna, �edá. Uw = 5,4 W/m2K, g = 0,44. 

 Okenné výplne v murovanej fasáde a v suteréne sú hliníkové okenné systémy 
ALUPROF MB-86 AREO z trojskiel. Tento systém pou�íva kremi�itý aerogel vyplnený 
netkanou sklenenou textíliou, ktorý pomáha dosiahnu� �pi�kových teplotných parametrov, Uw

= 0,8 W/m2K.  

Vstupné dvere do objektu sú presklené hliníkové -hliníkový dverný systém ALUPROF 
MB-86 AERO, UD = 1,0 W/m2K.  

Dvere do podzemnej gará�e sú navrhnuté ako roletové hliníkové gará�ové vráta 
ALUPROF. Hliníkový bránový profil je vyplnený polyuretánovou penou bez freónu, opatrený 
dvojvrstvým náterom PUR-PA. 
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Klampiarske výrobky: 

 Klampiarske prvky stavby ako oplechovanie atiky, plechové parapety apod. sú 
uvedené vo výkresoch pôdorysov. Jedná sa o hliníkový plech hrúbky 0,6 mm. 

Zámo�nícke výrobky: 

 V�etky zámo�nícke výrobky budú rie�ené v rámci stavby dodávate�ským spôsobom. 
Bude na ne vypracovaná výrobná dokumentácia. V�etky zámo�nícke výrobky budú 
z pozinkovanej oceli - vnútorné oce�ové zábradlie, tabu�ka vi� výkresy pôdorysov a rezov. 

Spevnené plochy: 

 Spevnené plochy v okolí objektu sú zo zámkovej dla�by, odkvapný chodní�ek je zo 
�trkopiesku v vzdialenosti 800 mm od fasády. Asfaltová komunikácia spájajúca podzemné 
gará�e s ulicou Soukenícka je navrhnutá s maximálnym sklonom 10%. 

V�etky spevnené plochy sú vyspádované k zatrávneným plochám na pozemku alebo 
ku odtokovým ��abom. 

Plocha asfaltovej komunikácie:   312,73 m2

 Plocha chodníkov a �al�ích spevnených plôch: 547,70 m2

 Plocha zelene:     1 457,61 m2

Bezpe�nos� pri u�ívaní stavby, ochrana zdravia a pracovné prostredie: 

 Stavba je navrhnutá pod�a �eských technických noriem a predpisov, ktoré ur�ujú 
parametre pre bezpe�né u�ívanie stavby. 

 Pre zaistenie ochrany zdravia a �ivota bude v úrovni strechy vybodovaný záchytný 
systém, ktorý bude slú�i� pre potreby ochrany behom revíznych, opravných, udr�iavacích a 
�al�ích prác. 

 V �al�om stupni dokumentácie bude vypracované rie�enie bezpe�nosti o ochrane 
zdravia pri práci. 

Pre zaistenie bezpe�nosti práce pri stavebných prácach je nutné v ich priebehu 
bezpodmiene�ne dodr�ova� vyhlá�ku �. 309/2009 a 591/2006Sb.  

 Pri realizácií v�etkých prác HSV a PSV je potrebné dodr�ova� ustanovenia 	SN 
súvisiacich s prevádzkou stavebných prác, v rátane príslu�ných technologických prepisov, 
po�iadaviek ú�astníkov schva�ovacieho konania. 

 Nie je nutný koordinátor bezpe�nosti a ochrany zdravia. 

Stavebná fyzika - tepelná technika, osvetlenie, oslnenie, akustika, vibrácie: 

Objekt sa nachádza v oblasti s výpo�tovou teplotou -17°C v oblasti, kde je budova 
chránená pred intenzívnymi vetrami okolitou zástavbou a celkovým umiestnením vo vnútri 
mesta. Jedná sa o budovu samostatne stojacu medzi mestskou zástavbou. tepelné straty 
boli vypo�ítané na základe 	SN 73 0540, pre výpo�et strát je uva�ovaná návrhová vonkaj�ia 
teplota pod�a 	SN EN 12831. 
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CELKOVÉ TEPELNÉ STRATY OBJEKTU: 
Sú�inite� tepelných strát (tep. výkon) Fi, HL: 129,253 kW 100% 
Klasifika�ná trieda prestupu tepla obálkou budovy  
Klasifika�ná trieda:  C
Slovný popis:   vyhovujúci 
Klasifika�ný ukazovate� CI: 1,0 

Podrobnej�ie tepelne technické hodnotenie objektu Zlo�ku �. 6 - Stavebná fyzika. 

Zásady hospodárenia s energiami, ochrana stavby pred negatívnymi vplyvmi 
vonkaj�ieho prostredia: 

V celkovom návrhu stavby je po�ítané zo zateplením fasády z keramických tvárnic 
zateplovacím systémom ETICS, presklená fasáda bude zateplená v oblasti medzipodla�í 
a v oblasti atiky a tak isto aj v oblasti ukon�enia fasády, z dôvodou minimalizácie tepelných 
strát. Strecha je tak isto zateplená, výplne otvorov majú vyhovujúce parametre sú�inite�a 
prestupu tepla. Objekt bude postavený z materiálov, ktoré budú sp��a� po�iadavky vyhlá�ok 
a noriem, predov�etkým 	SN 73 0540 Tepelná ochrana budov a vyhlá�ky �. 268/2009Sb., 
o technických po�adavcích na stavby. 

 V objekte je navrhnutá klimatizácia a vzduchotechnika na úpravu vnútorného vzduchu 
a prostredia v zimnom aj letnom období. Klimatizácia je navrhnutá kvôli vysokej tepelnej 
zá�a�i objektu, ktorú spôsobujú hlavne ve�ké presklené plochy fasády. 

 V tomto stupni projektovej dokumentácie bol vyhotovený energetický �títok obálky 
budovy. Preukaz energetickej náro�nosti budovy (PENB), ktorý by mal by� sú�as�ou 
dokumentácie pod�a zákona �. 406/2006Sb. nebol predmetom zadania diplomovej práce. 

Z radónového prieskumu sa ziststilo stredné radónové riziko. Navrhnuté opatrenie sú 
hydroizola�né pásy v spodnej stavbe objektu s protiradónovými vlastnos�ami. 

- SBS modifikovaný asfaltový pás ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL (4,0 mm)  s nosnou 
vlo�kou z polyesterovej roho�e (200 g/m2), celoplo�ne natavovaný na spodný pás - SBS 
modifikovaný asfaltový pás GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL (4,0 mm) s nosnou vlo�kou zo 
skelnej tkaniny (200 g/m2), bodovo natavený na podklad opatrený penetráciou, presahy HI 
minimálne 100 mm. 

Po�iadavky na po�iarnu ochranu kon�trukcií: 

V�etky nosné kon�trukcie a po�iarne deliace kon�trukcie musia by� navrhnuté 
a zrealizované v súlade s PBS, ktorá je samostatnou �as�ou projektovej dokumentácie. 
Predpokladá sa pou�itie atestovaných materiálov, odskú�aných rie�ení vrátane príslu�ných 
detailov. 

Údaje o po�adovanej akosti navrhnutých materiálov a po�adované akosti realizácie: 

 V�etky navrhnuté materiály sú atestované, poprípade sú na ne vydané prehlásenia 
o zhode.  

 Priebeh výstavby bude pravidelne kontrolovaný vopred naplánovaných termínoch 
alebo po ukon�ení ucelenej �asti. 
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 Realizácia v�etkých kon�trukcií bude pod�a príslu�ných technologických predpisov za 
pou�itia predpísaných materiálov, doplnkov a detailov. 

 Táto dokumentácia je dokumentáciou pre realizáciu stavby, na túto dokumentáciu 
musí naväzova� výrobná dokumentácia zhotovite�a stavby. 

 Pre v�etky výrobky, materiály a kon�trukcie bude splnená po�iadavka § 156 zákona 
�. 183/2006Sb. V platnom znení. �alej budú dodr�ané v�etky súvisiace po�iadavky tohto 
zákona a súvisiace vyhlá�ky. 

Popis netradi�ných technologických postupov a zvlá�tnych po�iadaviek na realizáciu: 

 Nie sú vy�adované netradi�né technologické postupy ani zvlá�tne po�iadavky. 

Po�iadavky na vypracovanie dokumentácie zais�ovanej zhotovite�om stavby: 

 V�etky dokumentácie zais�ované zhotovite�om stavby (hlavne výrobná 
dokumentácia) musí odpoveda� po�iadavkám projektového rie�enia. �alej je nutné dodr�a�
po�iadavky dané v PBS. Inak nie je nutné stanovi� �pecifické po�iadavky pre realiza�nú 
dokumentáciu. 

Stanovenie po�adovaných kontrol zakrývaných kon�trukcií a prípadných kontrolných 
meraní a skú�ok: 

  Projektant si vyhradzuje právo osobnej kontroly základovej spáry a prípadne úpravy 
základových kon�trukcií v koordinácií zo statikom v prípade zistenia nových skuto�ností pri 
realizácií výkopových prác pre základové kon�trukcie. �alej prebehne kontrola pre 
pokladaním hydroizolácie spodnej stavby a realizácií strechy. 

Výpis pou�itých noriem:  

 Návrh je v súlade s vyhlá�kou 268/2009 Sb.o technických po�adavcích na výstavbu, 
vyhlá�kou 398/2009 Sb. o obecných technických po�adavcích zabezpe�ujících bezbarérové 
u�ívání staveb a zákonom �. 183/2006 Sb. o územním plánovaní a stavebním 
ádu. 

 V návrhu sú re�pektované ustanovenia súvisiacich noriem 	SN: 	SN 73 4108 - 
�atny, umývarny a záchody, 73 0540 - Tepelná ochrana budov, 73 0802 - Po�ární 
bezpe�nost staveb - nevýrobní objekty, 73 4130 - Schodi�t� a �ikmé rampy, 73 6005 - 
Prostorové uspo
ádání sítí technického vybavení, 	SN 73 1001 - Základová p�da pod 
plo�nými základy, EN 1991 - 1 - 1 - Eurokód 1, 	SN Ochrana staveb proti radonu z podlo�í, 
apod. 

Vypracované:         Vypracovala 
január 2015         Bc. Jana Va�ková 



3. ZÁVER 

Predmetom diplomovej práce je projektová dokumentácia stavebnej �asti k realizácií 
novostavby knižnice. V rámci práce došlo k naštudovaniu problematiky fungovania 
a prevádzky mestských knižníc. Cie�om bolo nájs� vhodné dispozi�né riešenie a návrh 
správneho konštruk�ného systému a vytvori� príjemné a ve�ké priestranstvo z množstvom 
kníh a vo�ného výberu, aby �udia ostávali v priestore knižnice a neodchádzali z vypoži�anými 
knihami domov. Vytvori� spolo�enský priestor na stretávanie a trávenie vo�ného �asu. 

Diplomová práca okrem výkresovej �asti obsahuje sprievodnú správu, súhrnnú 
technickú správu, technickú správu, požiarne bezpe�nostné riešenie stavby, stavebno-
fyzikálne posúdenie konštrukcií a objektu ako celku návrh dimenzovania vybraných 
konštruk�ných prvkov, výpo�et výstuže železobetónového schodiska, v rámci komplexnosti 
návrhu bola navrhnutá do riešeného objektu vzduchotechnika.   

Hlavnou myšlienkou návrhu bola jednoduchos� riešenia, ako aj dispozi�ného tak aj 
celkového tvaru budovy, použitia konštrukcií a materiálov - železobetón, sklo, oce�. 
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