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Anotace 

  

Úkolem bakalářské práce bylo navrhnout knihovnu v Hrušově. Dle nově vytvořeného 

územního plánu je budova půdorysného tvaru čtverce a úzce přiléhá ke školním budovám. 

Součástí moderní knihovny je kavárna, přednáškový sál a prodejna s kancelářskými 

potřebami. 

 Bakalářská práce má dvě hlavní části. První se zabývá průvodní zprávou, souhrnnou 

technickou zprávou a architektonickou a stavebnětechnickou zprávou. Druhá část se zabývá 

dokumentací stavby. 

 Výsledkem bakalářské práce je dokumentace pro provádění stavby. 

 

Klíčová slova 

 

Knihovna, kavárna, železobetonový skelet, prosklená fasáda 

 

 GRYGARČÍKOVÁ, M: Knihovna s kavárnou v Hrušově, Bakalářská práce, VŠB-TU 

Ostrava, Fakulta stavební, Katedra architektury, počet stran: 30, 2014, vedoucí práce: Ing. 

arch. Eva Špačková, Ph.D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Annotation 

 

 The task of this bachelor thesis was to design a library in Hrušov. According to the 

newly created master plan, the building is a square plan and closely adjoins to the school 

buildings. Parts of the modern library are cafe, lecture hall and store with office supply. 

 The bachelor thesis has two main parts. The first deals with the accompanying report, 

a summary technical report and a structural and architectural report. The second part focuses 

on the documentation of building. 

 The result of this work is the documentation for the execution of the project.  

 

Keywords 

 

Library, cafe, reinforced concrete frame, glass facade 

 

 GRYGARČÍKOVÁ, M: Library witf cafe in Hrušově, Bachelor Thesis, VŠB-

Technical University of  Ostrava, Faculty of Civil Engineering, 2014, Thesis tutor: Ing. arch. 

Eva Špačková, Ph.D.
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Seznam použitého značení 

č. – číslo 

ČSN – česká technická norma 

ČSN EN – harmonizovaná Evropská norma 

FAST – fakulta stavební 

Ing. – inženýr  

Ing. arch. – inženýr architekt 

k.j. – knihovní jednotka 

k.ú. – katastrální území 

m – metr jednotkový 

m
2
 – metr čtvereční 

m
3
 – metr krychlový 

mm – milimetr  

NP – nadzemní podlaží 

parc. č. – parcelační číslo 

Ph.D. – doktor  

RAL – ReichsAusschuss für Lieferbedingungen (Říšský výbor pro dodací podmínky), 

celosvětově uznávaný standard pro stupnici barevných odstínů 

Sb. – sbírka zákonů České republiky 

SBS – styren-butadien-styren, zkratka pro elastomerový asfaltový pás  

U – součinitel prostupu tepla, má jednotku [W/(m
2
.K)] 

VŠB-TUO – Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava 

W/(m
2
.K) – jednotka součinitele prostupu tepla, je to výkon (tzn. teplo za jednotku času), 

který projde každým čtverečním metrem desky tlusté 1 metr, jejíž jedna strana má teplotu o 1 

kelvin vyšší než druhá 
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1. Úvod 

  

Předmětem bakalářské práce bylo vypracovat dokumentaci pro provádění stavby. 

Zabývala jsem se budovou knihovny, kterou jsem navrhovala v předmětu Ateliérová tvorba 

IV. Knihovna je umístěna v Ostravě – Hrušově. Novým územním plánem Hrušova jsem se 

zabývala v předmětu Ateliérová tvorba III.  

 Stěžejním bodem v novém územním plánu bylo přeložení silnice Bohumínská, která 

rozdělovala území Starého Hrušova na 2 části. Přeložením vzniklo jednotné ucelené území, 

které jsem v předmětu Ateliérová tvorba III opatřila novou sítí ulic. Vznikly nové veřejné 

prostory, občanská vybavenost i pozemky pro rodinné domy. Součástí občanské vybavenosti 

byla také knihovna, jejímž architektonickým návrhem jsem se zabývala v předmětu 

Ateliérová tvorba IV, pod vedením pana architekta Dušana Rosypala, a v předmětu Ateliérová 

tvorba V/a pod vedením paní architektky Evy Špačkové, Ph.D.  

 Velikost knihovny jsem navrhovala podle typizační směrnice pro knihovny. Podle 

počtu obyvatel dané lokality (do 10 000 obyvatel) připadají na jednoho obyvatele 3 knihovní 

jednotky, tedy kapacita knihovny v Hrušově obsahuje 30 000 k.j. Podle počtu k.j. se fond 

rozdělil na sekci pro dospělé (71% k.j., tedy 21 300 kusů), sekci pro děti a mládež (24% k.j., 

tedy 7 200 kusů) a sekci netradičního fondu (5% k.j., tedy 1.500 kusů). Mezi netradiční 

knihovní fond patří například mapy a digitální nosiče informací.  

 Podle počtu k.j. jsem navrhovala počty čtenářských pracovních míst. Podle typizační 

směrnice pro knihovny připadá na jedno pracovní místo 750 k.j., tedy dohromady jsem 

musela umístit do této knihovny 40 pracovních míst. Dělení pracovních míst do jednotlivých 

sekcí knihovny odpovídá poměrovému dělení knihovního fondu (v sekci pro dospělé 30 

pracovních míst, v sekci pro děti a mládež 10 pracovních míst). 

 Počet pracovníků v knihovně se opět vypočetl z celkové kapacity knihovního fondu. 

Typizační směrnice pro knihovny doporučuje jednoho pracovníka na 5 200 k.j., z toho 

důvodu předpokládám s 6 pracovníky této konkrétní knihovny.  

 Podle počtu obyvatel se určuje doporučený počet výpůjčních hodin, v případě téhle 

knihovny by to bylo asi 6 hodin denně v pracovním týdnu. 
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2. Textová část 

 

A. Průvodní zpráva 

 

A.1 Identifikační údaje 

 

A.1.1 Údaje o stavbě 

 NÁZEV STAVBY:  Veřejná knihovna s kavárnou 

 MÍSTO STAVBY:  Stará cesta 7, 702 00 Ostrava Hrušov, parc.č.: 804/1, 

     okres Ostrava – město 

 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

 JMÉNO:   VŠB – TUO, Fakulta stavební 

 ADRESA:   Ludvíka Podéště 1875/17, 708 33 Ostrava Poruba 

 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

 JMÉNO:   Magdaléna Grygarčíková 

 ADRESA:   Pod Lomem 307/3, 725 28 Ostrava Lhotka 

 

 

A.2 Seznam vstupních podkladů 

 

a) základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla stavba 

povolena (označení stavebního úřadu / jméno autorizovaného inspektora, datum vyhotovení a 

číslo jednací rozhodnutí nebo opatření):  

Není předmětem bakalářské práce. 

 

b) základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž základě 

byla zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby:  

Projekt bakalářské práce vznikl z architektonických studií předmětů Ateliérová tvorba 

III, Ateliérová tvorba IV a Ateliérová tvorba V/a, vyučovaných na škole VŠB – TUO, Fakultě 

stavební, Katedře architektury. 
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c) další podklady:  

Dalšími podklady byly katastrální mapy řešeného území, historické mapy. 

 

 

A.3 Údaje o území 

 

 a) rozsah řešeného území:  

Novostavba knihovny bude umístěna na parcele číslo 804/1. Území se nachází v k.ú. 

Hrušov. Pozemek je ohraničen ze severu silnicí Stará cesta, ze západu ulicí Riegrova, 

z východu ulicí U haldy a z jihu ulicí Hrušovská. Většina uliční sítě je podle nového 

územního plánu, na svém původním místě zůstala pouze silnice Stará cesta.  

 

 b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, 

památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.):  

Objekt se nebude nacházet v chráněném krajinném území, v záplavovém území, ani 

v památkové zóně. 

 

 c) údaje o odtokových poměrech:  

Novostavba respektuje stávající odtokové poměry. Území Hrušova se nachází při 

soutoku řek Ostravice a Odry. 

 

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

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

Novostavba je v souladu s územním plánem. Budova knihovny je umístěna v městské 

části občanské vybavenosti, v blízkosti škol i jádra města. 

 

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

rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, 

ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, s povolením stavby a v případě stavebních úprav 

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

dokumentací:  

Není předmětem bakalářské práce. 
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 f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území:  

Změna území je řešena v samostatné urbanistické studii. 

 

 g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů:  

Není předmětem bakalářské práce. 

 

 h) seznam výjimek a úlevových řešení:  

Není předmětem bakalářské práce. 

 

 i) seznam souvisejících a podmiňujících investic:  

Není předmětem bakalářské práce. 

 

 j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru 

nemovitostí):  

Parcela č. 804/1. 

 

 

A.4 Údaje o stavbě 

 

 a) nová stavba nebo změna dokončené stavby:  

Jedná se o novostavbu. 

 

 b) účel užívání stavby:  

Objekt veřejné knihovny bude sloužit pro širokou veřejnost, pro dospělé, mládež i 

děti, kavárna bude rovněž sloužit k občerstvení pro veřejnost, taktéž i obchod s papírnickým 

zbožím. 

 

  c) trvalá nebo dočasná stavba:  

Objekt bude navržen a užíván jako stavba trvalá. 

 

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

Stavba nebude chráněna dle jiných právních předpisů. 
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 e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb:  

Projektová dokumentace je v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb. o technických 

požadavcích na stavby se změnami dle vyhlášky č. 20/2012 Sb. Stavba je navržena podle 

Stavebního zákona – Zákon č.68/2007 Sb. Je řešeno bezbariérové užívání staveb. Bude 

dodrženo nařízení vlády č. 361/2007 Sb., o ochraně zdraví při práci. 

 

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

právních předpisů:  

Jsou respektovány podmínky stanovené dotčenými orgány. 

 

 g) seznam výjimek a úlevových řešení:  

Žádné výjimky ani úlevová řešení nejsou stanovena. 

 

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

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

 Zastavěná plocha:         630 m
2
, 

 zpevněné plochy:      1 020 m
2
, 

 zatravněné plochy:      4 950 m
2
, 

 obestavěný prostor:      8 600 m
3
, 

 počet knihovních jednotek:   30 000 k.j., 

 počet pracovníků v knihovně:           6 pracovníků, 

 počet uživatelů knihovně:          40 pracovních míst, 

 počet pracovníků v kavárně:                      5 pracovníků, 

 počet uživatelů kavárny:         40 osob, 

 počet pracovníků v obchodě:           1 pracovník. 

 

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

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

budov apod.):  

Všechny přípojky (elektřina, voda, kanalizace, plyn) budou nově zřízeny. Likvidace 

odpadních vod bude probíhat dle předepsaného způsobu. Dešťová voda bude odváděna do 

dešťové kanalizace. Vytápění bude řešeno plynovým kotlem. 
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 j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy): 

Nejsou stanoveny žádné termíny na zahájení a ukončení stavby. 

 

 k) orientační náklady stavby:  

Nejsou předmětem bakalářské práce. 

 

 

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

 SO 01 – novostavba knihovny, 

 SO 02 – zpevněné plochy,  

 SO 03 – příjezdové komunikace a parkování, 

 SO 04 – sadové úpravy, 

 SO 05 – přípojka dešťové kanalizace, 

 SO 06 – přípojka splaškové kanalizace, 

 SO 07 – přípojka vodovodu, 

 SO 08 – přípojka elektrického vedení, 

 SO 09 – přípojka plynovodu. 
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B. Souhrnná technická zpráva 

 

B.1 Popis území stavby 

 

 a) charakteristika stavebního pozemku:  

Pozemek o velikosti 7 600 m
2
, parcela 804/1, na němž se vyskytují také 2 objekty 

Základní školy, se nachází na rovinatém terénu ve středu zastavěného území města, navazuje 

na současnou zbudovanou dopravní a technickou infrastrukturu. Pozemek je ohraničen ze 

severu silnicí Stará cesta, ze západu ulicí Riegrova, z východu ulicí U haldy a z jihu ulicí 

Hrušovská. Pozemek nebude oplocen, bude opatřen parkovacími místy. Pozemek je pro 

výstavbu vhodný. 

 

 b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.):  

Na území nebyla zjištěna hladina podzemní vody. Na vybraném území nebylo zjištěno 

nebezpečí výskytu radonu. Před začátkem stavby se na staveništi provedou orientační měření 

pomocí průzkumných sond pro zjištění složení zeminy a její únosnosti.  

 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma:  

Jsou dodržena veškerá ochranná pásma. 

 

 d) poloha vzhledem k záplavovému území, podplavenému území apod.:  

Novostavba se nenachází v záplavovém ani v poddolovaném území. Území se nachází 

při soutoku řek Ostravice a Odry.  

 

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

poměry v území:  

Novostavba nebude mít žádný negativní vliv na okolní pozemky ani na zástavbu. 

Budova knihovny vhodně zapadá do daného území a negativně nenarušuje jeho vzhled. 

Srážková voda bude odváděna do srážkové kanalizace nově zbudovanou přípojkou. Odtokové 

poměry budou zachovány. 
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 f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin:  

Nebude prováděna žádná demolice, sanace a kácení dřevin. Výsadba nových dřevin 

bude provedena dle situačních výkresů. 

 

 g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé):  

Na tomto území nejsou žádné požadavky na maximální závory zemědělského půdního 

fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa. 

 

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

technickou infrastrukturu):  

Přístup na stavební pozemek je zajištěn ze stávající komunikace I.třídy Stará cesta. Je 

možný příjezd motorovými vozidly, cyklistickými prostředky, je umožněn pomocí 

vytvořených chodníků i přístup pro pěší. 

 

 i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice:  

Není předmětem bakalářské práce. 

 

 

B.2 Celkový popis stavby 

 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek:  

Novostavba bude sloužit jako veřejná knihovna s kavárnou a obchodem, kde bude 

umístěno drobné zboží (papírnictví). V budově bude také umístěn přednáškový sál. 

 Navrhovaná budova je třípatrová, půdorysný tvar vyplývá z územního plánu, střecha 

objektu je plochá. Jedná se o železobetonový montovaný skelet třídy S.1.2. Vnitřní členění 

objektu vychází z provozních požadavků, společně s orientací pozemku ke světovým stranám.  

 Zastavěná plocha tvoří 630 m
2
, zpevněné plochy okolo budovy 1 020 m

2
, zatravněné 

plochy na pozemku 4 950 m
2
. Celkový obestavěný prostor je 8 600 m

3
. Kapacitu knihovny 

tvoří 30 000 k.j. V prostoru knihovny se nachází 40 pracovních míst. Pro stejný počet 

návštěvníků je dimenzována i kavárna v objektu. 
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B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

 

 a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení:  

Situační řešení je dáno orientací pozemku a sousedními objekty. Vstupy do objektu 

jsou orientovány ze severu a jihu. Navržené řešení je v souladu s regulačními podmínkami 

stanovenými v územním plánu města Ostravy, kde daná lokalita je určena k zástavbě 

občanskou vybaveností. 

 

 b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení: 

Stavba je řešena jako třípodlažní, nepodsklepený objekt s plochou střechou. 

Architektonické řešení vychází z požadavku investora a funkčního využití pro potřebné účely. 

V 1. nadzemním podlaží se nachází vstupní prostor – pasáž, kavárna se zázemím, obchod 

s drobnými potřebami – papírnictví a přednáškový sál, který využívá zázemí kavárny, 

technická místnost. Z pasáže vedou komunikace do 2. nadzemního podlaží, ve kterém se 

nachází prostor knihovny, čtenářská místa, zázemí pro zaměstnance knihovny, kanceláře a 

hygienické zázemí pro čtenáře. Ve 3. nadzemním podlaží se nachází také prostor knihovny a 

čtenářská místa. 

 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby:  

Vnitřní dispozice je členěna na vnitřní veřejný průchozí prostor (pasáž), prostor pro 

strávníky, knihovní prostor, prodejnu a přednáškový sál. Při návrhu provozu přípravny nápojů 

a občerstvení se bral ohled na normy a požadavky pro provoz a nakládání s odpady. 

 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby:  

Stavba je navržena jako bezbariérová. V objektu je bezbariérově řešen vstup do 

objektu podle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných požadavcích zabezpečující bezbariérové 

užívání staveb. Výtah uvnitř objektu je rovněž navržen jako bezbariérový. 

 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby:  

 Stavba splňuje vyhlášku č. 591/2006 Sb. a 362/2005 Sb. o bezpečnosti práce a 

technických zařízení při stavebních pracích. Při provádění stavebních prací nesmí být 

ohrožena bezpečnost provozu na pozemních komunikacích. Užívání stavby musí být v rámci 

projektové dokumentace. Budova je navržena tak, aby nevyžadovala žádná další speciální 

bezpečnostní opatření během svého užívání. 
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B.2.6 Základní charakteristika objektů 

 

 a) stavební řešení:  

Nosnou konstrukci tvoří železobetonový montovaný skelet kategorie S 1.2. Skelet je 

rozvržen do pravidelného rastru 6 x 6 m. Stavba je založena na železobetonových 

montovaných patkách. Ztužujícími prvky celé budovy jsou komunikační jádra, rovněž ze 

železobetonu, které obsahují schodišťové stěny a výtahovou šachtu. Vnitřní stěny objektu jsou 

stavěny systémem Porotherm. Stropní desky a průvlaky jsou montované železobetonové. 

Střecha je plochá, odvodnění probíhá pomocí vnitřních svodů, řešením různých spádů. 

Opláštění budovy je tvořeno předsazenou prosklenou fasádou systému ALUPROF. Je tvořena 

nosnými vodorovnými prvky, svislými rozpěrami a výplňovou částí – sklem. 

 

 b) konstrukční a materiálové řešení:  

Základy jsou provedeny železobetonovými prefabrikovanými patkami, svislé nosné 

prvky jsou železobetonové sloupy 400x400 mm, vodorovné nosné prvky jsou průvlaky a 

ztužidla. Stropy jsou z železobetonových stropních panelů tloušťky 250 mm. Střecha je 

plochá, skladba je z tepelně izolačních desek POLYDEK a asfaltových SBS modifikovaných 

pásů ELASTEK, vnitřní omítky Porotherm UNIVERSAL, okna hliníkové, RAL 7012 (šedá 

polomatná), izolační dvojskla U = 1,4 W/m
2
K systém ALUPROF, zavěšená prosklená sklo-

hliníková fasáda, nosné sloupky 240x50 22, příčky 85 mm, zasklení bezpečnostním izolačním 

dvojsklem, v úrovni stropní konstrukce podbarvené e-mailové tvrzené sklo RAL 7012 (šedá 

polomatná), systém ALUPROF. Zpevněné plochy jsou provedeny ze zámkové dlažby. 

 

 c) mechanická odolnost a stabilita:  

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

za následek zřícení stavby nebo její části, vyšší stupeň nepřípustného přetvoření, poškození 

jiných části stavby, technického zařízení nebo instalovaného vybavení v důsledku většího 

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

Stavba je navržena dle ČSN EN, za dodržení limitních přetvoření jednotlivých 

konstrukčních částí pro dané objekty pozemních staveb. Nepředpokládá se větší stupeň 

nepřípustného přetvrzení. V případě překročení normových hodnot zatížení může dojít i 

k většímu přetvoření konstrukcí v rozsahu pružných přetvoření, případně až plastických 

deformací. 
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Ke zřícení může vést pouze katastrofické překročení normových hodnot zatížení, 

případně vliv neočekávané jiné katastrofy, kdy dojde k překročení meze pevnosti materiálů, 

vzniku poruch a případnému zřícení stavby nebo její části. 

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

 

 a) technické řešení:  

Vytápění je řešeno pomocí plynového kotle. Teplý vzduch bude přinášen do interiéru 

vzduchotechnikou umístěnou v podhledech. Větrání prostoru bude umožněno instalovanou 

klimatizací nebo přirozenou cestou. Zdrojem vody bude veřejný vodovod. Zdroj teplé vody 

zajistí připojení na veřejný horkovod. Splašky budou expedovány do veřejné kanalizace, 

dešťová voda bude svedena a odvedena do dešťové kanalizace.  

 

 b) výčet technických a technologických zařízení:  

Není předmětem bakalářské práce. 

 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

 

 a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků:  

Předpokládá se rozdělení stavby na požární úseky dle dispozice objektu. 

 

 b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti:  

Není předmětem bakalářské práce. 

 

 

 c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně 

požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí:  

Navržení stavby je vhodné pro zachování nosnosti a stability konstrukce po určitou 

dobu výstavby a užívání, omezení rozšíření a šíření kouře a ohně v prostorách stavby. 

 

 d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest:  

Navržení stavby Umožňuje bezpečné evakuace osob a zvířat z prostoru stavby. 

V objektu bude řádné značení únikových cest a signalizace. V objektu je umístěno hlavní a 

únikové schodiště. 



25 
 

 

e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru: 

Budova splňuje minimální odstupové vzdálenosti od komunikace a okolních staveb. 

Umístění budovy rovněž Omezuje rozšíření požáru na okolí a přilehlou zástavbu. 

 

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

rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst:  

Není předmětem bakalářské práce. 

 

 g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, 

zásahové cesty):  

V případě požáru je místní dopravní komunikace brána jako dostačující k u možnění 

efektivního a bezpečného zásahu jednotek požární ochrany. 

 

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

vzduchotechnická zařízení):  

Není předmětem bakalářské práce. 

 

 i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními: 

Není předmětem bakalářské práce. 

 

 j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek:  

Není předmětem bakalářské práce. 

 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

 

 a) kritéria tepelně technického hodnocení:  

Stavba jako objekt pro občanskou vybavenost je navržena podle požadavků na objekty 

občanské vybavenosti. Veškerá kritéria pro tepelně technické hodnocení byly čerpány 

z platných právních předpisů. Obálka budovy splňuje aktuální normy ČSN. 

 

 b) energetická náročnost stavby:  

Není předmětem bakalářské práce. 
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 c) posouzení využití alternativních zdrojů energií:  

Není předmětem bakalářské práce. 

 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

 

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

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

Stavba je navržena dle hygienických předpisů na větrání, oslunění místností. Větrání 

je umožněno jak uměle, tak přirozenou cestou, vytápění je pomocí plynového kotle. Osvětlení 

místností je umožněno přirozeně i uměle. Zásobování vodou je umožněno z místní vodovodní 

sítě.  

 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

 

 a) ochrana před pronikáním radonu z podloží:  

V okolí stavby nebylo zjištěno pronikání radonu z podloží. 

 

 b) ochrana před bludnými proudy:  

V okolí stavby nebyl zjištěn výskyt bludných proudů. 

 

 c) ochrana před technickou seizmicitou:  

V okolí stavby nebyly nalezeny zdroje technické seizmicity.  

 

 d) ochrana před hlukem:  

Užívání stavby nemá negativní vliv na zdraví osob. 

 

 e) protipovodňová opatření:  

Území se nenachází v záplavové oblasti. 
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B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

 

 a) napojovací místa technické infrastruktury:  

Budou zřízeny nové přípojky pro vodu, kanalizaci, elektřinu a plyn. Likvidace 

odpadních vod bude probíhat dle předepsaného způsobu. Dešťová voda bude odváděna do 

dešťové kanalizace. Na hranici pozemku bude vybudována revizní šachta kanalizace, 

vodoměr s hlavním uzávěrem vody, elektroměr s rozvaděčem a plynovod s hlavním uzávěrem 

plynu. 

 

 b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky:  

Přípojky pro napojení do veřejných sítí mají délku 20 m. 

 

 

B.4 Dopravní řešení 

 

 a) popis dopravního řešení:  

Objekt knihovny se nachází v centru městské části Hrušov, dle územního plánu v části 

občanské vybavenosti a vzdělání. Vstup na pozemek je umožněn z ulic Stará cesta, Riegrova 

a U haldy. 

 

 b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu:  

Parcela č.804/1, na které je umístěn objekt je ohraničena silnicemi Stará cesta, U haldy 

a Riegrova. 

 

 c) doprava v klidu:  

U objektu bude zřízeno 18 parkovacích míst. Vjezd na parkoviště bude umožněn 

z ulice Riegrova. 

 

 d) pěší a cyklistické stezky:  

Vstup na parcelu bude umožněn dlážděným chodníkem z ulice Stará cesta. Objekt 

knihovny sousedí se školními budovami, umístěnými rovněž na parcele č.804/1. S těmito 

objekty bude knihovna rovněž spojena dlážděným chodníkem. Cyklistické stezky vedou podle 

územního plánu podél ulice Stará cesta. 
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B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

 

 a) terénní úpravy:  

Stavební pozemek je rovinatého charakteru. Bude sejmuta ornice a dojde k úpravám a 

vyrovnání terénu. 

 

 b) použité vegetační prvky:  

Výsadba nových keřů a dřevin bude provedena dle situačních výkresů. 

 

 c) biotechnická opatření:  

Nejsou předmětem bakalářské práce. 

 

 

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

 

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

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Hlukové emise navrženého objektu 

do venkovního prostoru a jejich působení na okolní zástavbu zjevně nepřekročí hodnoty 

stanovené hygienickými předpisy. Ve vnitřním prostředí budou hladiny hluku v souladu s 

hygienickými požadavky dle nařízení vlády č. 148/2006 Sb. O ochraně zdraví před 

nepříznivými účinky hluku a vibrací a dále zákona č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného 

zdraví.   Jsou splněny veškeré hygienické požadavky kladené na tento druh stavby. 

   Bezpečnost práce a zdraví bude v souladu s vyhláškou č. 324/1990 Sb. Objekt 

nezatěžuje životní prostředí, třídění a likvidování odpadů bude v souladu z vyhláškou 

381/2001 Sb. Neměl by se zde vyskytovat žádný škodlivý odpad. Komunální odpady budou 

tříděny a 1x týdně odváženy příslušnou firmou. Ani stavební činností nevzniknou na pozemku 

žádné negativní vlivy na životní prostředí. Provoz v prostorech objektu nebude zatěžovat 

okolí žádným nadměrným hlukem ani prašností. Splašková i dešťová kanalizace bude 

zaústěna do obecní kanalizace. U objektu nedochází k nežádoucímu zastínění obytných 

místností od sousedních objektů a zároveň objekt nezabraňuje proslunění sousedních objektů. 

 

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

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

Stavba nebude negativním způsobem narušovat krajinu. 
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 c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000:  

Stavební oblast nespadá do chráněného území. 

 

 d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA: 

Není předmětem bakalářské práce. 

 

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

podle jiných právních předpisů:  

Není předmětem bakalářské práce. 

 

 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

 

a) Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva 

Novostavba nebude pro obyvatelstvo nebezpečná. 

 

 

B.8 Zásady organizace výstavby 

 

Při zpracování stavby montážních prací se bude striktně dodržovat ustanovení č. 

362/2005 o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s 

nebezpečím pádu a č. 591/2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništi. Důraz se pak bude klást na práce ve výškách a nad volnou 

hloubkou. Všichni účastníci výstavby budou profesně proškoleni a budou způsobilý k zadané 

práci. Zároveň musejí být účastníci výstavby seznámeni s předpisy ještě před zahájením prací 

a jsou povinni používat při práci předepsané osobní ochranné pomůcky podle výše uvedených 

předpisů. Na stavební parcelu bude zakázán vstup nepovolaným osobám. Veškeré práce 

budou v souladu s platnými zákony a vyhláškami platné v ČR. Jsou to vyhláška č. 324/1990 

Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu z 31. července 1990 o 

bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, dále pak vyhláška č. 48/1982 

Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce. Dále předpisy: § 9 vyhl. ČÚBP č. 48/1982, která se 

týká bezpečnosti práce na pracovištích po dobu výstavby a po dobu užívání stavby. Dále vyhl. 

č. 131/98 Sb., 132/98 Sb., stavební zákon č. 183/2006 Sb. skládající se z prováděcích 
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vyhlášek, vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č 324/1990 Sb. a vyhl. ČÚBP č. 48/1992. Všichni účastníci 

stavby musí být proškoleni o BOZP a používat ochranné a pracovní pomůcky.  

 

 a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění:  

Na realizaci stavby bude zapotřebí zajistit zdroje vody a elektřiny. Odběr bude veden 

z nově vybudovaných přípojek, kde bude umožněno měření spotřeby. Veškeré stavební prvky 

a materiál a budou skladovány na parcele investora. Na parkovišti budou zřízena sběrná místa 

olejů a pohonných hmot. 

 

 b) odvodnění staveniště:  

Odvodnění staveniště bude zajištěno nově navrženou kanalizací. 

 

 c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu:  

Bude zhotoven nový odbočovací a najížděcí pruh na stávající komunikaci. 

 

 d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky:  

Stavební práce nebudou mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky. 

 

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

dřevin:  

Staveniště bude oploceno a bude zajištěna ochrana vstupu nepovoleným osobám na 

staveniště. 

 

 f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé):  

Na tomto území nejsou žádné požadavky na maximální zábory zemědělského půdního 

fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa. 

 

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

likvidace:  

V průběhu stavebních prácí se počítá se vznikem běžných stavebních odpadů, které se 

budou odvážet na řízené skládky. Stavební suť a další odpady, které je možno recyklovat 

budou recyklovány u recyklační firmy. 
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 h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin:  

Vytěžená zemina bude skladována na skládce zemin a bude použita při terénních 

úpravách. 

 

 i) ochrana životního prostředí při výstavbě:  

Bude brán zřetel na ochranu životního prostředí. 

 

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

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů:  

Není předmětem bakalářské práce. 

 

 k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb:  

Není předmětem bakalářské práce. 

 

 l) zásady pro dopravně inženýrské opatření:  

Není předmětem bakalářské práce. 

 

 m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za 

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

Není předmětem bakalářské práce. 

  

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny:  

Není předmětem bakalářské práce. 



32 
 

C. Situační výkresy 

 

C.1 Situační výkres širších vztahů 

Příloha č. C-1 

 

 

C.2 Celkový situační výkres 

Příloha č. C-2 

 

 

C.3 Koordinační situační výkres 

Příloha č. C-3 
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D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 

 

D.1. Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 

 

D.1.1. Architektonicko-stavební řešení 

 

 a) Technická zpráva  

Bakalářská práce zpracovává projekt novostavby knihovny s kavárnou.  

Navržena stavba je solitérní, třípodlažní objekt s plochou střechou s řešením odtoku do 

střešních vtoků a systémem odvodnění různých spádů. Konstrukčně se jedná o prefabrikovaný 

montovaný železobetonový skelet kategorie S.1.2.  

Dvěma hlavními vstupy (jedním ze severu a jedním z jihu) se vstupuje do pasáže, 

poloveřejného prostoru objektu, ze kterého je pak přístup do jednotlivých částí budovy. Mezi 

ty to části patří kavárna, přednáškový sál, obchod a samotná knihovna. V kavárně se nachází 

hlavní pobytová plocha, zázemí pro provoz a zaměstnance a toalety pro veřejnost. V knihovně 

se nachází hlavní prostor k prezenčnímu vypůjčení knihovních jednotek, zázemí zaměstnanců, 

administrativní prostory a toalety. 

Objekt je řešen jako bezbariérový, do druhého a třetího nadzemního podlaží vede 

výtah a v prvním a druhém podlaží jsou umístěny toalety pro imobilní. Na parkovišti jsou 

vyhrazeny dvě parkovací místa. 

Zastavěná plocha tvoří 630 m
2
, zpevněné plochy okolo budovy 1 020 m

2
, zatravněné 

plochy na pozemku 4 950 m
2
. Celkový obestavěný prostor je 8 600 m

3
. Kapacitu knihovny 

tvoří 30 000 k.j. V prostoru knihovny se nachází 40 pracovních míst. Pro stejný počet 

návštěvníků je dimenzována i kavárna v objektu. 

Umístění domu na stavebním pozemku je orientováno vzhledem ke světovým stranám 

a okolní zástavbě. Vstupy do objektu jsou orientovány ze severu a jihu, kavárna je v západní 

části objektu, obchod a přednáškový sál ve východní.  

Základy jsou provedeny v nezámrzné hloubce železobetonovými prefabrikovanými 

patkami, uloženými do zhutněného štěrkopísku. 

Svislými nosnými prvky jsou železobetonové sloupy 400x400 mm, vodorovné nosné 

prvky jsou průvlaky a ztužidla. Skelet systému S.1.2 je systémem s průběžnými průvlaky a 

dělenými sloupy. Stropy jsou z železobetonových stropních panelů tloušťky 250 mm. Stropní 

desky se ukládají na ozub na průvlaky.  
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Střecha je plochá, skladba je z tepelně izolačních desek POLYDEK a asfaltových SBS 

modifikovaných pásů ELASTEK. 

Okna jsou hliníkové, RAL 7012 (šedá polomatná), izolační dvojskla U = 1,4 W/m
2
K 

systém ALUPROF, zavěšená prosklená sklo-hliníková fasáda, nosné sloupky 240x50 22, 

příčky 85 mm, zasklení bezpečnostním izolačním dvojsklem, v úrovni stropní konstrukce 

podbarvené e-mailové tvrzené sklo RAL 7012 (šedá polomatná), systém ALUPROF. 

Schodiště jsou montovaná železobetonová, jednotlivé prvky odpovídají skeletu 

systému S.1.2.Schodiště je vždy dvojramenné s mezipodestou, bez zrcadla, opatřené vhodným 

zábradlím.  

Vnitřní příčky jsou skládány systémem Porotherm. V objektu se nachází druh PTH 19 

AKU a PTH 8 Profi DRYFIX. Vnitřní omítky jsou značky Porotherm UNIVERSAL, hladké, 

bílé. 

Podhledy jsou řešeny zavěšeným roštem se sádrokartonovými deskami. V podhledem 

je ukrytá vzduchotechnika, vedení elektřiny a osvětlení.  

Zpevněné plochy okolo budovy jsou provedeny ze zámkové dlažby. 

 

 b) Výkresová část  

  Příloha č. D-1.1.01 až č. D-1.1.13 

 

 c) Dokumenty podrobností  

  Příloha č. D-1.1.14 až č. D-1.1.18 

 

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 

Není předmětem bakalářské práce. 

 

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 

Není předmětem bakalářské práce. 

 

D.1.4 Technika prostředí staveb 

 Není předmětem bakalářské práce. 
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D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení 

 Není předmětem bakalářské práce. 
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E. Dokladová část 

E.1 Vytyčovací výkresy jednotlivých objektů zpracované podle jiných právních předpisů 

 Není předmětem bakalářské práce. 

E.2 Projekt zpracovaný báňským projektantem 

 Není předmětem bakalářské práce. 
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4. Přílohy 

 

Č. výkresu Název výkresu     Měřítko Formát 

 

C-1  Situační výkres širších vztahů   1: 1 000 A3  

C-2  Celkový situační výkres    1:250  A1  

C-3  Koordinační situační výkres    1:250  A1 

D-1.1.1 Vytyčovací výkres     1:100  A1 

D-1.1.2 Základy      1:50  A1 

D-1.1.3 Půdorys 1.NP      1:50  A1 

D-1.1.4 Půdorys 2.NP      1:50  A1 

D-1.1.5 Půdorys 3.NP      1:50  A1 

D-1.1.6 Výkres stropu 1.NP     1:50  A1 

D-1.1.7 Půdorys střechy     1:50  A1 

D-1.1.8 Řez A-A      1:50  A1 

D-1.1.9 Řez B-B      1:50  A1 

D-1.1.10 Severní pohled     1:100  A3 

D-1.1.11 Jižní pohled      1:100  A3 

D-1.1.12 Východní pohled     1:100  A3 

D-1.1.13 Jižní pohled      1:100  A3 

D-1.1.14 Architektonický detail    1:10  A1 

D-1.1.15 Výpis truhlářských výrobků      A3 

D-1.1.16 Výpis zámečnických výrobků     A3 

D-1.1.17 Výpis klempířských výrobků      A4 

D-1.1.18 Výpis fasádních prvků      A3 


