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1. ÚVOD A CÍL DIPLOMOVÉ PRÁCE  

Tématem diplomové práce je urbanisticko-architektonický návrh zástavby proluky na 

ulici Úprkova, která se nachází v historickém jádru města Prostějov. Výsledkem je 

vypracování dvou variant návrhu v různých stupních stavební dokumentace. První varianta je 

provedena jako studie a druhá varianta je dopracována do stádia - dokumentace k rozhodnutí 

o umístění stavby nebo zařízení. Území určené k zástavbě je řešeno s ohledem na urbanistické 

návaznosti v dané lokalitě , vztahy na dopravní a technickou infrastrukturu města s ohledem 

na okolní architekturu a existující územně plánovací dokumentaci a regulační plán města 

Prostějov. 

V dané lokalitě plánuje investor výstavbu objektu Domu knihy, který plní funkci prodejny 

knih a kavárny s možností podkrovních bytů. Tato lokalita byla vybrána především díky své 

pozici v rámci města ale také kvůli snaze města na výstavbu v této oblasti, jelikož se v ní 

nachází spousty proluk ,které jsou vadou na kráse celého města. 

 Součástí je také celkové i ekonomické vyhodnocení návrhu a zdůvodnění navrhovaného 

řešení. 
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2 REKAPITULACE VÝCHODISEK A TEORETICKÝCH 

PODKLAD Ů 

Úkolem diplomové práce je zpracování návrhu na vybudování nového objektu pro 

prodejnu knih s doplňkovou funkcí kavárny a bydlením v nejvyšším patře na ulici Úprkova.  

Teoretickým východiskem pro zpracování projektu samotného objektu jsou především 

obecné zásady architektury a pozemního stavitelství. V rámci projektu je však třeba zohlednit 

i ostatní specifické požadavky vyplývající z  norem a předpisů. Například soubor požadavků 

upravující podmínky pro přizpůsobení objektů možnostem osob s omezenou schopností 

pohybu a orientace.  

Zasazení stavby do prostředí okolí vychází v obecné rovině z  principů urbanismu.  

Obnova lokality musí respektovat celkový charakter městské části utvářený do současné 

podoby v průběhu historického vývoje území. Při obnově lokality je třeba zohlednit také 

zařazení řešeného území do ochranných pásem. 

 

2.1 DŮM KNIHY   

 

 Dům knihy je vlajková loď firmy LIBREX. Nabízí svým zákazníkům mimořádný 

zážitek při nákupu knih. Samotný dům spojuje v sobě funkce několika budov a stává se tak 

významným kulturním centrem v daném městě.  

 Základem je knihkupectví, které nejen svou kapacitou převyšuje ostatní konkurenční 

knihkupectví, ale taky dalšími službami a funkcemi. Například WI-FI připojení zdarma se 

běžně v knihkupectvích nenachází. Dále Dům knihy Librex disponuje kavárnou, kde je možné 

si zakoupenou literaturu přečíst, popřípadě si jen tak odpočinout. V neposlední řadě se zde 

nachází prostor pro galerii, prezentaci, či autorské čtení knih.  

Jelikož je Dům knihy velice specifická budova, která v sobě spojuje více funkcí, musíme 

zahrnout teoretická východiska všech typů budov a služeb, které nabízí.   
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2.2 URBANISTICKÁ KONCEPCE   

[12] 

 (1) Urbanistická koncepce je založena na myšlence kompaktního města. Město Prostějov 

se bude rozvíjet jako souvisle urbanizovaný celek. 

(2) Rozvoj města bude vycházet z těchto závazných zásad: 

 a) zásadní pro koncepci města je respektovat nadřazený dopravní skelet: 

  – dopravní koridor rychlostní komunikace R/46 

  – změna trasování silnice II/150 

 b) respektovat dominantní postavení historického jádra 

 c) rozvoj bydlení je navržen do ploch západně od centra (Krasice, Čechovice, 

Domamyslice), jižně od centra podél ul. Okružní a dostavby volných ploch severně 

(Prostějov, Držovice, Vrahovice) 

 d) sportovně rekreační plochy soustředit a rozvíjet především na severním okraji 

města Prostějova – podél toku řeky Hloučely 

 e) průmyslová výroba je soustředěna do tzv. průmyslových zón 

funkční uspořádání, závazné regulativy 

(1) Funkční uspořádání území města je vymezeno ve výkrese č. 1 Hlavní výkres s 

komplexním urbanistickým řešením změn celého území města I. změny ÚPN SÚ Prostějov a 

II. změny ÚPN SÚ Prostějov a III. změny ÚPN SÚ Prostějov a výkresech č. 2 a 4 Hlavní 

výkres – návrh změny, Změny územního plánu sídelního útvaru Prostějov: Zachování stávající 

funkce výrobního areálu (změna plochy „bydlení a občanské vybavení Bo“ na plochu 

„občanské vybavení – smíšená funkce Osm“). 

(2) Náplň funkčního uspořádání je vymezena funkčními regulativy, které tvoří přílohu č. 2 

vyhlášky č. 66/2002. 

(3) Vymezenému funkčnímu využití území a ploch musí odpovídat způsob jeho užívání a 

zejména účel umisťovaných a povolovaných staveb, včetně jejich změn a změn v jejich 

užívání. Stavby a jiná opatření, která vymezenému funkčnímu využití neodpovídají, nesmí být 

v tomto území umístěny nebo povoleny. 

prostorové uspořádání a jeho limity 

(1) Plochy centrální zóny: 

 a) polyfunkční centrum města zahrnuje městskou památkovou zónu tzn. plochu se 

zvýšenými nároky na přípravu výstavby, urbanistického a architektonického řešení staveb a 
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jejich souborů, nová výstavba a rekonstrukce musí respektovat historické prostředí a 

požadavky dané vyhlášením městské památkové zóny 

 b) závazné jsou uliční čáry, výšková hladina a tvar střech stávající zástavby 

respektující historické dominanty města (radnice, věže kostelů) 

 c) koncepce rozvoje – zachovat a rekonstruovat stávající urbanistickou strukturu, 

posílit bydlení (nesnižovat počet bytů), revitalizovat památkově chráněné objekty a zapojit je 

do života města (zámek) 

 d) rozvojové plochy s možností dostavby a rekonstrukcí jsou: prostor bývalého 

židovského města v ul. Hradební, Koželuhova, Uprkova a prostory ul. Wolkerova a ul. Školní 

(2) Plochy bydlení: 

 a) obytné území zabírá většinu zastavěných ploch města, plochy obytné zástavby 

obklopují centrum města a jsou dále rozvíjené podél městských radiál - ul. Svatoplukova, 

Olomoucká, Kostelecká, Plumlovská, Žeranovská, Brněnská a Dolní 

 b) rozvojové plochy – ve směru západně od centra v plochách mezi stávající zástavbou 

Krasic, Čechovic, Domamyslic, za sídlištěm Hloučela po trati Zadní trávníky, jižně od centra 

podél ulice Okružní a dostavby volných ploch v severní části města Prostějova, v Držovicích, 

ve Vrahovicích a v Žešově 

(3) Plochy občanského vybavení: 

 a) občanská vybavenost městského typu tj. s většími nároky na plochy (školství, 

kultura, zdravotnictví, sociální péče) je soustředěna v centru města a v jejím blízkém okolí, 

ostatní vybavenost je rozmístěna rovnoměrně podél městských radiál a v centrech 

urbanistických obvodů 

 b) rozvojové plochy pro jednotlivá zařízení vybavenosti jsou vymezeny: 

  - v centru města v prostoru ulic Kostelní – Uprkova 

  - prostor mezi ul. Mlýnská, Plumlovská a Šlikova 

  - v prostoru mezi ul. Újezd a Jihoslovanská 

  - prostor ul. Svatoplukovy 

  - v prostoru mezi ul. Vápenice a Partyzánská 

  - v prostoru sídliště Hloučela, u sídliště Západ 

  - ul. Olomoucká, ul. Plumlovská, 

  - ul. Kostelecká, ul. Brněnská, Za Hybešovou ul. 

  - v Krasicích, Čechovicích a Držovicích 
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zásady ochrany kulturních hodnot 

(1) Chránit a respektovat architektonické a urbanistické hodnoty městské památkové zóny 

jako celku a dalších kvalitních zachovalých městských prostorů s kvalitní architekturou. 

Jedná se především o ulice Rejskova, Partyzánská, Šafaříkova, Sladkovského, Palečkova, 

Daliborka, Tetín, Svatoplukova, Vápenice, Karlov, Komenského. 

(2) Ve smyslu § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 

pozdějších předpisů, je třeba chránit území archeologického zájmu zakreslené ve výkrese č. 1 

Hlavní výkres s komplexním urbanistickým řešením změn celého území města I. změny ÚPN 

SÚ Prostějov a II. změny ÚPN SÚ Prostějov a III. změny ÚPN SÚ Prostějov. 

(3) Chránit a respektovat je třeba všechny objekty zapsané ve státním seznamu 

nemovitých kulturních památek, uvedených v kapitole 2.3.2.1 b) průvodní zprávy schváleného 

územního plánu města Prostějova 

  

2.3 ARCHITEKTURA  

[16] 

Architekturu  je v nejobecnějším pojetí synonymem pro stavitelství a zabývá se jak 

globálním pohledem na urbanismus či krajinu přes klasické stavitelství budov až po design 

jednotlivých detailů jako je například bytová architektura. V užším významu slova pak 

označuje stavbu, která je nositelem nějakého uměleckého pojetí či názoru. 

2.4 TECHNICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY  

Technické požadavky na stavbu tohoto typu jsou velice podobné, jako požadavky velice 

na jakoukoliv jinou stavbu. Liší se pouze v části šesté vyhlášky o požadavcích na stavby 

č.268/2009. 

Tato část se zabývá zvláštními požadavky na vybrané druhy staveb a dům knihy zde 

spadá kategorie stavby pro obchod. 

[10] 

§ 42 

Stavby pro obchod 

(1) Ve stavbách pro obchod musí mít hlavní dopravní komunikace v prodejních 

místnostech průchozí šířku alespoň 2000 mm, v přízemí 2500 mm. Na jejich křížení musí být 

umístěny ukazatele k východům, únikovým cestám a hlavnímu schodišti. 
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(2) Vstupy pro příchod zákazníků musí být oddělené od vstupů sloužících provozu. 

(3) U staveb pro obchod s počtem parkovacích stání 50 a více se musí zajistit napojení z 

přilehlé pozemní komunikace, pro odbočení vlevo levým odbočovacím pruhem. 

(4) Stavby pro obchod musí být vybaveny samostatnou místností se záchodovou mísou 

pro veřejnost odděleně pro muže a ženy obojí s předsíní a umyvadlem, popřípadě místností 

pro matky s dětmi, v počtu odpovídajícím kapacitě stavby. 

 
Mezi další požadavky pro tento typ stavby jsou nároky na plochu. 

Předběžný návrh počítá a regály s 5 a 6 policemi maximální výška pro uchopení je 1,8m 

a 1bm regálu pojme 30 svazků odborné literatury, 33 svazků krásné literatury nebo 25 svazku 

dětské literatury. Uličky mezi regály ne delší než 3metry. 

Obr.1 – Výška regálu [01] 

Obr.2 – Minimální rozestupy [01] 
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2.3 BEZBARIÉROVÉ POŽADAVKY  

Vyhovět potřebám osob s omezenou schopností pohybu a orientace při užívání staveb je 

účelem tzv. bezbariérových řešení staveb. Požadavky na bezbariérové řešení staveb určuje 

vyhláška č. 398/2009 Sb. Uvedená vyhláška podrobněji stanovuje bezbariérová řešení 

různých druhů staveb. Podle ní se postupuje při zpracování a pořizování územně plánovací 

dokumentace a územně plánovacích podkladů i při navrhování, umisťování a provádění 

staveb a při stavebním řízení. 

Z o obecných technických požadavku zabezpečujících bezbariérové užívání staveb jsou 

pro řešený objekt nejdůležitější především tyto paragrafy vyhlášky č. 398/2009 Sb. 

[09] 

§ 5 

Přístupy do staveb 

(1) Přístupy do staveb uvedených v § 2 odst. 1 písm. b), c) a d) musí být bez schodů a 

vyrovnávacích stupňů. Vstupy musí být v úrovni komunikace pro chodce. Brání-li tomuto 

řešení závažné územně technické nebo stavebně technické důvody, může být vyrovnání 

výškového rozdílu řešeno bezbariérovou rampou nebo v odůvodněných případech u změn 

dokončených staveb zdvihací plošinou. Požadavky na technické řešení jsou uvedeny v bodech 

1.1.1., 3.1.4. až 3.1.8. a 3.2.4. přílohy č. 1 a v bodě 2. přílohy č. 3 k této vyhlášce. 

(2) Přístup ke stavbám se musí vytýčit přirozenými nebo umělými vodícími liniemi a 

přístup k budově se specializovanými službami pro osoby se zrakovým postižením, nemocnici, 

krajskému úřadu, výpravní budově, odbavovacímu terminálu veřejné dopravy a stanici metra 

také akusticky. Požadavky na technické řešení stanoví body 1.2.0., 1.2.1., 1.2.8. a 1.2.9. 

přílohy č. 1 k této vyhlášce. 

 

Požadavky na stavby občanského vybavení 

§ 6 

(1) Stavbou občanského vybavení se rozumí: 

a) stavba pro veřejnou správu, soudy, státní zastupitelství, policii, obviněné a odsouzené, 

b) stavba pro sdělovací prostředky, 

c) stavba pro obchod a služby, 

d) stavba pro ochranu obyvatelstva, 



Diplomová práce 

 
 

  
9 

 

  

e) stavba pro sport, 

f) školy, předškolní a školská zařízení, 

g) stavba pro kulturu a duchovní osvětu, 

h) stavba pro zdravotnictví a sociální služby7, 

i) budova pro veřejnou dopravu, 

j) stavba ubytovacího zařízení pro cestovní ruch s celoročním i sezónním provozem pro 

více než 20 osob. 

(2) Přístup do všech prostorů určených pro užívání veřejností musí být zajištěn 

vodorovnými komunikacemi, schodišti a souběžně vedenými bezbariérovými rampami nebo 

výtahy. U změn dokončených staveb na přístupu pouze do vstupního podlaží lze v 

odůvodněných případech použít zdvihací plošinu. Požadavky na technické řešení jsou 

uvedeny v bodech 1.1.1. až 1.1.4., 1.2.0., 1.2.1., 1.2.10., 2. a 3. přílohy č. 1 a v bodě 2. přílohy 

č. 3 k této vyhlášce. 

(3) U změn dokončených staveb s nejméně dvěma podlažími, které nejsou vybaveny 

výtahem nebo bezbariérovou rampou a výtah ani bezbariérovou rampu nelze z technických 

důvodů dodatečně zřídit, musí být zajištěno bezbariérové užívání alespoň vstupního podlaží. 

U staveb veřejné správy musí být v tomto podlaží umožněno užití všech služeb poskytovaných 

v budově. U staveb s výtahem určeným pro dopravu osob nebo osob a nákladů musí být 

osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace umožněn přístup do všech podlaží 

určených pro užívání veřejností. 

(4) Prostory stavby v částech určených pro užívání veřejností, včetně bezpečnostních 

prvků u vstupu a výstupu, odbavovacího nebo registračního a komunikačního systému mezi 

veřejností a personálem, nejméně 20 % veřejných telefonních automatů, samoobslužných 

informací, obdobných zařízení, pokladen a přepážek musí být řešeny tak, aby bylo zajištěno 

jejich užívání osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace. Požadavky na 

technické řešení stanoví body 1.1.4. až 1.1.8., 1.2.0., 1.2.1., 1.2.8., 1.2.9., 1.2.11. a 1.3. 

přílohy č. 1 k této vyhlášce a body 1. až 6. Přílohy č. 3 k této vyhlášce. Vyhrazené prostory 

musí být označeny příslušnými symboly podle přílohy č. 4 k této vyhlášce. 

 

§ 7 

(1) Ve stavbě, ve které je záchod určen pro užívání veřejností, musí být v každém tomto 

zařízení nejméně jedna záchodová kabina v oddělení pro ženy a nejméně jedna záchodová 

kabina v oddělení pro muže, řešena v souladu s požadavky uvedenými v bodech 5.1.1. až 
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5.1.7. přílohy č. 3 k této vyhlášce. Kabina nemusí mít předsíňku v případech, kdy je přístupná 

z prostoru, který není pobytovou místností. Pokud je stavba vybavena maximálně dvěma 

záchodovými kabinami, lze jako bezbariérovou zřídit pouze jednu z nich, určenou pro obě 

pohlaví a přístupnou přímo z veřejného komunikačního prostoru. U změn dokončených staveb 

s více záchodovými kabinami lze též postupovat podle věty předchozí a v odůvodněných 

případech může být kabina zcela výjimečně přístupná z oddělení pro ženy. Ve stavbách, které 

jsou určeny pro osoby na vozíku s asistentem, musí být záchodová kabina řešena s ohledem 

na výpomoc asistenta. 

(2) Stavby určené pro děti do tří let s hygienickým zařízením pro veřejnost musí mít 

nejméně jednu přebalovací kabinu v oddělení pro ženy a nejméně jednu přebalovací kabinu v 

oddělení pro muže, popřípadě nejméně jednu přebalovací kabinu přístupnou ze společného 

prostoru řešenou podle bodu 5.1.9. přílohy č. 3 k této vyhlášce nebo nejméně jeden 

přebalovací pult v oddělení pro ženy a nejméně jeden přebalovací pult v oddělení pro muže 

řešený podle bodu 5.1.8. přílohy č. 3 k této vyhlášce. 

(3) Ve stavbě, ve které je sprcha nebo vana určena pro užívání veřejností, musí být 

nejméně jedna sprcha nebo vana v oddělení pro ženy a nejméně jedna sprcha nebo vana v 

oddělení pro muže řešena v souladu s požadavky uvedenými v bodech 5.1.1. a 5.1.10. až 

5.1.13. 

přílohy č. 3 k této vyhlášce. 

(4) Ve stavbě, ve které je šatna určena pro užívání veřejností, musí být nejméně část v 

oddělení pro ženy a část v oddělení pro muže řešena v souladu s požadavky uvedenými v 

bodech 5.1.1. a 5.1.7. přílohy č. 3k této vyhlášce. 

 

2.4 POŽADAVKY NA KAVÁRNU  

Objekt kavárny má teoretická východiska specifikovány ve vyhlášce č. 137/2004 sb. o 

hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při 

činnostech epidemiologicky závažných.  

Zvláště pak v části § 11 

[11] 

§ Chyba! Záložka není definována. 

Sanitární zařízení a jiná pomocná zařízení 
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(1)  Pro osoby vykonávající činnosti epidemiologicky závažné musí být v provozovně 

k dispozici sanitární zařízení, která tvoří šatny, záchody, umyvárny, popřípadě sprchy. 

Záchody nesmí být přímo přístupné z místností, ve kterých se uchovávají potraviny nebo 

produkty nebo ve kterých se s nimi zachází. Sanitární zařízení musí být oddělená pro muže a 

ženy s výjimkou provozovny, která má v jedné směně nejvýše 10 osob.  

(2)  Šatny musí být stavebně odděleny od umýváren a sprch. Je-li v jedné směně nejvýše 5 

osob nebo jde-li o spolupracující rodinné příslušníky, může být umývárna i sprcha součástí 

šatny. Počet skříněk v šatně musí odpovídat počtu osob. Šatny musí být zřízeny i na 

dislokovaných pracovištích.  

(3)  Denní místnost se zřizuje zejména pro oddech osob teplé kuchyně a přípraven se 

sníženou teplotou za účelem jejich ochrany před nepříznivými klimatickými vlivy a pro jejich 

stravování, není-li pro osoby zřízena jídelna. Denní místnost se vybavuje stoly, sedacím 

nábytkem, a slouží-li jako jídelna, i umyvadlem, dřezem na mytí nádobí a technologickým 

zařízením odpovídajícím způsobu přípravy a konzumaci jídel. Za denní místnost lze považovat 

i šatnu v provozovně do 10 osob v jedné směně. 

(4)  Záchody musí být vždy oddělené od záchodů pro spotřebitele. Záchody musí mít 

předsíň vybavenou umyvadlem, tekoucí pitnou studenou a teplou vodou, mísicí baterií bez 

ručního ovládání uzavírání tekoucí vody, dávkovačem prostředku na mytí rukou s náplní a 

ručníky pro jednorázové použití nebo osoušečem rukou. 

(5)  Počet záchodů se stanoví  

a)       na 10 žen jedno sedadlo, pro každých dalších 20 žen jedno další sedadlo a 

b)      na 10 mužů jedno sedadlo a popřípadě i pisoárové stání nebo mušle; pro každých 

dalších 40 mužů jedno další sedadlo, popřípadě i další pisoárové stání nebo mušle. 

(6)  Záchody nesmí být od pracoviště vzdáleny více než 120 m, a je-li provozovna 

vícepodlažní, zřizují se záchody zpravidla v jednotlivých podlažích u pracovních úseků, pokud 

jsou tyto trvalým pracovištěm. 

(7)  Za vyčleněný záchod lze v odůvodněných případech považovat záchod, který současně 

užívá známý okruh osob, které nepracují ve stravovacích službách a jsou rodinnými 

příslušníky provozovatele nebo jsou zaměstnané v sousedících provozovnách (například 

pasáže). Vyčleněný záchod musí splňovat podmínky podle odstavce 4, vyjma předsíně 

v rodinném domku.  

 (9)  Pro úklid provozovny se zřizuje úklidová komora, popřípadě výklenek s přívodem 

tekoucí pitné vody a teplé vody vybavený výlevkou a policí, popřípadě skříňkou pro uložení 
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čisticích a mycích prostředků. Podle charakteru činnosti a dispozičního uspořádání 

provozovny se úklidová komora pro konzumační část zřizuje odděleně. 
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3. CHARAKTERISTIKA ŘEŠENÉ LOKALITY  

3.1 CHARAKTERISTIKA ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ A ŠIRŠÍCH VZTAH Ů 

Prostějov je okresní město v Olomouckém kraji. Má ve své aglomeraci téměř 50 000 

obyvatel. Nachází se na západním okraji úrodné roviny Hané, v severní části 

Hornomoravského úvalu, východně od Drahanské vrchoviny. Město se rozkládá v nadmořské 

výšce 225 metrů nad mořem, na jeho okraji protékají říčky Hloučela  a Romže. Historické 

jádro města je od roku 1990 městskou památkovou zónou. Město Prostějov leží na pomyslné 

spojnici mezi městem Olomouc a Brno, a jeho východní část protíná dálnice D1 spojující tato 

města, která je i zároveň hlavní páteřní dálnicí České Republiky. 

 

V dané lokalitě se nachází následující služby a občanská vybavenost: 

Městský úřad 

Muzeum prostějovska v Prostějově  

Kulturní středisko a kino města Prostějov 

Městské divadlo a národní dům 

Zámek Prostějov 

Dvě základní školy, pět středních škol 

Několik restaurací a penzionů 

 

Podkladem pro vyhotovení byly mapy z www.mapy.cz a vlastní poznatky z prozkoumání 

území. 
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Obr.3 - Začlenění historické zóny a řešené lokality v rámci města Prostějov 

Obr.4 Širší vztahy  

ŘEŠENÁ LOKALITA  

HISTORICKÁ ZÓNA 

SMĚR 

OLOMOUC 

ŘEŠENÁ LOKALITA  

SMĚR 

BRNO 



 

  

 

3.2 ROZBOR DOPRAVNÍCH VZT

. 3.2.1 Automobilová doprava 

Východní část města protíná dálnice D1. Tato dálnice je p

Dolní, která navazuje na vnitřní okruh ohrani

Palackého, Wolkerova, Újezd, Vápenice a Blahoslavova. Z

navazují hlavní cesty do všech sv

západ silnice Plumovská, na jih silnice Brn

je zasíťován klasickým městským uli

. 3.2.2 Městská hromadná doprava 

Městskou hromadnou dopravu ve M

lines, a.s. Městská hromadná doprava je zajiš

rozsahu. Názorný plán městské hromadné dopravy je možno vid

 

Obr.5. Schéma sítě linek MHD v Prost
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OZBOR DOPRAVNÍCH VZT AHŮ  

.1 Automobilová doprava  

sta protíná dálnice D1. Tato dálnice je připojená k m

Dolní, která navazuje na vnitřní okruh ohraničující jádro města. Okruh je složen z

Palackého, Wolkerova, Újezd, Vápenice a Blahoslavova. Z tohoto městského okruhu nám 

navazují hlavní cesty do všech světových stran. Na východ je to již zmíněná silnice Dolní, na 

západ silnice Plumovská, na jih silnice Brněnská a na sever silnice Kostelecká. Zbytek m

ěstským uličním systémem. 

stská hromadná doprava  

stskou hromadnou dopravu ve Městě Prostějov zajišťuje dopravce FTL

stská hromadná doprava je zajišťována výhradně autobusy a je v

ěstské hromadné dopravy je možno vidět na obr.5

 linek MHD v Prostějově 
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. 3.2.3 Pěší doprava   

V centrální zóně nefunguje městská hromadná doprava a automobilová doprava je značně 

omezena, probíhá zde především pěší doprava. Město Prostějov není nějak obzvláště velké, 

proto není problém s docházkovou vzdáleností kamkoliv. Dále je ve městě vyznačen pěší 

okruh, který protíná několik významných památek, jedná se především o turistickou 

záležitost. 

 

. 3.2.4 Alternativní doprava 

Alternativní dopravou je především myšlena cyklistická doprava. Sít cyklostezek 

v Prostějově je momentálně ve fázi budování. Západní část města je již kompletně zasíťována 

avšak východní část ještě ne.  

Celková dopravní situace je řešena na výkrese č.1.3 – Dopravní infrastruktura 

 

3.3 L IMITY ÚZEMÍ   

Zadaná stavební parcela se nachází v městské památkové zóně města Prostějov, z tohoto 

důvodu jsou kladeny na stavbu limity, které jsou taktéž naznačeny ve výkrese č.1.2 – Územní 

plán zóny. 

Limity pro dané území jsou: 

Občanská vybavenost v kombinaci s bydlením 

Podlažnost – 2 nadzemní podlaží 

Zastřešení šikmou střechou  
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3.4 STÁVAJÍCÍ STAV OKOLÍ STAVEBNÍ PARCELY   

V okolí stavební parcely vzniká jakési druhé moderní centrum města. Viz foto. 

 

Obr.6. Fotografie stávajícího stavu s naznačením nové budovy 

3.5 ROZBOR SÍTÍ   

V daném území se nachází tyto sítě:  

Vodovod 

Kanalizace (jednotná) 

Elektrická energie 

Plynovod (NTL) 

Komunikační sítě O2 

 

Sítě jsou zaznačeny ve výkresu č.1.4 – Sítě technické infrastruktury 

 

3.6 VLASTNICKÉ VZTAHY  

Hlavní stavební pozemek parcela č.156 

Vlastník: 

E.PROXIMA, s.r.o. Holická 1099/31, Olomouc, Hodolany, 779 00 

  

Navrhovaná budova 
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Sousední pozemky: 

Parcelní číslo: 158/2 

Vlastník:  

Jaroslav Círek, nám. T. G. Masaryka 113/8, Prostějov, 796 01 

 

Parcelní číslo:152/2 

Vlastník:  

Václav Ordelt. Plumlovská 447/14, Prostějov, 796 01 

 

Parcelní číslo:154/4 

Vlastník: 

E.PROXIMA, s.r.o. Holická 1099/31, Olomouc, Hodolany, 779 00 

 

 

3.7 SEZNAM INSTITUCÍ , SE KTERÝMI JE NUTNO ZÁM ĚR PROJEDNAT  

Městský úřad Prostějov – odbor správy majetku města 

Městský úřad Prostějov – odbor správy majetku města, oddělení památkové péče 

Městský úřad Prostějov – odbor dopravy 

Městský úřad Prostějov – odbor životního prostředí 

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, územní odbor Prostějov, Wolkerova 6, 

Prostějov 

Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje, územní pracoviště Prostějov, Šafaříkova 

49, Prostějov 

E.ON Česká republika, a.s., Lidická 36, Brno 

Jihomoravská plynárenská,a.s., Plynárenská 499/1, Brno 

Telefónica O2 Czech republic, a.s. DLSS Olomouc, 1. Máje 3, Ostrava – Mariánské hory 

Vodovody a kanalizace Prostějov, Krapkova 26, Prostějov 
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4. DŮM KNIHY LIBREX V PROSTĚJOVĚ - VARIANTA 1 

Varianta 1 diplomové práce je řešená pouze ve fázi studie. 

 

4.A PRŮVODNÍ ČÁST 

4.A.1 Identifikační údaje 

 

Název stavby:  DŮM KNIHY LIBREX V PROSTĚJOVĚ 

Místo stavby:  ul. Úprkova 

Kraj:   Olomoucký 

Investor:    Petr Becher - LIBREX 

 

Katastr:    k.ú. Prostějov 

 

Projektant:   Jan Fridrich  

    Jugoslávská 16  

    700 30 Ostrava - Zábřeh 

4.A.2  Základní údaje charakterizující řešený objekt 

Parcela, na které bude budova Domu knihy Librex se nachází v centrální zóně města 

Prostějov. V současné době je na daném pozemku zpevněná plocha po bývalé budově. 

Stávající pozemek není oplocen a parkují na něm auta. Pozemek je orientován podélnou osou 

ve směru východ - západ, rovnoběžně s ulicí Úprkova. Pozemek je rovinatý a je umístěn 

v zastavěné centrální části obce. 

Město Prostějov má schválený Územní plán města, ve kterém je předmětná lokalita 

určena pro plochy smíšených funkci bydlení a služeb bez negativního vlivu na okolí. 

Nový objekt bude napojen na stávající rozvody  veřejné technické infrastruktury. Způsob 

napojení bude stanoven po upřesnění budoucího využití. Bude řešeno v dalším stupni 

projektové dokumentace. 

V okolí budoucí budovy se bude nacházet dostatek parkovacích stání. 

 



Diplomová práce 

 
 

  
20 

 

  

4.A.3  Přehled výchozích podkladů 

Jako podklad sloužilo polohopisné a výškopisné geodetické zaměření se zákresem 

inženýrských sítí, které bylo získano na stránkách Gisu města. Dále byla použita kopie 

katastrální mapy v měřítku 1 : 1000 stažená ze stránek Českého úřadu zeměměřičského a 

katastrálního. 

4.A.4  Území výstavby, zdůvodnění stavby 

Dům knihy Librex leží v samotném centru města Prostějov, na jednom z jeho centrálních 

náměstíček.  Město Prostějov leží na pomyslné spojnici mezi městem Olomouc a Brno, a jeho 

východní část protíná dálnice D1 spojující tato města, která je i zároveň hlavní páteřní dálnicí 

České Republiky.  

Demolice stávajících budov 

Studie nepočítá s žádnou demolicí budov. 

 

V souladu s územním plánem bude na pozemku investora vybudována prodejna knih. 

Přízemí budovy bude využito z části jako kavárna (včetně sociálního vybaveni). V podkroví 

se bude nacházet i malý byt pro zaměstnance prodejny (vedoucí prodejny) popřípadě bude 

pronajímán a místnosti zázemí budovy. Přístup do podkroví bude přes prodejnu knih ale také 

samostatným vchodem se schodištěm.  

Staveniště pro stavbu Domu knihy je situováno na místě bývalé budovy, které byla v 

minulosti odstraněna. Na pozemku nejsou žádné stavby nebo překážky.. Náletová zeleň bude 

vykácena před započetím stavebních prací.  

Kolem pozemku vedou stávající inženýrské sítě. Studie předpokládá možnost napojení po 

dohodě s jejich správci.  

4.A.5  Souhrnný přehled 

Zastavěná plocha  234 m2 

Podlahová plocha 591 m2 

Obestavěný prostor  2884 m3 

4.A.6  Členění stavby na provozní soubory a stavební objekty 

S ohledem na charakter stavebních prací nebude stavba členěna na provozní soubory a 

stavební objekty.  
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4.A.5  Věcné a časové vazby na okolí, související investice 

Vlastní realizace objektu nemá žádné věcné ani časové vazby na okolní výstavbu ani 

nevyvolává žádné související investice. Pozemek je součástí městského bloku. V současné 

době jsou plochy nevyužity, nebo se využívají jako odstavná parkoviště pro statickou dopravu 

ve městě. Investor vybral tuto parcelu pro prodejnu knih. 

 

4.B SOUHRNNÉ  ŘEŠENÍ  STAVBY 

4.B.1  Hodnocení ekonomické efektivnosti 

Ekonomické hodnocení provede investor na základě propočtu nákladů se zohledněním 

dalších urbanistických, provozních a jiných aspektů včetně posouzení prioritních hledisek. 

 

4.B.2  Urbanistické, architektonické a stavebně-technické řešení stavby 

4.B.2.1.Urbanistické řešení 

Urbanistické řešení vychází z prostorových možností pozemku, limitů územního plánu a 

blízkého okolí. Využitelný pozemek má obdélníkový tvar, s delší stranou rovnoběžnou  s 

přístupovou komunikací.  Tento pozemek je celý zastavěn stavbou Domu knihy.  

 

4.B.2.2.Architektonické řešení 

Architektonické řešení je ovlivněno účelem objektu a požadavky územního plánu na 

šikmou střechu. Řešením bylo vytvořeni sady rámu z lepených vazníků poskládaných 

vodorovně vedle sebe. Tento systém umožňuje volnou dispozici. Uliční fasáda je ozvláštněna 

samostatným nosným systémem z dřevených sloupů, doplněna lištovou dekorací s funkcí 

částečného stínění. Zadní a boční stěny jsou plné a fungují zároveň jako ztužení.   

Budova má dva vstupy.  Jeden je přistup do prodejny knih. Druhý samostatný přístup do 

bytu, ale i do prodejny knih sloužící pro zaměstnance a jako únikový východ. 

Prostory prodejny se rozkládají na třech patrech, které jsou propojeny jak schodištěm, tak 

výtahem. V prvním nadzemním podlaží se nachází kavárna s veškerým zázemím. Prostory 

prodejny se rozkládají na všech podlažích, převážně však ve druhém nadzemním podlaží. 

Podkrovní prostor bude využit jako prodejní prostor s možností doprovodných aktivit (galerie, 
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přednáškový sál, místo pro sezení atd.), nachází se zde ale i zázemí prodejny a domu (šatny, 

kotelna, strojovna vzduchotechniky a byt.  

4.B.2.3.Stavební řešení  

Hlavní nosný systém rámu z lepeného dřeva které tvoří jak svislé, tak vodorovné nosné 

konstrukce a stabilitu zajišťuje obvodová stěna lemující objekt ze tří stran. Z uliční fasády 

jsou na rámy zavěšeny skleněné izolační panely a stínící a dekorační dřevěné prvky. Vnitřní 

prostory jsou odděleny lehkýma příčkami. 

Základy budou tvořit železobetonové patky, v případě nepříznivých základových poměrů 

budou použity piloty. Toto bude upřesněno po provedení inženýrsko-geologického průzkumu 

a bude řešeno v dalším stupni PD. Vstupní dveře budou skleněné s ocelovým rámem. Střecha 

bude mít proměnlivý spad a nosná část bude tvořena jako pokračování rámu. Zastřešeno 

z části keramickou střešní krytinou a z části skleněnými tabulemi. Podlahu prodejny bude 

tvořit zátěžový koberec.  

Před zahájením stavebních prací bude nutné zajistit vytýčení podzemních sítí od jejich 

správců. V rámci stavby dojde k vykácení některých keřů. V řešeném území se nachází pouze 

náletová zeleň bez sadovnické hodnoty 

Obr.7 Schéma nosné konstrukce 
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4.B.2.4.Profese TZB 

Budova prodejny a kavárny bude vybavena běžným standardem profesí technického 

zařízení budov (TZB).  

Budova bude mít klasické podlahové teplovodní vytápění. Pro vytápění lze využít také 

obnovitelné zdroje energie – tepelná čerpadla nebo solární energii pro přípravu TUV. 

Hygienické zařízení (záchody, umývárny) budou navrženy dle hygienických předpisů a 

vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. Dešťové a splaškové vody 

budou odváděny do veřejné kanalizace. V případě použití zemního plynu pro vytápění bude 

provedena plynoinstalace. 

Elektroinstalace bude zajišťovat osvětlení celého objektu v parametrech dle hygienických 

předpisů. Zásuvkové rozvody budou řešeny podle účelu místností. Na rozvody NN budou 

napojena další technologická zařízení TZB – čerpadla topení, cirkulace vody, zařízení VZT 

apod. 

Pro zajištění objektu budou realizovány systémy elektronického zabezpečení stavby 

(EZS), elektronické požární signalizace (EPS), vnitřní kamerový systém.  

Hygienické zařízení bude podtlakově větráno. V šatnách a uzavřených vnitřních 

prostorách bude zajištěno nucené větrání dle hygienických předpisů. V bytě je možné 

navrhnout nucené větrání s klimatizací, nebo pouze lokální chlazení (levnější varianta).  

Potřeby VZT pro technologické účely budou řešeny v dalším stupni projektové 

dokumentace po upřesnění způsobu využívání objektů.  

 

4.B.3  Inženýrské sítě 

4.B.3.1 Kanalizace 

Objekty budou odkanalizovány jednotnou kanalizací do veřejné kanalizace. V objektu 

vznikají pouze běžné splaškové vody komunálního charakteru.  

Dešťové odpady jsou vnější a budou napojeny na kanalizaci přes lapače splavenin. 

Kanalizace bude provedena z trub plastových PVC KG SN8. Na kanalizaci budou osazeny 

plastové revizní šachtice. 
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Množství odváděných splaškových vod: 

průměrné množství  Qp,celkové= 1,46 m3/den,    

max. denní množství  Qm= 2,1 m3/den,  

Kde: 

Qp –průměrné množství splaškových vod (průměrná denní spotřeba) 

Qm –maximální množství splaškových vod (maximální denní spotřeba) 

 

Výpočet množství srážkových vod dle přílohy č. 16 vyhlášky č. 428 / 2001 Sb.: 

Plocha střechy: Ast=234m2 

Qp,sr,rok – dlouhodobý srážkový úhrn cca 720mm/rok 

Qrok = (Qp,sr,rok x Ast) = (0,72 x 234 m2) =   168,5 m3/rok 

 

4.B.3.2 Zásobování vodou 

Budovy budou zásobeny vodou z veřejného vodovodního řadu. Napojení bude  

provedeno přes vodoměrnou šachtu osazenou vodoměrem. V dalším stupni projektové 

dokumentace bude nutné posoudit kapacitu stávající vodovodní přípojky 

 

Bilance potřeby vody: 

Výpočet potřeby vody dle přílohy č. 12 vyhlášky č. 428 / 2001 Sb. 

V objektu se předpokládá s pohybem cca 5 zaměstnanců a bytu pro dvě osoby 

V kavárně předpokládáme pohyb 60 zákazníků denně. 

Průměrná denní potřeba vody:  Osoba v bytu  100 l/os.den 

 Zaměstnanec    60 l/os.den 

 Zákazník   16 l/os.den 

Průměrná potřeba vody  Qp,zam.= 5 zam x 60 l/os.den = 300 l/den = 0,3 m3/den 

Qp,osoby= 2 os x 100 l/os.den = 200 l/den = 0,20 m3/den  

Qp,zák= 60 zak x 16 l/os.den = 960 l/den = 0,96 m3/den 

Qp,celkové= Qp,zam+ Qp,osoby + Qp,zák 

Qp,celkové= 0,3+0,2+0,96 = 1,46 m3/den 

Maximální denní potřeba vody Qm= Qp x Kd = 1,46 x 1,5 = 2,19 m3/den 

Kde: 

Qp –průměrná denní spotřeba, Qm –maximální denní spotřeba, Kd – součinitel navýšení 
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Potřeba požární vody bude stanovena po upřesnění způsobu využití objketu na základě 

zprávy požárně-bezpečnostního řešení.  

 

4.B.3.3 Teplo a použitá paliva 

Nový objekt bude vytápěn z místně dostupného zdroje tepelné energie. Předpokládá se 

vybudování lokální plynové kotelny. V této kotelne bude rovněž zajišťována příprava teplé 

užitkové vody (TUV).   

Spotřeba tepelné energie není součástí diplomové práce. 

Potřeba plynu 

Plyn bude do objektu přiveden z důvodu vytápění a přípravy teplé vody. Objekt bude 

zásoben plynem z nové plynovodní přípojky. Přípojka bude provedena z trub PE. Přípojka 

bude ukončena na fasádě objektu HUP. Za HUP bude osazem STL regulátor tlaku plynu a 

plynoměr. Od plynoměru vede rozvod plynu k jednotlivým plynovým spotřebičům. 

 

4.B.3.4 Elektrická energie 

Nová budova bude napojena z nejbližší trafostanice (TR). Následující bilance je 

provedena na běžný standard (30 W /m2).  

 

V případě instalace fotovoltaických systémů na střechách hal lze snížit celkovou potřebu 

elektrické energie odebírané z rozvodné sítě. 

 

 

4.B.4 PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A OCHRANA ZVLÁŠTNÍCH ZÁJMŮ 

Po dobu realizace stavby dojde k přechodnému zhoršení životního prostředí. Zhoršení 

bude způsobeno hlukem a prašností při provádění výkopových a stavebních prací. Dodavatel 

musí zajistit pravidelné čištění vozovky od nečistot způsobených staveništní dopravou. V 

době od 21:00 hod. do 7:00 hod. musí být dodržován noční klid. 

Odpad při stavební činnosti budou tvořit především zbytky stavebního materiálu - beton, 

cihly, malta, dřevěné prvky z interiéru, asfaltová lepenka, nátěrové hmoty a barvy. Stavební 

odpad bude tříděn a odvážen na skládku. 
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4.B.4.1 Bezpečnost práce 

S ohledem na skutečnost, že se v rámci stavby realizuje nový nevýrobní objekt, bude 

nutno bezpečnost práce zajišťovat především při realizaci podle vyhl. č. 324/90 Sb. o 

bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích  

 

4.B.4.2 Požárně bezpečnostní řešení 

Bude řešeno dle platných předpisů a norem v dalším stupni projektové dokumentace po 

upřesnění způsobu využití objektů. 
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5. DŮM KNIHY LIBREX V PROSTĚJOVĚ - VARIANTA 2 

Varianta 2 je řešena jako dokumentace pro rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (DUR) 

zhotovena dle přílohy č.4 Vyhlášky č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního řízení a 

veřejnoprávní smlouvy. 

5.A.ÚVODNÍ ÚDAJE  

5.A.1 Identifikační údaje o žadateli, označení stavby 

 

Název stavby:   Dům  knihy LIBREX  

Místo stavby:   ul. Uprkova, parc. č. 153, katastr.území Prostějov 

Kraj:    Olomoucký 

Investor:    Petr Becher 

     

Katastr:    k.ú. Prostějov 

 

Projektant:    Bc. Jan Fridrich  

    Jugoslávská 16  

    700 30 Ostrava - Zábřeh 

 

Zpracovatelé: 

Stavební část:   Bc. Jan Fridrich 
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5.B.PRŮVODNÍ ZPRÁVA  

5.B.1 Charakteristika území a stavebního pozemku 

5.B.1.a Poloha v obci – zastavěná (nezastavěná) část obce 

Parcela, na které bude Dům knihy umístěn je součástí bloku v historickém jádru města. 

V současné době je pozemek využíván jako provizorní parkoviště uživateli okolních budov. 

Stávající pozemek není oplocen. Pozemek je orientován podélnou osou rovnoběžně s ulicí 

Úprkova, se kterou sdílí jižní hranici. Z východní strany je parcela ohraničena stávající 

budovou, ze západu je zde další stavební parcela kde předpokládáme další výstavbu 

v budoucnosti. Severně se nachází nádvoří. Pozemek je rovinatý. 

 

5.B.1.b Údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci 

Územní plán města Prostějov, schválený usnesením Zastupitelstva města Prostějov dne 

14.12.1995, ve znění schválených a vydaných změn a provedených úprav, je předmětný 

pozemek určen pro funkční využití: „Objekt sociálních služeb v kombinaci s bydlením“. 

 

5.B.1.c Údaje o souladu záměru s územně plánovací dokumentací 

Stavba je v souladu s funkčním využitím „Objekt sociálních služeb v kombinaci 

s bydlením“, kde její umístění je dle „Regulativů funkčního a prostorového uspořádání 

území“ zařazeno do kategorie „p řípustné“. Posouzení přípustnosti staveb bylo projednáno a 

doloženo kladným vyjádřením útvaru hlavního architekta a odboru ochrany životního 

prostředí. 

Pro předmětné území je schválen územní plán zóny, který podrobněji stanovuje 

prostorovou regulaci zástavby. A to ve smyslu výškového omezení na dvě podlaží a 

sklonitého tvaru střechy 

 

5.B.1.d Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

V průběhu zpracování dokumentace pro územní řízení byly požadavky a připomínky 

investora  zapracovány do návrhu. 

Požadavky dotčených orgánů, které byly uplatněny při projednávání dokumentace, budou 

řešeny v dalším stupni projektové dokumentace - v dokumentaci pro stavební povolení. 
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5.B.1.e Možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu 

Nový Dům knihy bude napojen na rozvod vody a veřejné kanalizace ve správě Vodovody 

a kanalizace Prostějov, rozvod plynu ve správě Jihomoravská plynárenská,a.s., sdělovací síť 

ve správě Telefónica O2 Czech republic, a.s.  a rozvod elektrické energie ve správě E.ON 

Česká republika, a.s.  

Napojení na dopravní systém města se nemění.  

 

5.B.1.f Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika 

Během zpracování dokumentace pro stavební povolení bude proveden inženýrsko-

geologický průzkum a výsledky průzkumu budou zahrnuty do projektové dokumentace. 

V dané projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí se počítá s nejnepříznivějšími 

základovými podmínkami. 

 

5.B.1.g Poloha vůči záplavovému území 

Stavba není umístěna v záplavovém území. 

 

5.B.1.h Druhy a parcelní čísla dotčených pozemků 

Novostavba Domu knihy vč. přípojek, zpevněných ploch, terénních a sadových 

úprav 

parc. č. 153 – zastavěná plocha a nádvoří, vlastník E.PROXIMA, s.r.o. Holická 1099/31, 

Olomouc, Hodolany, 779 00 

 

Přeložky rozvodů, přípojka VN, O2, plynu, vody a kanalizace 

parc. č. 126/7 – ostatní plocha, vlastník MĚSTO PROSTĚJOV nám. T. G. Masaryka 

130/14, Prostějov, 796 01  

 

5.B.1.i Přístup na stavební pozemek po dobu výstavby, přístupové trasy 

Přístup na stavební pozemek je po stávajících místních komunikacích – přes ul. Úprkova.  

 

5.B.1.j Zajištění vody a energií po dobu výstavby 

Charakter stavby nevyžaduje rozsáhlejší přípravu. Na pozemku jsou stávající inženýrské 

sítě, na které se lze po dohodě s jejich správci napojit. Pro zařízení staveniště bude možné 

využít pouze pozemek investora, případně projednat zábor veřejného prostranství. 



Diplomová práce 

 
 

  
30 

 

  

5.B.2 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

5.B.2.a Účel užívání stavby 

Dům knihy bude dvoupodlažní prodejna knih s doplňkovými kulturními aktivitami. 

V podkroví budou navíc dvě bytové jednotky. 

 

5.B.2.b Trvalá nebo dočasná stavby 

Nový Dům knihy bude stavbou trvalou. 

 

5.B.2.c Novostavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o novostavbu prodejny knih. 

 

5.B.2.d Etapizace výstavby 

Realizace stavby je rozdělena na stavební objekty. Etapizace výstavby bude upřesněna 

v dalším stupni projektové dokumentace. 

SO-01 Příprava území  

SO-02  Dům knihy 

SO-03  Přípojka vody a kanalizace 

SO-04 Přípojka NN 

SO-05   Přípojka telekomunikační 

SO-06 Komunikace a zpevněné plochy 

5.B.3 Orientační údaje stavby 

 

5.B.3.a Základní údaje o kapacitě stavby 

Stavební pozemek parc.č.3607     231 m2 

Zastavěná plocha       231 m2 

Zpevněná plocha           0 m2 

Podlahová plocha prodejní     345 m2 

Podlahová ostatních ploch prodejny      84 m2 

Podlahová plocha bytů a technických místností   206 m2 

Obestavěný prostor     2775 m3 
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5.B.3.b Celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a užit. vody 

Výpočet spotřeby tepla není součástí diplomové práce 

 

5.B.3.c Celková spotřeby vody 

Bilance potřeby vody: 

Výpočet potřeby vody dle přílohy č. 12 vyhlášky č. 428 / 2001 Sb. 

V objektu se předpokládá s pohybem cca 5 zaměstnanců a byty pro 6 osob 

V kavárně předpokládáme pohyb 60 zákazníků denně. 

Průměrná denní potřeba vody:  Osoba v bytu  100 l/os.den 

 Zaměstnanec    60 l/os.den 

 Zákazník   16 l/os.den 

Průměrná potřeba vody  Qp,zam.= 5 zam x 60 l/os.den = 300 l/den = 0,3 m3/den 

Qp,osoby= 6 os x 100 l/os.den = 600 l/den = 0,60 m3/den  

Qp,zák= 60 zak x 16 l/os.den = 960 l/den = 0,96 m3/den 

Qp,celkové= Qp,zam+ Qp,osoby + Qp,zák 

Qp,celkové= 0,3+0,6+0,96 = 1,8 m3/den 

Maximální denní potřeba vody Qm= Qp x Kd = 1,8 x 1,5 = 2,7 m3/den 

Kde: 

Qp –průměrná denní spotřeba, Qm –maximální denní spotřeba, Kd – součinitel navýšení 

 

5.B.3.d Odborný odhad množství splaškových a dešťových vod 

Množství odváděných splaškových vod: 

průměrné množství  Qp,celkové= 1,8 m3/den,    

max. denní množství  Qm= 2,7 m3/den,  

Kde: 

Qp –průměrné množství splaškových vod (průměrná denní spotřeba) 

Qm –maximální množství splaškových vod (maximální denní spotřeba) 

 

Výpočet množství srážkových vod dle přílohy č. 16 vyhlášky č. 428 / 2001 Sb.: 

Plocha střechy: Ast=229m2 

Qp,sr,rok – dlouhodobý srážkový úhrn cca 720mm/rok 

Qrok = (Qp,sr,rok x Ast) = (0,72 x 229 m2) =   164,8 m3/rok 
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5.B.3.e Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení 

Objekt bude nově napojen na veřejnou telefonní síť.  

 

5.B.3.f Požadavky na kapacity elektronického komunikačního zařízení 

Rozvody strukturované kabeláže pro telefon a počítačovou síť budou dovedeny do 

místnosti sklad obalů a odtud budou rozvedeny dále. Elektronické zabezpečení stavby (EZS) 

a elektronická požární signalizace (EPS) se budou realizovat v rozsahu požadavků projektu 

PO a provozovatele. 

Kabeláž bude provedena systémem v provedení UTP LS0H, který bude min. splňovat 

požadavky ISO 11801 a EN 50173 pro kategorii 6. 

Datový rozváděč (DR), společný pro datové a telefonní rozvody, bude umístěn 

v místnosti skladu. Tento DR bude napojen na vnější telekomunikační linky přes rozhraní sítě 

O2. 

 

5.B.3.g Předpokládané zahájení výstavby 

Termín zahájení stavby Domu knihy není přesně stanoven. Předpokládá se realizace 

v roce 2013. 

 

5.B.3.h Předpokládaná lhůta výstavby 

Předpokládaná lhůta výstavby je 12 měsíců. 

Předpokládané náklady stavby činí 18 milionů Kč. 
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5.C.SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA  

5.C.1 Popis stavby 

5.C.1.a Zdůvodnění výběru stavebního pozemku 

Pozemek pro novostavbu je součástí městského bloku. Situován je na sousedním náměstí 

jižně od náměstí hlavního. Zdejší struktura zástastavby je značně roztříštěná byť se jedná o 

velmi lukrativní lokalitu.  

 

5.C.1.b Zhodnocení staveniště 

Staveniště pro stavbu domu je situováno do proluky městského bloku. Staveniště bude na 

pozemku s parc. č. 153 a zabere plochu 231m2. Zařízení staveniště bude součástí ploch 

okolnich a bude zabírat cca 100 m2. Na pozemku nové stavby jsou náletové dřeviny, které 

bude nutné pokácet.  Další vzrostlé stromy jsou dále od objektu a tyto bude nutné chránit po 

dobu výstavby. Základové konstrukce budou navrženy s ohledem na okolní stavby. Stavebně-

technický průzkum na zjištění hloubky a tvaru základů sousedních budov bude proveden 

v rámci zpracování dokumentace pro stavební povolení. Zjištěné údaje budou zohledněny 

v návrhu dokumentace.   

Na pozemku jsou stávající inženýrské sítě, na které se lze po dohodě s jejich správci 

napojit. 

 

5.C.1.c Zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení 

Urbanistické řešení vychází z prostorových možností pozemku, limitů územního plánu a 

blízkého okolí. Využitelný pozemek má obdélníkový tvar, s delší stanou rovnoběžnou  s 

přístupovou komunikací.  Tento pozemek je celý zastavěn stavbou Domu knihy.  Ze severní 

strany je k domu přidruženo nádvoří, které budou zákazníci využívat pro přístup, ale i pro 

relaxaci a odpočinek . 

Architektonické řešení je ovlivněno účelem objektu, jeho nosnou konstrukcí a požadavky 

územního plánu na šikmou střechu. Dům knihy bude řešen jako monolitický železobetonový 

skelet s obvodovou nosnou konstrukcí. Schodišťový prostor vytváří na čelní fasádě lom ,které 

je doplněn o vstupní fasádní lom a zrcadlově zkopírován na druhou polovinu, takže výsledná 
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fasáda je profilovaná a do ustupujícího profilování jsou zabudovány stínící prvky v podobě 

předsazení fasády. Dominantou severní fasády bude prosklené spodní patro.   

5.C.1.d Zásady technického řešení 

5.C.1.d.1 Stavební část 

Objekt je v celém půdorysu navržen jako dvoupodlažní, s obytným podkrovím. 

Půdorysně je objekt navržen v obdélníkovém tvaru, kdy ta delší jižní a severní strana je 

dlouhá 20 m, a východní a západní strana přiléhající k okolní zástavbě má délku 13 m. Nosný 

systém je tvořen kombinací nosných stěn a ŽB sloupů. Vstup do prodejny je ve střední poloze 

jižní fasády a na něj přímo navazuje točité schodiště s centrálním výtahem mezi 1.-2. NP. Do 

podkroví je zajištěn přístup postraním vchodem a přiléhajícím schodištěm, z kterého je 

přístup do všech podlaží. 

Nosné sloupy a stropy objektu budou železobetonové.  Ostatní nosné zdivo bude 

plynosilikátové s odpovídající tepelnou propustností. Prosklené konstrukce fasády budou 

z hliníkových profilů s přerušeným tepelným mostem a zaskleny izolačním dvojsklem. 

Střecha bude šikmá s pálenou krytinou. Podlahu prodejny bude tvořit speciální PVC 

podlahoviny s vysokou odolnosti proti otěru. Předsazená fasáda bude provedena z  plastu 

v kombinaci s hliníkovou nosnou konstrukcí. 

 

5.C.1.d.2 Teplo a paliva 

Celý objekt bude vytápěn podlahovým vytápěním popřípadě vzduchotechnikou. Zdrojem 

tepla bude plynový kotel umístěný v kotelně v podkroví. 

 

5.C.1.d.3 Silnoproudá elektroinstalace 

Ochrana před úrazem elektrickým proudem v souladu s ČSN 33 20 00 – 4 – 41. 

Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí: 

- Izolací živých částí     dle ČSN 332000-4-41 

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí: 

- Izolací       dle ČSN 332000-4-41 

- Samočinným odpojením od zdroje   dle ČSN 332000-4-41 
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Zvýšená ochrana neživých částí: 

- Hlavním pospojováním    dle ČSN 332000-4-41 

- Doplňujícím pospojováním    dle ČSN 332000-4-41 

- Chráničem      dle ČSN 332000-4-41  

Určení vnějších vlivů:     dle ČSN 332000-3 

Měření spotřeby elektrické energie:   nepřímé 

Napojení 

Objekt bude napojen ze sítě E.ON Česká republika, a.s. do rozvodny NN umístěné 

v 1.NP řešeného objektu. 

 

Hlavní kabelové trasy 

V rámci nové elektroinstalace budou zřízené kabelové trasy provedeny silovými 

celoplastovými kabely, jenž budou uloženy pod omítkou, v kabelových ochranných trubkách 

a na kabelových nosných lávkách určených pro montáž na povrch. 

Měření spotřeby elektrické energie 

Měření spotřeby elektrické energie bude prováděno v elektroměrové rozvodnici – 

nepřímé měření s hodnotou hlavního jističe před elektroměrem. 

Rozvodnice a zásuvkové skříně 

Na vyznačených místech budou umístěny podružné rozvodnice a zásuvkové skříně. Tyto 

podružné rozvodnice budou vybaveny jistícími a ovládacími prvky, jenž budou nezbytné pro 

bezproblémový chod elektroinstalace. 

Na vybraných místech budou umístěny zásuvkové skříně. Je počítáno se zřízením 

třístupňové ochrany proti přepětí. 

Zásuvkové okruhy 

Zásuvkové okruhy budou provedeny silovými celoplastovými kabely  
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Světelné okruhy 

Pro potřeby jednotlivých osvětlovacích soustav, které jsou nově navrhovány, budou 

zřízeny světelné okruhy, jenž budou provedeny silovými celoplastovými kabely. 

Ovládání jednotlivých osvětlovacích soustav bude v zázemí prováděno při vstupu do 

místností. 

Ochrana před bleskem + uzemnění 

Součástí elektromontážních prací bude montáž ochrany před bleskem v souladu se 

souborem ČSN EN 62305 vodičem AlMgSi 8, jenž bude uchycen na typových podpěrách 

vedení. 

Vzdálenost podpěr vodorovných a šikmých vedení nemá být větší než 1,0 m. 

Vzdálenost podpěr svislých vedení nemá být větší než 1,0 m. 

Veškeré části objektu, které by byly případně dodatečně namontovány a pokud nebudou 

v ochranném prostoru, budou opatřeny pomocným oddáleným jímačem. 

Uzemnění objektu bude provedeno základovým zemničem za pomoci pásku FeZn 30x4 

mm, na tento systém uzemnění budou připojeny veškeré vodivé konstrukce objektu a rovněž 

budou provedeny vývody k jednotlivým rozvodnicím. 

Pásek bude v zemi spojován svařováním. Spoj bude proti korozi chráněn antikorozní 

ochrannou páskou. 

Zemní odpor bude menší než 10 ohmů. 

5.C.1d.4 Zdravotechnika 

5.C.1.d.4.a) Zdravotechnika – instalace vody 

 

Projekt zdravotechniky řeší vnitřní rozvod vody v objektu – za vodoměrnou sestavou. 

Do objektu je přivedena pitná voda vodovodní přípojkou PE D63. Vodovodní přípojka je 

provedena v rámci samostatného objektu a je ukončena v samostatné v pod schodišťovém 

prostoru v 1. nadzemním podlaží objektu. Za vodoměrnou sestavou bude osazen centrálně 

samoproplachovací filtr a provede se rozdělení rozvodu na běžný a požární rozvod vody. 

Teplá voda je připravována lokálně v plynových zásobníkových ohřívačích vody. Rozvod 
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vody pro běžnou potřebu bude proveden z trub plastových s atestem pro rozvod pitné vody. 

Rozvod vody pro požární účely bude proveden v celém rozsahu z trub ocelových závitových 

pozinkovaných. 

5.C.1.d.4.b) Zdravotechnika – kanalizace 

Projekt zdravotechniky řeší odvedení odpadních a dešťových vod z objektu. Objekt bude 

odkanalizován oddílnou kanalizací s napojením na jednotnou kanalizační přípojku. Běžné 

splaškové vody komunálního charakteru budou napojeny na kanalizační přípojku přímo.

Vnitřní kanalizace je navržena v celém rozsahu z trub plastových. Kanalizační odpady budou 

odvětrány nad střechu objektu. Dešťové odpadní potrubí bude provedeno z měděného 

skládaného trubního systému  

5.C.1.d4.c) Kanalizační přípojka 

Objekt a přilehlé zpevněné plochy budou odkanalizovány do veřejné jednotné kanalizace 

DN500. Tato kanalizace se nachází v ulici Úprkova. Pro napojení bude použito kanalizační 

přípojky DN250. Kanalizační přípojka bude jednotná a bude odvádět dešťové vody ze střechy 

objektu a běžné splaškové vody komunálního charakteru. 

Profil přípojky DN250, celková délka kanalizační přípojky 12,0 m. 

5.C.1.d.4.d) Vodovodní přípojka 

Objekt bude zásoben pitnou vodou z vodovodního řádu DN100 LT. Vodovodní řád je 

v provozování společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov. Vodovodní přípojka je navržena 

z trub PE100 SDR 11 D63x5,8. Délka vodovodní přípojky 6,2 m. Vodovodní přípojka bude 

ukončena v pod schodišťovém prostoru v 1. nadzemním podlaží objektu vodoměrnou 

sestavou osazenou vodoměrem DN25. Tento prostor je gravitačně odvodněn. Za vodoměrnou 

sestavou bude osazen redukční ventil pro snížení tlaku v potrubí. 

 

5.C.1d.5 Slaboproudé systémy 

5.C.1d.5a) Strukturovaná kabeláž 

Strukturovaná kabeláž bude sloužit pro telefonní a datové služby. Prostor prodejny bude 

osazen dvoj zásuvkami SK pro napojení telefonu, PC a ostatních zařízení. Počty jednotlivých 

zásuvek a jejich umístění bude upřesněnu dle požadavků investora.  
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Kabeláž bude provedena systémem v provedení UTP LS0H, který bude min. splňovat 

požadavky ISO 11801, TIA/EIA 568A a EN 50173 pro kategorii 6. 

Datový rozváděč (DR), společný pro datové a telefonní rozvody, bude umístěn ve skladu 

v 1.NP. Tento DR bude napojen na vnější tlk. linky přes rozhraní O2. 

5.C.1d.5b) Elektronická zabezpečovací signalizace 

Elektronická zabezpečovací signalizace bude sloužit na ochranu prodejny. Systém EZS 

bude akusticky a opticky signalizovat vniknutí neoprávněné osoby do střeženého prostoru.  

Prostorovými a stropními čidly budou osazeny výše uvedené místnosti. Dále budou 

použity magnetické kontakty (čidla), které budou umístěny na vstupních dveřích popř. na 

oknech. Skleněné plochy budou zabezpečeny audio detektory rozbití skla. U vstupů budou 

umístěny kódovací klávesnice. 

Stavy systému a neoprávněné vniknutí bude zobrazeno na kódovacích klávesnicích a dále 

bude akusticky upozorňovat pomocí venkovní sirény, která bude umístěna na fasádě objektu.  

5.C.1d.5c) Kamerový systém 

V řešeném objektu bude instalován kamerový systém, který bude sledovat vstupy do 

objektu a také dění v prodejně. 

Signál ze všech kamer bude sveden do skladové místnosti. V rámci systému bude ve 

vrátnici umístěno i záznamové zařízení pro případné dohledání jednotlivých událostí. 

5.C.1d.5d) Elektronická požární signalizace 

Místní ani evakuační rozhlas není součástí této PD, jelikož jej investor nevyžaduje a není 

ani uveden v požadavcích z požárně bezpečnostního posouzení. 

5.C.1d.5f) Místní (evakuační) rozhlas 

Místní ani evakuační rozhlas není součástí této PD, jelikož jej investor nevyžaduje a není 

ani uveden v požadavcích z požárně bezpečnostního posouzení. 

5.C.1d.5g) Telekomunikační přípojka 

Tato telekomunikační přípojka bude napojena na stávající trasu metalické telekomunikační 

sítě O2, která je vedena v zemi na ulici Úprkova. Od dalšího stupně PD bude tato 

telekomunikační přípojka projekčně i realizačně řešena poskytovatelem připojení, společností 

O2.  

Telekomunikační přípojka bude délky 12,3 m. 
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5.C.1.e Zdůvodnění navrženého řešení stavby z hlediska dodržení obecných požadavků 

na výstavbu  

 

Stavba je navržena v souladu se zákonem č.183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu, v platném znění 

§ 76  Objekt je navržen v souladu s požadavky na umístění stavby dle tohoto paragrafu 

§ 90  Objekt je navržen v souladu s požadavky na posuzování záměru dle tohoto paragrafu 

§ 91  Objekt je navržen v souladu s požadavky na posuzování vlivů na životní prostředí dle 

tohoto paragrafu 

 

Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č.501/2006 Sb., o obecných požadavcích na 

využívání území, v platném znění 

§ 20  Objekt splňuje požadavky na vymezování pozemků dle tohoto paragrafu 

§ 21  Objekt splňuje požadavky na vymezování pozemků dle tohoto paragrafu 

§ 23  Objekt splňuje požadavky na umisťování staveb dle tohoto paragrafu 

§ 24  Objekt je navržen v souladu s požadavky na staveniště dle tohoto paragrafu 

§ 25  Objekt je navržen v souladu s požadavky na vzájemné odstupy staveb dle tohoto 

paragrafu 

 

Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č.268/2009 Sb., o technických požadavcích na 

stavby: 

§ 6  Objekt splňuje požadavky na připojení na sítě technického vybavení dle tohoto 

paragrafu 

§ 8  Objekt splňuje základní požadavky dle tohoto paragrafu 

§ 9  Objekt je navržen tak, aby splnil požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu dle 

tohoto paragrafu 

§ 10 Objekt splňuje všeobecné požadavky pro ochranu zdraví, zdravých životních 

podmínek a životního prostředí dle tohoto paragrafu 

§ 11 Objekt splňuje požadavky na umělé osvětlení, větrání a vytápění dle tohoto paragrafu 

§ 12 Objekt je navržen v souladu s požadavky na denní osvětlení a zastínění dle tohoto 

paragrafu 

§ 13 Objekt je navržen v souladu s požadavky na proslunění  
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§ 14 Objekt splňuje požadavky na ochranu proti hluku a vibracím dle tohoto paragrafu 

§ 15 Objekt splňuje požadavky na bezpečnost při provádění a užívání staveb dle tohoto 

paragrafu 

§ 16 Objekt splňuje požadavky na úsporu energie a tepelnou ochranu dle tohoto paragrafu 

§ 18-29 Objekt splňuje požadavky na konstrukce staveb dle těchto paragrafů 

§ 31 Objekt splňuje požadavky předsazené části a lodžie dle tohoto paragrafu 

§32 Objekt splňuje požadavky na vodovodní přípojky a vnitřní rozvody dle tohoto 

paragrafu 

§33 Objekt splňuje požadavky na kanalizační přípojky a vnitřní kanalizace dle tohoto 

paragrafu 

§34 Objekt splňuje požadavky na připojení staveb k distribučním sítím, vnitřní silnoproudé 

rozvody a vnitřní rozvody sítí elektronických komunikací dle tohoto paragrafu 

§35 Objekt splňuje požadavky na plynovodní přípojky a odběrná plynová zařízení dle 

tohoto paragrafu 

§36 Objekt splňuje požadavky na ochranu před bleskem dle tohoto paragrafu 

§37 Objekt splňuje požadavky na vzduchotechnická zařízení dle tohoto paragrafu 

§38 Objekt splňuje požadavky na vytápění dle tohoto paragrafu 

§39 Objekt splňuje požadavky na bytové domy dle tohoto paragrafu 

§41 Objekt splňuje požadavky na stavby se shromažďovacím prostorem dle tohoto 

paragrafu 

§42 Objekt splňuje požadavky na stavby pro obchod dle tohoto paragrafu 

 

Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č.398/2009 Sb., o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb: 

§5 Objekt splňuje požadavky na přístupy do staveb dle tohoto paragrafu 

§6 Objekt splňuje požadavky na stavby občanského vybavení dle tohoto paragrafu 

§7 Objekt splňuje požadavky na bezbariérové WC dle tohoto paragrafu 

  

Objekt splňuje požadavky na výtahy dle ČSN EN 81-70  

Příloha1.,bod3 
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5.C.1.f U změn staveb údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně-technického 

průzkumu 

Jedná se o novostavbu. Stavebně technické průzkumy nebyly prováděny. 

 

5.C.2 Stanovení podmínek pro přípravu výstavby 

5.C.2.a Údaje o provedených a navrhovaných průzkumech, známé geologické a 

hydrogeologické podmínky stavebního pozemku 

V rámci projektové dokumentace pro stavební povolení bude proveden geologický 

průzkum. V rámci dokumentace pro územní rozhodnutí se předpokládá založení na 

betonových pásích a patkách 

 

5.C.2.b Údaje o ochranných pásmech a hranicích chráněných území dotčených 

výstavbou 

Stavba objektu nezasahuje do žádných ochranných pásem. Hranice chráněných území 

v blízkosti stavby nejsou. 

 

5.C.2.c Uvedení požadavků na asanace, bourací práce a kácení stromů 

V současnosti je stavební parcela prázdná jen na severní hranici je vystavěna cihelná 

stěna která bude odstraněna. 

 

5.C.2.d Požadavky na zábor zemědělského půdního fondu a pozemků určených 

k plnění funkce lesa 

Stavbou nevznikají požadavky na zábor zemědělského půdního fondu ani pozemků 

určených k plnění funkce lesa.  

 

5.C.2.e Uvedení územně-technických podmínek dotčeného území a podmínek 

koordinace výstavby 

Realizace stavby nezasahuje do územně technických podmínek. 



Diplomová práce 

 
 

  
42 

 

  

5.C.2.f Údaje o souvisejících stavbách, bilancí zemních prací a z toho vyplývajících 

požadavcích na přísun nebo deponie zeminy, požadavky na venkovní a sadové úpravy 

Nejsou známy žádné související stavby, které nejsou řešeny v této dokumentaci. 

Vytěžená zemina a zbytky stavebních konstrukcí bude odvážena na skládku. Není požadavek 

na přísun zeminy ani na vytvoření deponie vytěžené zeminy. 

5.C.3 Základní údaje o provozu, výrobním programu a technologii 

 

5.C.3.a Popis navrhovaného provozu nebo výrobního programu 

Jedná se o prodejnu knih. 

 

5.C.3.b Předpokládané kapacity provozu a výroby 

Netýká se stavby. 

 

5.C.3.c Popis technologií, výrobního programu, manipulace s materiálem, systém 

skladování 

Netýká se stavby. 

 

5.C.3.d Návrh řešení dopravy v klidu 

Netýká se stavby. 

 

5.C.3.e Odhad potřeby materiálů, surovin 

Netýká se stavby, protože není řešena žádná výroba. 

 

5.C.3.f Řešení likvidace odpadů nebo jejich využití, řešení likvidace splaškových a 

dešťových vod 

Odpad při stavební činnosti bude tvořit především demoliční materiál (beton, dřevo, 

asfaltové lepenky, různý kovový odpad apod.), vykopaná zemina a zbytky nových stavebních 

materiálů – cihelná a betonová suť, minerální a asfaltová izolace, apod. Stavební odpad bude 

tříděn a odvážen k recyklaci, případně na skládku. Dodavatel stavby doloží ke kolaudaci 

doklady o způsobu likvidace odpadu. 
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Běžný komunální odpad vzniklý při provozu prodejny a z domácností bude ukládán do 

odpadkových nádob (kontejnerů) nacházejících se na ulici Úprkova a odvážen technickými 

službami. Nedojde k výraznému nárůstu tohoto odpadu. 

Zatřídění odpadu 

číslo  název       kategorie 

─────────────────────────────────────────────────── 

17 01 01 beton       O 

17 02 01 dřevo       O 

17 05 04 zemina a kamení     O 

17 06 02 ostatní izolační materiály    O 

17 07 01 směsný stavební a demoliční odpad   N 

Podrobnější zatřídění a stanovení množství bude provedeno v dalším stupni projektové 

dokumentace. 

Splaškové a dešťové vody budou odváděny veřejnou jednotnou kanalizací na městskou 

ČOV k odborné likvidaci. 

 

5.C.3.g Odhad potřeby vody a energií pro výrobu 

Netýká se stavby. 

 

5.C.3.h Řešení ochrany ovzduší 

Stavba nevyžaduje zvláštní nebo speciální požadavky na ochranu ovzduší. 

 

5.C.3.i Řešení ochrany proti hluku 

Zdrojem hluku zde bude pouze provozní ruch prodejny. V objektu nebudou použity 

technologie, které by byly zdrojem hluku. 

Stavba nevyžaduje zvláštní nebo speciální požadavky na ochranu proti hluku. 

 

5.C.3.j Řešení ochrany stavby před vniknutím nepovolaných osob 

Budova parkovacího domu bude zajištěna systémem EZS. 
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5.C.4 Zásady zajištění požární ochrany stavby 

Řešeno v samostatné zprávě „Požárně bezpečnostní řešení“, tato zpráva není součástí 

diplomové práce. 

 

5.C.5 Zajištění bezpečnosti provozu stavby při jejím užívání 

S ohledem na skutečnost, že se nejedná o výrobní objekt, bude nutno bezpečnost práce 

zajišťovat především při realizaci podle Zákoník práce č. 262/2006 Sb., , část pátá – 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, Zákona č. 309/2006 Sb, o zajištění dalších podmínek 

BOZP a Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví na staveništích. 

Dodavatel stavby si vypracuje vlastní bezpečnostní směrnice a předpisy, se kterými musí 

seznámit všechny pracovníky. 

Po kolaudaci stavby zajistí uživatel vypracování bezpečnostních pravidel pro běžné 

užívání, vyznačení evakuačních plánů a únikových cest. 

5.C.6 Návrh řešení pro užívání stavby osobami s omezenou schopností 

pohybu a orientace 

Projektová dokumentace je řešena v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

Přístup do budovy bude bezbariérový přímo z přilehlé komunikace pro pěší. V případě 

nutnosti pohybu imobilních občanů v rámci druhého patra je součástí objektu vnitřní výtah. 

Hygienické zařízení s požadovanými parametry dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, je zajištěno 

vytvořením nového hygienického zařízení, které je součástí WC ženy pro veřejnost (v objektu 

jsou 2ks WC kabin pro veřejnost). 

5.C.7 Popis vlivu stavby na životní prostředí a ochrana zvláštních zájmů 

5.C.7.a Řešení vlivu stavby na zdraví osob nebo na životní prostředí 

Po dobu realizace stavby dojde k přechodnému zhoršení životního prostředí. Zhoršení 

bude způsobeno hlukem a prašností při provádění bouracích prací a následnou stavební 

činností. Pro zajištění minimálního zhoršení stávajícího životního prostředí je nutno při 

bouracích pracích provádět kropení materiálu, a to i při nakládání na dopravní prostředky. 
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Dodavatel stavby musí zajistit pravidelné čištění vozovky od nečistot způsobených staveništní 

dopravou. V době od 21:00hod. do 7:00hod. musí být dodržován noční klid. 

Realizací stavby nebudou vznikat žádné negativní vlivy na životní prostředí. 

 

5.C.7.b Řešení ochrany přírody a krajiny nebo vodních zdrojů 

Realizací stavby nebude negativně ovlivněna ochrana přírody a krajiny ani vodních toků. 

 

5.C.7.c Návrh ochranných a bezpečnostních pásem vyplývajících z charakteru stavby 

Charakter stavby nevyžaduje stanovení ochranných a bezpečnostních pásem. 

5.C.8 Návrh řešení ochrany stavby před negativními účinky vnějšího 

prostředí 

5.C.8.a Povodně 

Ochrana stavby před povodněmi je zajištěna jejím umístěním mimo záplavové území. 

 

5.C.8.b Sesuvy půdy 

S ohledem na konfiguraci stávajícího terénu není stavba ohrožena sesuvy půdy. 

 

5.C.8.c Poddolování 

Stavba není realizována na poddolovaném území. 

 

5.C.8.d Seismicita 

Stavba není realizována na území ohroženém seismicitou. 

 

5.C.8.e Radon 

Radonový průzkum bude proveden před dalším stupněm projektové dokumentace. Na 

základě tohoto průzkumu se případně stanoví provedení speciálních protiradonových opatření. 

Toto bude zohledněno v dokumentaci pro stavební povolení. 

 

5.C.8.f Hluk v chráněném venkovním prostoru 

Před dalším stupněm projektové dokumentace bude vypracována hluková studie. 
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5.C.9 Civilní ochrana 

5.C.9.a Opatření vyplývající z požadavků civilní ochrany na využití staveb k ochraně 

obyvatelstva 

Netýká se stavby – požadavky na využití pro CO nejsou. 

 

5.C.9.b Řešení zásad prevence závažných havárií 

Netýká se stavby – s ohledem na charakter stavby nemůže dojít k závažným haváriím. 

5.C.9.c Zóny havarijního plánování 

Netýká se stavby. 
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6. EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ  

Hrubý stavební rozpočet byl sestaven na základě dat a informací čerpaných ze stránek 

ústavu územního rozvoje (www.uur.cz) a portálu společnosti RTS o stavebních standardech 

(www.stavebnistandardy.cz). 
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7. ZÁVĚR 

V rámci diplomové práce byla formou studie navržena dvě alternativní řešení výstavby 

Domu knihy na ulici Úprkova v samotném centru Prostějova. Z nichž jedna byla dopracována 

do formy dokumentace pro rozhodnutí o umístění stavby.  

Tato stavba je ve velmi lukrativní oblasti a v jejím okolí je mnoho dalších volných 

stavebních parcel. Což naznačuje, že zdejší okolí bude v budoucnu zaplněno převážně 

novostavbami. Proto oba návrhy počítají s určitou nadčasovostí.  

V diplomové práci jsou podrobně shrnuty dostupné podklady mapující současný stav 

lokality i její potřeby.  

Výsledkem studie je návrh objektu Domu knihy, který je prodejnou knih. V němž je 

zároveň i kavárna a v podkroví dvě bytové jednotky.  

Zpracovaná studie plní požadavky stanovené zadáním diplomové práce.  
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SEZNAM PŘÍLOH SEZNAM VÝKRESOVÉ ČÁSTI  

Výkresy společné pro obě varianty 

č.   Název výkresu Měřítko 

1.1 Širší vztahy 1 : 7500 

1.2 Územní plán zóny 1 : 2000 

1.3 Dopravní infrastruktura 1 : 500 

1.4 Sítě technické infrastruktury   1 : 500 

Výkresy pro variantu 1 

č.   Název výkresu Měřítko 

2.1 Koordinační situace 1 : 500 

2.2 Výkres 1.NP 1 : 100 

2.3 Výkres 2.NP 1 : 100 

2.4 Výkres Podkroví 1 : 100 

2.5 Řez A-A‘ 1 : 100 

2.6 Řez B-B‘ 1 : 100 

2.7 Pohled Jižní 1 : 100 

2.8 Vizualizace  

Výkresy pro variantu 2 

č.   Název výkresu Měřítko 

3.1 Koordinační situace 1 : 500 

3.2 Výkres 1.NP 1 : 100 

3.3 Výkres 2.NP 1 : 100 

3.4 Výkres Podkroví 1 : 100 

3.5 Řez A-A‘,B-B‘ 1 : 100 

3.6 Pohled Jižní 1 : 100 

3.7 Pohled Severní 1 : 100 

3.8 Vizualizace  

 


