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Anotace 

Předmětem mé bakalářské práce je zpracování dokumentace pro provádění stavby objektu 

Cityhall v Meziměstí, který vznikl na základě architektonické studie. Cityhall je má parafráze 

na novodobou městskou baziliku, její pochopení a implementování do dnešní doby                 

a do daného místa. Navrhl jsem objekt, který je radnicí, knihovnou, galerii a hlavně 

společným prostorem pro celé město. Snaha o pochopení daného místa v širším měřítku, 

respekt k lokální historii a architektuře. Minimalismus. Základní aspekty mé bakalářské práce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annotation 

The subject of my thesis is the preparation of documentation for construction project Cityhall 

building in Meziměstí, which was based on architectural studies. Cityhall is a paraphrase of 

modern urban basilica. Understanding and implementing to the present and to Meziměstí. I 

designed an object that is the town hall, library, gallery and most common area for the city. 

Trying to understand the place on a larger scale, respect for local history and architecture. 

Minimalism. Basic aspects of my thesis. 
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1. Úvod 
 

     Území Broumovska, které zahrnuje Broumovskou kotlinu a oblast Teplicko-adršpašska, 

leží na severovýchodě Čech, v Královéhradeckém kraji, v bývalém okrese Náchod. Z jihu je 

od ostatního území Čech odděleno pohořím Broumovských stěn, jejichž průsmykem vede 

přístupová silnice II. třídy II/303 do Broumova. Železniční spojení s Náchodem, Týništěm 

nad Orlicí a dále zajišťuje železniční trať 026, Teplice n. M. spojuje s Trutnovem železniční 

trať 047. Ze tří stran sousedí Broumovsko s územím Polské republiky, s nímž je propojeno 

železničním hraničním přechodem pro nákladní dopravu, dvěma silničními hraničními 

přechody a několika přechody na turistických stezkách. 

     Geograficky, historicky, ale i z pohledu správního, je Broumovsko jednotné území, když 

až do r. 1960 představovalo zrušený okres Broumov. Broumov byl po staletí přirozeným 

hospodářským a administrativním centrem oblasti, přičemž v současné době je po vytvoření 

krajů a zrušení okresů v rámci České republiky administrativně vymezeným správním 

obvodem obce s rozšířenou působností. Kromě města Broumova zahrnuje Broumovsko jen 

města Meziměstí a Teplice nad Metují a dalších 11 obcí, z nichž ale pouze čtyři mají více než 

500 obyvatel. 

 

Obrázek 1 - Poloha Meziměstí 
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1.1 Hodnocení charakteru území: 

 

     Broumovsko patří ohledem na to, co je již uvedeno výše, mezi periferní venkovské oblasti 

České republiky, s řídkým osídlením (hustota obyvatelstva 66-67 obyvatel/1 km2), poměrně 

vzdálené a izolované od větších spádových měst a hlavních dopravních sítí, což způsobuje 

špatnou dopravní dostupnost. Vzhledem k tomu, že hranice s Polskou republikou tvoří tři 

čtvrtiny délky obvodu broumovského výběžku, vstup České republiky do Schengenského 

prostoru přispěl a do budoucna lze předpokládat, že ještě více přispěje, k výraznější 

přeshraniční spolupráci a tím sníží stávající izolaci této oblasti od vnitrozemí České republiky. 

S ohledem na umístění tohoto regionu, kdy jde o území geograficky i administrativně ucelené, 

jeho přednosti a nevýhody jsou totožné jako pro všechny obce v rámci České republiky. Dle 

historických dokumentů se tato oblast vyvíjela jednotně od 13. století, a to i v období let 1945 

- 1989. Po r. 1990 postupně došlo k výraznému zlepšení spolupráce obcí a dalších 

významných partnerů na tomto území, což vedlo k tomu, že v dnešní době má Broumovsko 

společnou vizi a strategii rozvoje, která přispívá k jejímu dalšímu rozvoji ve všech oblastech 

jak průmyslového, tak i společenského života.   

 

 

Obrázek 2 - broumovský výběžek 
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1.2 Charakteristika města meziměstí 

1.2.1 Poloha a dostupnosti:[1] 

     Meziměstí je městečko ležící na pomezí česko-polských hranic v bývalém okrese Náchod, 

vzdáleném přibližně 10 km od Broumova a 40 km od Trutnova. Meziměstí má přibližně 2790 

obyvatel a rozlohu 2571,19 ha. Městem protéká řeka Stěnava. 

Základní geografické údaje 

-zeměpisná šířka: 50° 37′ 32" s. š. 

-zeměpisná délka: 16° 14′ 25″ v. d. 

-nadmořská výška: 432 m  

-rozloha: 2571,19 ha 

Autobus: (přímé spojení) - z Meziměstí do Ruprechtic, Vižňova, Starostína, Horního 

Adršpachu, Broumova. 

Vlak: (přímé spojení) - z Meziměstí do Broumova, Náchoda (z Náchoda dále do Starkoče 

nebo Týniště nad Orlicí, výjimečně Chocně atd.). 

     Na počátku 21. století započalo rušení vlakových spojů Meziměstí - Praha (nebo 

Františkovy Lázně), a to především v důsledku stálého ubývání cestujících. Rychlíky byly 

přemístěny na trasu Trutnov - Praha a vlaky z Meziměstí zkráceny do Starkoče a Týniště nad 

Orlicí. Zrušeny byly také mezinárodní vlaky z Meziměstí do polského Walbrzychu. 

 

1.2.2 Poloha a popis pozemku 

     Pozemek se nachází severně od železniční stanice směrem k benediktýnskému zámku, 

kterým je ze severní strany ohraničen. Na východní straně ho obklopuje meziměstské jezero. 

Volba pozemku vychází z urbanistické studie vytvořené v Ateliérové tvorbě III, která ukázala 

velký potenciál daného místa pro vybudování nového náměstí. Pozemek je v samotném centru 

důležitých budov Meziměstí a tvoří spojnici mezi železniční stanicí a benediktýnským 

zámkem. Dnes pozemek pokrývá travnatý porost, vzrostlá náletová zeleň a staré nevyužívané 

koleje blízké železniční stanice. Pozemek se nachází v katastrálním území Meziměstí pod 

kategorií zastavěná plocha a nádvoří. Vlastníkem je Česká republika, správcem je Správa 

železniční a dopravní cesty, státní organizace. 
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2. Textová část projektové dokumentace 

 (řídí se vyhláškou 499/2006 Sb.)          

                                                                                              

2.1 Souhrnná technická zpravá 

a) Identifikační údaje 

Název stavby:   Cityhall v Meziměstí 

Druh stavby:   Novostavba 

Místo stavby:  Meziměstí, parc.č. 3928/158                                                           

k.ú. Broumov 

Okres:    Náchod 

Stavební úřad:  Meziměstí 

Katastrální území:       Meziměstí 630454, parc.č. 3928/158 

Katastrální úřad:  Náchod 

Kraj:    Královehradecký  

Zadavatel:   Fakulta stavební VŠB - TU Ostrava 

Katedra architektury 

Ludvíka Podéště 1875/17 

708 33 Ostrava - Poruba 

Zpracovatel:   Martin Křivánek  

Vedoucí práce:  Ing. arch. Josef Kiszka 

Konzultant PS:  Ing. Filip Čmiel 

Datum odevzdání:  6.4. 2013 
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2.2  Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 

 

a) Zhodnocení staveniště 

 

     Pozemek se nachází ve městě Meziměstí, okres Broumov, a je situován jižně                    

ke stávajícímu benediktýnskému zámku, kousek od vlakového nádraží. V okolí řešeného 

území se předpokládá vznik nového meziměstského náměstí, které budou uzavírat budovy 

benediktýnského zámku, vlakového nádraží a řešená Cityhall. Pozemek, na kterém se daný 

objekt bude nacházet, je rovný, bez větších teréních zlomů, z východní strany je přilehlý 

k meziměstskému jezeru. Pozemek je nezalesněný. Jelikož se nachází v místě plánovaném     

pro nové náměstí, nejsou k němu dosud přivedeny inženýrské sítě. Pozemek je napojen na 

místní komunikaci, se kterou se ale nepočítá pro budoucí využití a plánuje se s výstavbou 

nové, která bude v blízkosti naší Cityhall a zároveň bude sloužit jako hlavní komunikace pro 

autobusové nádraží, které vznikne v blízkosti Cityhall.    

 

 

b) Urbanistické a architektonické řešeni stavby 

 

     Hlavním záměrem předpokládaného řešení je vybudování nové radnice, která bude dále 

sloužit jako knihovna, galerie, společenská místnost a místo setkávání obyvatel Meziměstí. 

Koncept budovy vychází z lidové architektury broumovska, zvláště broumovských statků, 

které jsou pro dané místo typické. Snažil pracovat i s místním materiálem, a tak je celý objekt 

navržen jako dřevostavba se slaměnými výplněmi. Toto řešení jsem zvolil z důvodu 

historického hlediska oblasti, kdy oblast byla převážně založena na zemědělském 

obhospodářování půdy. Místo stavby je zvoleno dle urbanistické studie, která sloužila jako 

podklad pro zpracování. Tato studie zpracovávala nové využití zatravněného území v těsné 

blízkosti vlakového nádraží. V této lokalitě bylo navrženo nové meziměstské náměstí, které je 

zároveň hlavním dopravním uzlem Meziměstí. Jelikož se pozemek nachází v těsné blízkosti 

vlakového nádraží, bylo zamýšleno napojení tohoto nádraží na nově vzniklé autobusové, a tím 

dosažení vysoké kulminace lidí, která tomuto místu velice pomůže. Náměstí je uzavřené 

budovou vlakového nádraží z jižní strany, lávkou pro přechod přes koleje ze západní strany    

a ze severu jej uzavírá nejvýznamnější prvek daného místa, barokní benediktýnský zámek. 

Z tohoto hlediska byla stavba navrhnuta do prostoru západní strany náměstí, a tím 

urbanisticky zcela uzavřela dané místo. Stavba se nachází v těsné blízkosti benediktýnského 

zámku a jaroměřského jezera. I díky tomuto aspektu byl vybrán jednoduchý koncept stavby. 
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Nechtěl jsem architektonicky konkurovat této barokní perle, ale zvolenou jednoduchostí až 

minimalismem nové budovy spíše tento prvek podpořit. Stavba vychází z obdélníkového 

půdorysu, který je doplněn sedlovou střechou se sklonem 40°.  Objekt je navržen jako 

průchozí, kdy zároveň bude plnit jakousi pomyslnou bránu mezi novým náměstím a rekreační 

částí u meziměstského jezera, proto je i značná část budovy prosklená, aby docházelo 

k vzájemné interakci mezi návštěvníky náměstí a rekreační oblasti. Základní konstrukce 

celého objektu tvoří dřevěný rámový systém z lepeného dřeva, který utváří vlastní vnější 

stěny i konstrukci střechy. Systém je osově uspořádán v polích po 4 metrech. Mezi rámy se 

vždy nachází dřevěná stěna, která je vyplněna slaměnými balíky o základních rozměrech 

400x600x500 mm. Tento materiál jsem zvolil jak z hlediska ekologického aspektu stavby, tak 

i hlediska ekonomického, jelikož slaměné balíky budou pocházet z broumovska, kde dojde i 

k jejich výrobě. Vnější plášť budovy je navržen jako zcela kompaktní, kdy pohledový 

materiál stěn tvoří zároveň i pohledový materiál střechy. Pohledový materiál tvoří Cembrit 

vláknocementové desky v šedé barvě. Budova je v místě prosklených ploch doplněna 

dřevěnými mechanickými lamelami, které se mohou otvírat a zavírat dle budoucích potřeb. 

Vnitřní dispozice objektu se dělí v zásadě na dvě základní zóny. Jednu tvoří samotný městský 

úřad, který zaujímá jižní část objektu. Zbytek prostoru je řešen jako otevřený, kde je 

kaskádovitě rozdělen na jednotlivé další funkční náplně - knihovna, galerie, dětská knihovna, 

informace. Toto je druhá zóna. Kaskádovité prostory jsou propojeny rampovými schodišti, 

které mohou fungovat i jako malé hlediště pro specifické akce konané v prostoru galerie. 

Budova je na své východní straně doplněna dřevěnou relaxační terasou, která se nachází 

v blízkosti meziměstského jezera a tak se stává ideálním místem pro relaxaci ve stínu rušného 

náměstí, vlakového a autobusového nádraží. 

  

 

c) Stavebně – technické řešení objektu 

 

Provozní uspořádání budovy: 

 

1NP- Knihovna, galerie, informace, městský úřad, zázemí 

 

     Přízemí objektu je koncepčně navrženo jako hlavní prostor pro setkávání návštěvníků.         

Do objektu vedou dva hlavní vstupy, které jsou zároveň umístěni naproti sobě a tím                

i vytvářejí komunikační propojení mezi rekreační oblastí v západní části a novým náměstím. 

U vstupu se zároveň nachází informace, které slouží i jako malý bar a zároveň se zde řeší 
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provozní věci knihovny (půjčování a vracení knih). Za informacemi je umístěna malá 

místnost sloužící jako sklad. Mimo to se v tomto podlaží nachází část knihovny, která je 

věnována starším čtenářům. Vedle knihovny je umístěn galerijní prostor a technická místnost. 

V jižní části objektu je zázemí pro provoz budovy, sociální zařízení pro ženy, muže                 

i pro občany se sníženou schopností pohybu a orientace. V těsné blízkosti je také velká 

kancelář městského úřadu, která navazuje na archiv městského úřadu. Vedle kanceláře je 

umístěno schodiště do 2.NP.   

 

2.NP- dětská knihovna, počítačová místnost, kancelář pro starostu, zasedací místnost 

 

     Hlavní vstup do druhého podlaží je přístupný z galerie po hlavním rampovém schodišti      

a schodištěm umístěným u kanceláří městského úřadu a sloužící výhradně pro potřeby této 

instituce. Po tomto schodišti se dostaneme do chodby, z které můžeme jít do kanceláře 

starosty, zasedací místnosti pro zastupitele, která navazuje na kuchyňku a sociální zařízení 

městského úřadu. Prostor úřadu je propojen s prostorem dětské knihovny zavěšenou lávkou, 

která probíhá nad hlavním vstupem do objektu. Vedle dětské knihovny se nachází čítárna    

pro cca 30 osob, která je chodbou propojena s počítačovou místností. Tato místnost navazuje 

na nezbytnou technickou místnost. Celé druhé podlaží převážně funguje jako galerie            

nad prvním nadzemním podlažím, což vytváří přímý kontakt s prostorem pod námi. 

 

2.3  Konstrukční systém 

 

     Vzhledem k typu stavby byl konstrukční systém zvolen jako dřevěný rámový z lepeného 

dřeva o osové vzdálenosti 4 metry, který nám podtrhává ekologický rozměr budovy a dotváří 

koncept o budově z blízkých zdrojů typických pro danou lokalitu. Sloupy rámu mají 

půdorysný rozměr 400 x 250 mm a jsou dimenzovány na rozpon 12 metrů. Mezi dřevěným 

rámem jsou stěny a střecha tvořeny dřevěnými vaznicemi rozměru 250 x 150 mm, které nám 

s rámem zajišťují tuhost celé konstrukce. Dále jsou rámy s vaznicemi v konstrukci střechy 

zavětrovány pomocí ocelového lana. Dřevěná konstrukce střechy je dále vyplněna slaměnými 

balíky a dřevěným záklopem, který je tvořen OSB deskami tloušťky 12 mm. Rám s vaznicemi 

ve stěnách je doplněn šikmým bedněním ob dvě prkna, slaměnými balíky a v exteriéru ještě 

dvojitým roštem pro vnější plášť budovy.    
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2.4  Zemní práce 

 

Na ploše pozemku v místě zástavby a venkovních zpevněných ploch bude sejmuta ornice 

v tl.0,3m. Tato bude odvezena na mezideponii a po ukončení výstavby bude použita             

na terénní a sadové úpravy v okolí objektu. Dále budou v rámci stavby vyhloubeny jámy rýhy 

pro základové desky, pásy a patky. Zemina z hloubených jam a rýh bude použita na provedení 

zhutněného násypu terénních nerovností okolo objektu a na zásyp základového zdiva. 

Veškeré práce budou prováděny dle platných ČSN a technologických předpisů. Po provedení 

zemních prací bude nutno přizvat statika, příp. zodpovědného projektanta, k posouzení           

a převzetí základové jámy. Výkopy a základy jsou provedeny vždy až na únosnou vrstvu 

základové půdy, minimálně však do nezámrzné hloubky cca 0,8 m pod okolní terén (závisí na 

oblasti). 

  

2.5  Základové konstrukce  

 

- základové patky : 

 

     Základové patky pod sloupy jsou zhotoveny z železobetonu (třídu betonu, výztuže a její 

rozmístění stanoví statik). Rozměr byl předběžně stanoven na 1,9 x 1,9 m. Výška patky pak 

byla předběžně stanovena na 1 m. Před betonováním je nutno jámu patky vybetonovat  

vrstvou tloušťky min. 100mm prostým betonem C30 .  

 

- základové pásy : 

  

     Základové pásy jsou navrženy z železobetonu v tloušťkách, které byly předběžně 

stanoveny na 0,5m a 0,38m. Výška pásu byla předběžně stanovena na 1m. Rozměry upřesní 

statik. 

 

2.6  Svislé nosné konstrukce 

 

Svislé nosné konstrukce jsou tvořeny dřevěným rámem z lepeného dřeva v osové 

vzdálenosti polí 4 metry. Rám má půdorysný rozměr 400 x 250 mm. Konstrukce mezi rámem 

je vyplněna slaměnými balíky, které jsou doplněny dřevěnými sloupky v osových 

vzdálenostech 600 mm. 
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2.7  Obvodový plášť 

 

Obvodový plášť je tvořen dvojitým dřevěným rámem, který funguje jako větraná 

vzduchová mezera a zároveň jako dřevěný rám pro uchycení fasádních desek 

z vláknocementových desek CEMBRIT. Fasádní desky CEMBRIT jsou vybrané jako 

„anglický obdélník 600 x 400 mm“ v šedé barvě. Dále je obvodový plášť tvořen fasádní fólií 

DORKEN DELTA FASSADE, která umožňuje proudění vzduchu do slaměných balíků, ale 

zároveň je chrání před vodou. 

 

2.8  Přičky 

 

Příčky stejně jako nosné konstrukce tvoří v základu dřevěná konstrukce ze sloupků 150 x 

150 mm, která je doplněna slámou a hliněnou omítkou. Záchodové příčky jsou řešeny jako 

polykarbonátové. 

 

2.9  Vodorovné nosné konstrukce 

 

Stropní konstrukce jsou tvořeny dřevěným trámovým stropem, kdy jednotlivé trámy jsou 

osově vzdáleny cca 500 mm (dle výkresů konstrukce stropů). Trámy jsou zavřeny OSB 

deskami tloušťky 12 mm a mezi ně je položená sláma, která funguje jako tepelná i kročejová 

izolace. 

 

2.10 Schodiště 

 

Schodiště mezi knihovnou a galerií je řešeno jako betonové monolitické s epoxidovou 

stěrkou. Schodiště mezi informacemi a galerií je řešeno jako schodišťová rampa 

z monolitického betonu a s epoxidovou stěrkou. Schodiště mezi galerií a horní dětskou 

knihovnou v 2.NP je dřevěné a též řešené jako schodišťová rampa z důvodu využití i jako 

hlediště pro konání společenských akcí v galerii. Toto schodiště je řešeno přímo ve výrobním 

výkrese jako samostatný tesařský výrobek a bude doplněno celoskleněným zábradlím. 

Schodiště určené pro městský úřad je dřevěné schodnicové s celoskleněným zábradlím a opět 

je řešeno přímo jako samostatný tesařský výrobek. 
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2.11 Střešní plášť 

 

Střešní plášť je shodný s obvodovým pláštěm budovy. Plášť bude proveden 

z cementovláknitých desek CEMBRIT anglický obdélník 600 x 400 mm v šedé barvě, které 

budou kotveny na dřevěné latě.  

 

2.12  Podlahy 

 

Podlahy v 1.NP jsou navrženy jako lité epoxidové, probarvované, leštěné. S použitím 

podlahového vytápění. Ve stupních prostorách jsou doplněny čistící zónou FORBO. Ve 2.NP 

jsou podlahy řešeny z podlahových palubek, které se uloží na kročejovou izolaci STEICO 

FLOOR.  

 

2.13  Tepelné izolace 

 

Jako tepelná izolace celého objektu jsou využity slaměné balíky 600 x 400 x 500 mm, 

které jsou v určitých místech doplněny volnou slámou. Slaměné balíky poskytují vysoký 

tepelně izolační standart za nízkou cenu. Součinitel prostupu tepla pro naší obvodovou zeď je 

U = 0,13 W/m2K, což je výrazně méně než požaduje norma. V základech a podlahách v 1.NP 

je použit extrudovaný polystyrén jako tepelná izolace z důvodu nenasákavosti tohoto 

materiálu.  

 

2.14  Úpravy povrchů vnější 

 

Venkovní fasáda je tvořena cementovláknitými deskami CEMBRIT anglický obdélník 

600 x 400 mm v šedé barvě, které jsou připevněny na dřevěný rám.  

 

2.15  Úpravy povrchů vnitřní 

 

Většina vnitřních povrhů je řešena hliněnou omítkou, která se nabízí jako ideální materiál 

v kombinaci se slaměnými balíky. Částečně v místnostech městského úřadu jsou 

sádrokartonové příčky, které jsou natřeny červeným odstínem RAL 5023. 
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2.16  Obklady stěn vnitřní 

 

Keramické obklady budou umístěny dle výkresu 9.03, do výšky 2100 mm. 

 

2.17  Výplně otvorů 

 

Okna budou hliníková, dovnitř otvíravá a sklápěcí, prosklená fasáda v 1.NP bude pevně 

zasklená s dveřmi s hliníkovými rámy (systém SCHUCO), vnitřní dveře budou dřevěné, 

opatřené nátěrem. Atypické tvary oken budou zhotoveny na zakázku firmou SHUCO 

s garantovanými normovanými charakteristikami z hliníkových profilů. 

 

2.18  Elektroinstalace 

 

Rozvody NN navrhne specialista TZB, předpokládá se vedení v příčkách a podhledech.  

 

2.19  Vnitřní vodovod 

 

Rozvody vody navrhne specialista TZB, předpokládá se vedení v příčkách a podhledech. 

 

2.20  Vytápění objektu 

 

Objekt bude vytápěn tepelným čerpadlem OCHSNER vzduch/voda pomocí podlahových 

rozvodů. K vytápění objektu bude také přispívat kotel na dřevěnou štěpku. 

 

2.21  Vzduchotechnika – větrání 

 

Pro zařízení vzduchotechniky je vyhrazena technická místnost v 1.NP.  

Rozvod vzduchotechniky do budovy je zajištěn pomocí šachty a stropních podhledů.  

 

2.22  Požárně technické řešení 

 

K objektu jsou zajištěny příjezdové cesty pro požární vozidla, další požárně technická 

opatření budou řešena příslušnými specialisty. 
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d) Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

 

     Přípojky plynu, vody, kanalizace a sdělovacích sítí budou vyvedeny z ulice J. Škvoreckého 

do prvního podlaží, kde je navržena technická místnost. 

     Dopravní přístupnost objektu bude primárně také z ulice J. Škvoreckého, alternativně        

ze severní přístupové cesty. Parkovací plochy pro zaměstnance a návštěvníky jsou umístěny 

na zpevněných plochách na jižní části objektu. Další parkovací místa jsou v blízkosti 

benediktýnského zámku, vlakového nádraží a autobusového nádraží. 

 

e) Řešení technické a dopravní infrastruktury 

 

     Řešení technické a dopravní infrastruktury bude podrobně zpracováno na základě 

urbanistické studie. Podrobné řešení není předmětem bakalářské práce. 

 

f) Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 

 

     Objekt nebude mít zásadní negativní vliv na životní prostředí. Vzniklé stavební odpady 

budou zlikvidovány dle platných zákonných ustanovení. Zemina z výkopů bude částečně 

použita na stavební násyp, zbylá zemina se odveze na skládku. 

 

g) Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací 

 

     Stavba bude plně bezbariérově přístupná jak z nového meziměstského náměstí, tak             

i z rekreační zóny, která je na západní straně našeho objektu. Napojení na venkovní pochozí 

plochy je bezproblémové, bez výškových rozdílů. Uvnitř budovy je zajištěn bezbariérový 

pohyb. Přístup z 1.NP do 2.NP je řešen pomocí bezbariérové lávky, kterou zpracovává 

samostatný projekt.  Stavba je navržena v souladu s obecnými předpisy na bezbariérovost 

staveb. 

 

h) Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do 

projektovédokumentace 

 

     Nebylo řešeno v rámci bakalářské práce. 
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i) Údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a výškový 

systém 

 

     Nebylo řešeno v bakalářské práci. 

 

j) Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní 

soubory 

 

     Předmětem bakalářské práce je řešení jednoho stavebního objektu. 

 

k) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními 

účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace 

 

     Stavba by měla mít ve výsledku pozitivní vliv na své okolí. 

 

l) Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků 

 

     Všechny práce na stavbě musí být prováděny v souladu s aktuálními technologickými 

předpisy, bezpečnostními předpisy a ustanoveními ČSN. 

     Hlavní je vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu                

č. 324/1990 Sb. ze dne 31. července 1990, o bezpečnosti práce a technických zařízeních při 

stavebních pracích. Další důležitá je vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č.48/1982 Sb, 

která stanovuje základní požadavky na zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení 

(zveřejněná ve Sbírce zákonů, ročník 1982, částka 9, ze dne 6.5.1982). 

     Rovněž je nutno dohlížet na dodržování dalších předpisů a to § 9 vyhlášky Českého úřadu 

bezpečnosti práce č. 48/1982 Sb, která se týká bezpečnosti práce na pracovištích po dobu 

výstavby a po dobu následného užívání stavby. Dále je nutno respektovat vyhlášku č. 131/98 

Sb., 132/98 Sb., 183/06 Sb., a také vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého 

báňského úřadu č. 324/1990 Sb., a vyhlášku ČÚBP č. 48/1982 Sb .. 

     Všichni účastníci výstavby se musí zavázat k poskytování potřebných podkladů, které 

souvisí s bezpečností práce. Všichni pracovníci musí být také řádně proškolení o BOZP.      

Ze zákona vyplývá zodpovědnost investora za opatření koordinátora BOZP, který bude 

kontrolovat řádné dodržování všech bezpečnostních postupů a předpisů. 
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2.23  Mechanická odolnost a stabilita 

 

     Všechny konstrukce musí být navrženy statickým výpočtem tak, aby nedocházelo k: 

a) zřícení stavby nebo její části, 

b) většímu stupni nepřípustného přetvoření, 

c) poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení  

v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce, 

d) poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině. 

 

2.24  Požární bezpečnost 

 

     Jsou navrženy únikové východy v souladu s platnými předpisy. Také všechny materiály    

a konstrukce musí být voleny a tvořeny tak, aby splňovaly aktuální platné požárně-technické 

parametry. Podrobné řešení požární bezpečnosti se uvádí v požárně-technické zprávě              

či projektu. Tyto dokumenty nejsou předmětem bakalářské práce. 

Všeobecně je potřeba u objektu zajistit: 

a) zachování nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu, 

b) omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě, 

c) omezení šíření požáru na sousední stavbu, 

d) umožnění evakuace osob a zvířat, 

e) umožnění bezpečného zásahu jednotek požární ochrany. 

 

2.25  Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

 

Všechny prostory v budově jsou odvětrávány – prostory WC nuceně pomocí 

vzduchotechniky, která je schovaná sádrokartonovým podhledem. Hlavní místnosti v 1.NP       

i 2.NP umožňují přirozené odvětrání, stejně tak i odvětrání za pomoci vzduchotechniky. 



 

24 
 

Stavba svým charakterem nevyžaduje dodatečné hygienické předpisy. Budova nenarušuje ani 

nezasahuje do chráněných přírodních pásem. Samotné zrealizování či provozování budovy 

nevyžaduje zřizování prvků na ochranu zdraví obyvatelstva. Stavba svým charakterem 

nevytváří nový zdroj znečištění životního prostředí. 

 

2.26  Bezpečnost při užívání 

 

Užívání objektu nevystavuje osoby zvláštním rizikům úrazu, to je ovšem podmíněno 

alespoň minimálním užitím zdravého rozumu. Na všech místech stavby, kde hrozí pád            

z výšky, je navrženo ochranné zábradlí. 

 

2.27  Ochrana proti hluku a otřesům 

 

Ve skladbách podlah je navržena izolace, která zamezuje nadměrnému pronikání hluku     

z jiných podlaží. Zároveň jsou podlahy dostatečně měkkými izolacemi odděleny od nosných 

dřevěných trámů tak, aby nedocházelo k přenosu otřesů z dětské knihovny umístěné v 2.NP 

do knihovny pro starší čtenáře v 1.NP 

 

2.28  Úspora energie a ochrana tepla 

 

Dům splňují požadavky na energetickou náročnost budov, stavba je navržena tak, aby 

bylo zamezeno nežádoucím ztrátám a ziskům tepla:  

 

ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ 

KONSTRUKCE 

podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 

Teplo 2008 

Název úlohy: Obvodový plášť 

Zpracovatel: Martin Křivánek 

Zakázka: 

Datum: 18.4.2013 

KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 

Typ hodnocené konstrukce: Strop, střecha - tepelný tok zdola 

Korekce součinitele prostupu dU: 0.000 W/m2K 
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Skladba konstrukce (od interiéru) : 

Číslo Název D[m] L[W/mK] C[J/kgK] Ro[kg/m3] Mi[-] Ma[kg/m2] 

1 desky CEMBRIT 0.0100 0.0490 1150.0 150.0 5.0 0.0000 

2 Vzduchová mez 0.1000 204.0000 870.0 2700.0 500000.0 0.0000 

3 Folie Dorken  0.0100 1.7650 1010.0 1.2 0.0 0.0000 

4 Slaměná výplň 0.4000 0.0200 800.0 47.0 2.5 0.0000 

5 Hliněná omítka 0.00450 0.5880 1010.0 1.2 0.1 0.0000 

Okrajové podmínky výpočtu : 

Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi : 0.10 m2K/W 

dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi : 0.25 m2K/W 

Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse : 0.04 m2K/W 

dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse : 0.04 m2K/W 

Návrhová venkovní teplota Te : -15.0 C 

Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai : 21.0 C 

Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe : 84.0 % 

Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi : 55.0 % 

Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti : 5.0 % 

Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788. 

Počet hodnocených let : 1 

TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 

Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 

Tepelný odpor konstrukce R : 10.60 m2K/W 

Součinitel prostupu tepla konstrukce U : 0.09 W/m2K 

Součinitel prostupu zabudované kce U,kc : 0.11 / 0.14 / 0.19 / 0.29 W/m2K 

Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 

přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 

Difuzní odpor konstrukce ZpT : 1.3E+0011 m/s 

Teplotní útlum konstrukce Ny* : 129.7 

Fázový posun teplotního kmitu Psi* : 3.9 h 

Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 

Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p : 20.17 C 

Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p : 0.977 

Číslo Minimální požadované hodnoty při max. Vypočtené 

měsíce rel. vlhkosti na vnitřním povrchu: hodnoty 
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--------- 80% --------- -------- 100% --------- 

Tsi,m[C] f,Rsi,m Tsi,m[C] f,Rsi,m Tsi[C] f,Rsi RHsi[%] 

1 7.0 0.401 3.8 0.263 20.5 0.977 33.4 

Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, 

Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 

Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: 

(bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 

Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 

rozhraní: i 1-2 2-3 3-4 4-5 e 

tepl.[C]: 20.2 19.5 19.5 18.9 -14.1 -14.9 

p [Pa]: 1367 1365 164 163 139 138 

p,sat [Pa]: 2362 2265 2265 2187 178 167 

Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 

Množství difundující vodní páry Gd : 9.609E-0009 kg/m2s 

Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: 

Roční cyklus č. 1 

V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci. 

Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry 

převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými 

mosty je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 

STOP, Teplo 2008 

 

VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 

Název konstrukce: Obvodový plášť 

Rekapitulace vstupních dat 

Návrhová vnitřní teplota Ti: 20,0 C 

Návrhová venkovní teplota Tae: -15,0 C 

Teplota na vnější straně Te: -15,0 C 

Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai: 21,0 C 

Relativní vlhkost v interiéru RHi: 50,0 % (+5,0%) 

Skladba konstrukce 

Číslo Název vrstvy d [m] Lambda [W/mK] Mi [-] 

1 desky CEMBRIT 0.0100 0.0490 1150.0 150.0 5.0 0.0000 

2 Vzduchová mez 0.1000 204.0000 870.0 2700.0 500000.0 0.0000 



 

27 
 

3 Folie Dorken  0.0100 1.7650 1010.0 1.2 0.0 0.0000 

4 Slaměná výplň 0.4000 0.0200 800.0 47.0 2.5 0.0000 

5 Hliněná omítka 0.00450 0.5880 1010.0 1.2 0.1 0.0000 

I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 

Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF = 0,793+0,015 = 0,808 

Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m = 0,977 

Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost na vnitřním 

povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 

Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo tepelné 

mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. Nelze s ní proto 

prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty zabudované konstrukce včetně 

tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem naznačuje pouze možnosti plnění 

požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 

 

II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 

Požadavek: U,N = 0,24 W/m2K 

Vypočtená hodnota: U = 0,09 W/m2K 

U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných mostů 

(např. krokví v zateplené šikmé střeše). 

 

III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 

Požadavky: 1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 

2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 

3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m2.rok, 

nebo 5% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 

Vypočtené hodnoty: V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 

 

POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
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2.29 Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností 

pohybu a orientace 

 

     Stavba bude plně bezbariérově přístupná jak z nového meziměstského náměstí, tak             

i z rekreační zóny, která je na západní straně našeho objektu. Napojení na venkovní pochozí 

plochy je bezproblémové, bez výškových rozdílů. Uvnitř budovy je zajištěn bezbariérový 

pohyb. Přístup z 1.NP do 2.NP je řešen pomocí bezbariérové lávky, kterou zpracovává 

samostatný projekt. Stavba je navržena v souladu s obecnými předpisy na bezbariérovost 

staveb. 

 

2.30 Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, radon, 

agresivní spodní vody, seismicita, poddolování, ochranná a bezpečnostní 

pásma apod. 
 

     Ze strany od ulice J. Škvoreckého nehrozí zvýšený výskyt hlukových emisí včetně 

automobilového smogu. Ulice je minimálně frekventovaná. Prokázání působení dalších 

škodlivých vlivů na stavbu bude vycházet z průzkumů či měření vykonaných přímo na stavbě. 

Území není poddolováno a je stabilní. 

 

2.31 Ochrana obyvatelstva 

 

Objekt nebude mít negativní dopad na obyvatelstvo. 

 

2.32 Inženýrské stavby (objekty) 

 

a) Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod 

Objekt bude napojen kanalizační přípojkou DN300 na veřejný kanalizační řád DN300 z ulice 

J. Škvoreckého, grafické znázornění v příloze 9.2. 

 

b) Zásobování vodou 

Objekt bude napojen vodovodní přípojkou DN100 k veřejnému vodovodu DN 100 z ulice     

J. Škvoreckého, grafické znázornění v přiloze 9.2. 

 

c) Zásobováni energiemi 
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Objekt bude napojen na rozvodnou síť elektrického vedení z ulice J. Škvoreckého, grafické 

znázornění v příloze 9.2. 

 

d) Řešení dopravy 

Řešení dopravní infrastruktury bylo zpracováno do úrovně studie. 

Podrobné řešení není předmětem bakalářské práce. 

 

e) Povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav 

Pochozí plochy budou v okolí stavby provedeny v betonu, kamenné dlažbě a dřevěnou 

terasou. Řešení úprav ploch a vegetace bylo řešeno do úrovně studie v rámci semestrální 

práce. 

 

f) Elektronické komunikace 

Napojení stavby na sdělovací sítě bude z ulice J. Škvoreckého, grafické znázornění je             

v příloze 9.2. 

 

3. Situace stavby 

 

Koordinační situace - viz. seznam příloh 

 

4. Dokladová část 

 

Není předmětem bakalářské práce. 

 

5. Zásady organizace výstavby 

 

Není předmětem bakalářské práce. 

 

6. Dokumentace stavby (objektů) 

 

 Pozemní (stavební objekty) 

 

7.  Technická zpráva SO 01 

 

a) účel objektu  
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     Stavební objekt So 01 je navržen jako městský úřad s knihovnou, informačním centrem a 

galerií, která se může dle konkrétních potřeb změnit na společenský sál. Objekt So 01 bude 

sloužit jako nová radnice ve městě Meziměstí a bude dotvářet nově vzniklé náměstí, které zde 

vznikne. Budova nám na východní straně urbanisticky uzavírá toto náměstí.  

 

b) zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení 

vegetačních úprav okolí objektu, včetně přístupu a užívání objektu osobami s omezenou 

schopností pohybu a orientace 

SO01 se dělí na dvě funkce dle bodu a) 

 

1NP- Knihovna, galerie, informace, městský úřad, zázemí 

     Přízemí objektu je koncepčně navrženo jako hlavní prostor pro setkávání návštěvníků.     

Do objektu vedou dva hlavní vstupní vchody, které jsou zároveň umístěni naproti sobě a tím    

i vytvářejí komunikační propojení mezi rekreační oblastí v západní části a novým náměstím.   

U vstupu se rovněž nacházejí informace, které slouží i jako malý bar a řeší se zde i provozní 

věci knihovny (půjčování a vracení knih). Za informacemi je umístěna malá místnost sloužící 

jako sklad. Dále se v tomto podlaží nachází část knihovny, která je věnována starším 

čtenářům. Vedle knihovny je umístěn galerijní prostor a technická místnost. V jižní části 

objektu je zázemí pro provoz budovy, sociální zařízení pro ženy, muže i pro občany se 

sníženou schopností pohybu a orientace. V těsné blízkosti je i velká kancelář městského 

úřadu, která navazuje na archiv městského úřadu. Vedle kanceláře je umístěno schodiště      

do 2.NP.   

 

2NP- dětská knihovna, počítačová místnost, kancelář pro starostu, zasedací místnost 

Hlavní vstup do druhého podlaží je přístupný z galerie po hlavním rampovém schodišti          

a schodištěm umístěným u kanceláří městského úřadu a sloužící výhradně pro funkce této 

instituce. Po tomto schodišti se dostaneme do chodby, ze které můžeme jít do kanceláře 

starosty a zasedací místnosti pro zastupitele, která navazuje na kuchyňku a sociální zařízení 

městského úřadu. Prostor úřadu je propojen s prostorem dětské knihovny zavěšenou lávkou, 

která probíhá nad hlavním vstupem do objektu. Vedle dětské knihovny se nachází čítárna   

pro cca 30 osob, která je chodbou propojena s počítačovou místností. Tato místnost navazuje 

na nezbytnou technickou místnost. Celé druhé podlaží převážně funguje jako galerie           

nad prvním nadzemním podlažím, tedy máme přímý kontakt s prostorem pod námi. 
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c) Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy 

 

Počet nadzemních podlaží: 2  

Počet podzemních podlaží: 0 

Zastavěná plocha: 590 m
2
 

Celková užitná plocha: 653 m
2
 

Obestavěný  prostor: 

-nadzemní část 4116 m3 

-podzemní část 0 m3 

-celkem 4116 m3 

Šířka stavby  12,1 m 

Max. výška nadzemní části: 9,685 m 

Max. hloubka podzemní části: 0 m 

 

d) Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu     

a jeho požadovanou životnost 

 

     Při návrhu objektu bylo přihlíženo k ekologické a ekonomické stránce budovy, proto celý 

objekt je koncipován jako dřevostavba s výplněmi ze slaměných balíků. Tento materiál byl 

zvolen právě k místu, kde budova stojí. Meziměstí a celé broumovsko bylo historicky 

zemědělská krajina, která poskytovala přírodní materiály pro budovy v tomto kraji. Cityhall 

v Meziměstí je dřevostavba, která doplňuje a urbanisticky uzavírá nové meziměstské náměstí. 

Cityhall materiálově i svým tvaroslovým navazuje na typické stavby v okolí a nesnaží se 

dominovat. Důstojně zapadá do místa nového náměstí a nechává stávající benediktýnský 

zámek být dominantou tohoto prostoru. Hlavní konstrukční systém tvoří dřevěné rámy 

z lepeného dřeva s rozponem 12 metrů a osovou vzdáleností polí 4 metry. Dřevěný rámový 

systém je doplněn dřevěnými vaznicemi, které horizontálně spojují rámy a dodávají celé 

konstrukci prostorovou tuhost. Dřevěné rámy jsou uloženy do železobetonových patek. 

Konstrukci doplňují slaměné balíky, které tvoří výplň obvodových zdí a zároveň fungují jako 

tepelná izolace. Slaměné balíky jsou v interiéru ošetřeny hliněnou omítkou. Celá budova je 

zabalena do šedých vláknocementových desek CEMBRIT. Tyto desky jsou připevněny na 

dřevěný rám, který je připevněn k hlavnímu dřevěnému rámu. CEMBRIT desky plynule 

přecházejí z vnějších stěn na konstrukci střechy. Stejný materiál a stejná barva dodávají 
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celému objektu jednotný vzhled. Vnitřní konstrukce jsou provedeny z dřevěných trámů 150 x 

150 mm a doplněny o slaměnou výplň.  

 

e) Tepelně technické vlastnosti konstrukcí a výplní otovrů 

 

     Veškeré obvodové  konstrukce jsou navrženy tak, aby součinitel prostupu tepla splňoval 

požadavky ČSN 730540 a jejich skladby jsou uvedeny ve výkresové dokumentaci. Okna         

a dveře v celém objektu jsou navržena z hliníkových profilů SCHUCO  s izolačním 

dvojsklem o Uf = 1,6 W/m2K. 

 

f) Způsob založení s ohledem na výsledky inženýrsko-geologického a hydrogeologického 

průzkumu. 

 

     Průzkumy nebyly provedeny – jedná se o školní práci – provedena byla pouze prohlídka 

pozemku. Objekt je založen na základových patkách ze železobetonu a na základových 

pásech z železobetonu (viz 9.03 – základy) 

 

- základové patky: 

 

základové patky pod sloupy jsou zhotoveny ze železobetonu (třídu betonu, výztuže a její 

rozmístění stanoví statik). Rozměr byl předběžně stanoven na 1,9 x 1,9 m. Výška patky pak 

byla předběžně stanvena na 1 m. Před betonováním je nutno jámu patky vybetonovat vrstvou 

tloušťky min. 100mm prostým betonem C30 .  

  

- základové pásy: 

 

základové pásy jsou navrženy ze železobetonu v tloušťkách, které byly předběžně stanoveny 

na 0,5m a 0,38m. Výška pásu byla předběžně stanovena na 1m. Rozměry upřesní statik. 

 

g) Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případých negativních vlivů 

 

     Řešená stavba je navržena a bude provedena v souladu se zákony č. 114/1992 Sb.              

o ochraně přírody a krajiny, § 14 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách, dále s § 26 odst. 4 zákona 

č. 185/2001 Sb. o odpadech, zákonem č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší před znečišťujícími 

látkami a výše zmíněnými zákony o ZPF a LPF. 
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a) Životní prostředí nebude provozem stavby narušováno nad běžný rámec obdobných 

provozů. 

b) Dešťové vody budou svedeny na pozemek investora. 

c) Splaškové vody budou svedeny do jímky na vyvážení, umístěné dle výkr. situace. 

d) Z hlediska ochrany ovzduší  objekt nebude vyvozovat do ovzduší žádné škodlivé látky (což 

vyplývá z charakteru stavby), nebudou překročeny hladiny hluku větracích zařízení                  

a technologie, s nočním provozem vzduchotechnického zařízení se nepředpokládá, zařízení 

nepřesáhne povolenou maximální hladinu hluku. Při provozu objektu, ani při jeho výstavbě 

(za předpokladu dodržení všech příslušných předpisů pro výstavbu a bezpečnost práce), 

nedojde ke kontaminaci prostředí a podzemní vody. 

 

h) Dopravní řešení 

 

    Přípojky plynu, vody, kanalizace a sdělovacích sítí budou vyvedeny z ulice J. Škvoreckého 

do prvního podlaží, kde je navržena technická místnost. 

    Dopravní přístupnost objektu bude primárně také z ulice J. Škvoreckého, alternativně        

ze severní přístupové cesty. Parkovací plochy pro zaměstnance a návštěvníky jsou umístěny 

na zpevněných plochách na jižní části objektu. Další parkovací místa jsou v blízkosti 

benediktýnského zámku, vlakového a autobusového nádraží. 

 

i) Ochrana objektu před škodlivými vlivy z vnějšího prostředí, protiradonová opatření 

 

V lokalitě není uvažováno s radonovým rizikem. 

 

j) Dodržení obecných požadavků na výstavbu 

 

Při provádění stavby budou dodržovány předpisy týkající se bezpečnosti práce, vyhláška č. 

502/2006 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu. 

 

 

Výkresová část bakalářské práce - viz. seznam příloh. 

 

 

 



 

34 
 

 

8.1  Závěr 

 

     Cílem bakalářské práce „Cityhall v Meziměstí“ bylo vypracovat dokumentaci                 

pro provádění stavby na základě předchozích poznatků, které jsem získal při zpracovávání 

urbanistické studie, architektonické studie a dokumentace pro stavební povolení. Při práci     

na dokumentaci jsem kladl důraz na zachování architektonického výrazu a dalších hlavních 

aspektů budovy stanovených během práce na architektonickém návrhu. 

     Funkčnosti stavby, dispozice a další myšlenky, které byly dány předchozí studií, jsem 

během této práce dále rozvíjel. 

     Díky bakalářské práci jsem si rozšířil obzory o další stavební technologie a konstrukční 

řešení, které mi budou nápomocny při navrhování staveb a dalším profesním rozvoji. 
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