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ANOTACE

Předmětem diplomové práce je návrh kulturního centra pro novou 
městskou čtvrť v Mladé Boleslavi, která byla navržena v předdiplomu. 
Umístění centra bylo zvoleno na severním okraji pozemku, v návaznosti 
na lesopark Štěpánka a z důvodu snadné orientace.
Budova má organický tvar, který odpovídá celkovému řešení zástavby 
nové městské čtvrti. Svou pochozí zelenou střechou se budova plynule 
přechází v park a podporuje tím koncept zápojení do přírodních hodnot 
lokality. Budova je rozdělena na dva funkční celky, které jsou spojeny v 
podzemním podlaží. Celoprosklená fasáda je doplněná dřevěnými prvky, 
které vytvaří hru světel a stínu uvnitř budovy.

ABSTRACT

The subject of the master thesis is to design cultural centre for the new 
city block in Mladá Boleslav, which was designed in pre-thesis semester.
Location of the building is on the north part of the city block due to it's 
connection to Štěpánka forest park and orientation.
The building has an organic shape, which corresponds with the whole 
housing development. Walkable green roof of the building transists to 
a park and support the concept of involvement in the natural values 
of the location. The building is divided into two functional units, 
which are connected in the underground floor. The all-glass facade 
is complemented by wooden elements that create a play of light and 
shadow inside the building.
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ANALÝZA VEŘEJNÉ VYBAVENOSTIANALÝZA DOPRAVY

KONCEPT

 ZÁKLADNÍM KONCEPČNÍM ŘEŠENÍM NOVÉ MĚSTSKÉ ČTVRTI MĚSTA MLADÁ BOLESLAV BYLO VYTVOŘIT NEJEN PROSTŘEDÍ, KTERÉ BY POSKYTOVALO
 NOVÁ PRACOVNÍ MÍSTA PRO RYCHLO SE VYVIJECÍ MĚSTO, ALE I PROSTŘEDÍ, KTERÉ BY ODPOVÍDALO POŽADAVKŮM K NÁPNÍ SOUČASNÉ
ARCHITEKTURY PRO NOVÉ GENERACE, NABÍZELO NOVÉ TECHNOLOGIE A PŘINESLO NOVÝ ZPŮSOB ŽIVOTA S VÝHLEDEM DO BUDOUCNOSTI

 ZÁKLADNÍ MYŠLENKOU ÚZEMÍ  BYLO PROPOJÍT MĚSTO S JEHO PŘÍRODNÍMI HODNOTAMI V PODOBĚ LESOPARKU ŠTĚPÁNKA S NOVOU ČTVRI,
 SOUČÁSNĚ NOVOU MĚSTSKOU ČTVRTÍ NALÁKAT INVESTICE A PODPOŘIT ROZVOJ MĚSTA, POSKYTNOUT MLADÝM GENERACÍM PROSTŘEDÍ, VE
KTERÉM BY SE NECITILI JAKO CIZÍ A NEMUSELI ODJÍŽDĚT PRO PRÁCE DO JINÝCH MĚST ČI STÁTŮ

 JAKÝM SI 'SRDCEM' MĚSTSKÉ ČTVRI JE PLATFORMA, KTERÁ PLNÍ FUNKCÍ BEZPEČNOSTNÍHO RYCHLOSTNÍHO PRŮJEZDU ÚZEMÍM A ZÁROVĚŇ
 NABÍZÍ NÁVŠTĚVNÍKŮM VYNIKAJÍCÍ VEŘEJNÝ PROSTOR, DO KTERÉHO SE SBÍHAJÍ JEDNOTLIVÉ DŮLEŽITÉ OSY MĚSTSKÉ ČTVRTI. ZÁROVEŇ SE SKRZ
 PLATFORMU PROCHÁZÍ ZÁKLADNÍ PĚŠÍ CESTY OD LESOPARKU ŠTĚPÁNKA, KTERÉ POKRAČUJI DO HORY CHLUM
 KOLEM PLATFORMY JE SESKUPENO NĚKOLIK VÝŠKOVÝCH ADMINISTRATIVNÍCH BUDOV TVOŘÍCÍCH CENTRUM MĚSTA A ZÁROVEŇ JEHO DOMINANTU,
 LÁKÁ KOLEM PROJIŽDĚJÍCÍCH K NÁVŠTĚVĚ JAK NOVÉ MĚSTSKÉ ČTVRTI, TAK I MLADÉ BOLESLAVI.  VÝŠKA BUDOV JE PODPOŘENÁ POSTUPNOU
 GRADACÍ HMOT SMĚREM K CENTRU

  FUNKČNÍ ROZLOŽENÍ VÝCHAZÍ Z PŘECHODU LESOPARKU ŠTĚPÁNKA DO OBYTNÝCH BUDOV, KULTURNÍCH OBJEKTŮ A OBEKTŮ PRO ŠKOLSTVÍ.
 SMĚREM K CENTRU PLNÍ BYDLENÍ FUNKCÍ PŘECHODNOU A SMĚŠUJE SE S ADMINISTRATIVNÍ FUNKCÍ. VÝŠKOVÉ BUDOVY PLNÍ FUNKCÍ
ADMINISTRATIVNOU A OBCHODNÍ

   autorky projektu: Oliviia Sukhanova, Gabriella Brázdilová, Marie Capůrková

 

ANALÝZA VEŘEJNÉ REKREACE

ŘEŠENÉ ÚZEMÍ

silnice
dálnice
vlak
rychlodráha
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PRŮCHOZÍ POZEMEK S POCITEM SOUKROMÍ

vznik poloveřejného prostoru mezi hmotami

GRADACE HMOTY SMĚREM K CENTRU MĚSTA

umožnění výhledů z pochozích střech 
plynulý nástup ze strany lesoparku Štěpánka

PROPOJENÍ EXTERIÉRU A INTERIÉRU

otevření interiérových prostorů galerii z hlavního vstupu venkovním
schodištěm
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PĚŠÍ KOLONÁDA

LESOPARK ŠTĚPÁNKA

ZÁSOBOVÁNÍ

VEŘEJNÁ ZELEŇ

VENKOVNÍ POSEZENÍ

PARKOVÁNÍ PRO ZAMĚSTNANCE

BUDOVA KNIHOVNY

BUDOVA KAVÁRNY

VODNÍ PLOCHY S POSEZENÍM

5m 10m

M 1:500
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PŮDORYS 1.PP 20

5m 10m
M 1:300
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0.01 LOBBY S POKLADNOU
0.02 VÝSTAVNÍ PROSTOR
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0.09 TECHNICKÁ MÍSTNOST
0.10 WC ZAMĚSTNANCE
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0.12 DEPOZITÁŘ S ARCHIVEM
0.13 PLOCHA PRO ZÁSOBOVÁNÍ
0.14 SKLAD - KAVÁRNA
0.15 CHODBA
0.16 SKLAD
0.17 ÚKLID
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0.21 WC MUŽI
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M 1:300

VÝSTAVNÍ PROSTORY

ZÁZEMÍ

1.NP

1.01 PROSTOR KAVÁRNY
1.02 PŘÍPRAVNA
1.03 ADMINISTRATIVA
1.04 VSTUP ZAMĚSTNANCE
1.05 ÚKLID
1.06 WC ZAMĚSTNANCE
1.07 WC ŽENY
1.08 WC MUŽI
1.09 WC BEZBARIÉROVÉ

1.10 ZÁDVEŘÍ
1.11 KNIHOVNA
1.12 WC BEZBARIÉROVÉ
1.13 WC MUŽI
1.14 WC ŽENY
1.15 ÚKLID
1.16 CHODBA
1.17 WC ZAMĚSTNANCE
1.18 SEKRETARIÁT
1.19 ŘEDITEL
1.20 WC PRO ŘEDITELE
1.21 DENNÍ MÍSTNOST KURÁTOŘI
1.22 SKLAD
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PŮDORYS 2.NP 22

5m 10m
M 1:300

1.NP

2.01 PROSTOR S CATTERINGEM
2.02 ŠATNA
2.03 WC MUŽI
2.04 WC ŽENY
2.05 ÚKLID
2.06 WC ZAMĚSTNANCE
2.07 SKLAD
2.08 PŘEDNÁŠKOVÁ MÍSTNOST
2.09 REŽIE
2.10 SKLAD
2.11 PŘEDNÁŠKOVÁ MÍSTNOST

ZÁZEMÍ

PROSTORY PRO NÁVŠTĚVNÍKY
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POHLED VÝCHODNÍ A ZÁPADNÍ 26
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KŘESLO TON DOWEL

MUUTO FLUID LAMP

KONFERENČNÍ STOLEK

SVĚTLO ZAPUŠTĚNÉ DO STROPUPŮDORYSNÉ SCHÉMA - VÝSTAVNÍ PROSTORY

VINYLOVÁ PODLAHA BETONOVÁ DLAŽBA SEZENÍ - DŘEVO VEŘEJNÁ ZELEŇ VNITŘNÍ OMÍTKA BÍLÁ DÝHA DUB - NÁBYTEK LÁTKA - NÁBYTEK
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ŘEŠENÍ PARTÉRU 34

BETONOVÁ DLAŽBA VEŘEJNÁ ZELEŇ VENKOVNÍ SEZENÍ - DŘEVO
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ZELENÁ POCHOZÍ STŘECHA

FASÁDNÍ DŘEVĚNÉ LAMELY

PROSKLENÁ FASÁDA

 DRUHÉ NADZEMNÍ PODLAŽÍ

 PRVNÍ NADZEMNÍ PODLAŽÍ

 PODZEMNÍ PODLAŽÍ



KONSTRUKČNÍ ČÁST
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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

A.1 Identifikační údaje 
A.1.1 Údaje o stavbě 
a) název stavby: Novostavba kulturní centrum v Mladé Boleslavi 
b) místo stavby : Podchlumí, obec  - Mladá Boleslav, parcely 1131/3 
c) předmět dokumentace: Projektová dokumentace řeší novostavbu kulturního centra 
na místě volné nezastavěné plochy v jižní částí statutárního města Mladé Boleslavi 
mírně přecházející v Podchlumí. Dokumentace je pro vydání stavebního povolení. 
Objekt bude napojen na inženýrské sítě – vodovod, podzemní vedení NN, kanalizaci. 
 
A.1.2 Údaje o žadateli (stavebníkovi) 
a) investor, zadavatel: fakulta Stavební ČVUT v Praze  
se sídlem Thákurova 7, 166 29, Praha 6 – Dejvice 
 
 A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 
a) projektant: Sukhanova Oliviia 
Email: oliviia.sukhanova@fsv.cvut.cz 

A.2 Seznam vstupních podkladů 
a) Požadavky investora 
b) Mapové podklady, mapy z inženýrských sítí 
c) Fotodokumentace místa stavby 
d) požadavky firem použitých v návrhu prvků a materiálů 
e) Stavební předpisy  

A.3 Údaje o území 
a) rozsah řešeného území 
 
Projektová dokumentace řeší území na parc.č. 1131/3, Podchlumí – obec Mladá 
Boleslav. Pozemek je zcela nezastavěný. 
 
b) dosavadní využití a zastavěnost území 
 
Na řešeném území se nachází vysoká a nízká zeleň. Celková plocha dotčených 
pozemků je přibližně 7868,8 m2. Katastr nemovitosti nestanovuje použití pozemku. 
c) údaje o ochraně území 
 
území, na kterém se nachází navrhovaný object, nepodléhá žádným omezením 
souvisejících s ochranou území a památkovou péčí 
d) údaje o odtokových poměrech 
 
V řešeném území nebyl proveden hydrogeologický průzkum, nejsou dany odtokové 
poměry. Část stavby zapuštěné do terénu je proti vodě chráněná drenážemi. 
 
 
e) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 
 

 
Charakter záměru stavby odpovídá funkčnímu využití území. 
f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
 
Posudek tohoto charakteru není součástí projektu 
g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
 
Údaje tohoto charakteru nejsou součástí projektu 
h) seznam výjimek a úlevových řešení 
 
V době přípravy dokumentace nejsou projektantovi známy žádné výjimky a úlevová 
řešení 
i) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby (podle katastru 
nemovitostí). 
 
Okolní pozemky ani stavby nejsou umístěním záměru dotčeny 

A.4 Údaje o stavbě 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 
 
Jedná se o novou stavbu 
b) účel užívání stavby 
 
Kulturní centrum s veřejně prospěšnou funkcí 
c) trvalá nebo dočasná stavba 
 
Trvalá stavba. 
d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 
 
Stavba není chráněna a není kulturní památkou. 
e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
 
Projektová dokumentace je řešena v souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 
Sb. 
ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 268/2009 č. Sb. o technických 
požadavcích na stavby ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 269/2009Sb. o 
obecních požadavcích na užívání stavby a rovněž v souladu s příslušnými 
ČSN, které se týkají navrhované stavby a dalšími závaznými vyhláškami, normami a 
předpisy (především hygienickými a požárními). Objekt je bezbariérově přístupný. 
f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 
právních předpisů 
 
Údaje tohoto charakteru nejsou součástí projektu 
g) seznam výjimek a úlevových řešení 
 
V době přípravy dokumentace nejsou projektantovi známy žádné výjimky a úlevová 
řešení. 
h) navrhované kapacity stavby 
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Jedná se o novostavbu kulturního centra s funkcí veřejného využití. Dům představuje 
2 nezávislé funkční celky, které jsou spojené společným podzemním podlažím.  
 
Plocha stavbou dotčeného území                               7868,8 m2 
Plocha zastavěná objektem                                        2012,6 m2 
Plochy zeleně                                                              867,3 m2 
Zpevněné plochy                                                         1578,9 m2 
Počet podlaží                                                               knihovna 2.NP 
                                                                                     kavárna 1.NP 
                                                                                     1 společné podzemní podlaží  
Počet parkovacích stání                                              23 (venkovní parkovací stání)   
                                      
i) základní bilance stavby 
 
Stavba spadá do třídy energetické náročnosti B. Předpokládá se využití elektrického 
kotle a tepelného čerpadla pro ohřev teplé vody a vytápění. Kulturní centrum bude 
napojen na stávající kanalizační, vodovodní a elektrickou sítě. Napojení bude 
provedeno přípojkami vedenými pod stávající ulici. 
j) základní předpoklady stavby 
Dané informace nejsou součástí projektu 

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
Stavba není členěná na další objekty a technická a technologická zařízení. 
 

1  

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
B.1 Popis území stavby 
a) charakteristika stavebního pozemku:  

Řešený pozemek se nachází v obci Mladá Boleslav, část Podchlumí. Pozemek je 
součástí katastrálního celku s rozlohou 28891 m2, který v návrhu nové městské čtvrti 
byl rozdělen do několika menších celků. Řešené území má celkovou rozlohu 7868,8 
m2, Pozemek je orientován na jižní stranu od lesoparku Štěpánka – stávající přírodní 
hodnoty území. V současné době je pozemek nezastavěn, je neudržovaný a zarostlý 
nízkou až střední zelení. Pozemek má nepravidelný tvar a jeho délka je přibližně 104 m, 
maximální šířka je cca 72 m. Z jihovýchodní a jihozápadní stran se nacházejí sousední 
objekty. Pozemek je mírně svažitý, svah se zmírňuje směrem od jihu k severu. 

 
b) Výčet a závěry provedených průzkumů:  
náplní studia nebylo provedení žádného průzkumu 
 
c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma:  
Do části území zasahuje ochranné pásmo letiště, které omezuje možnou výšku staveb 

– tento požadavek je splněný 
  
d) Poloha vzhledem k záplavovému území:  
nenachází se v záplavovém území 
 
e) Vlivy stavby na okolní stavby a pozemky, vliv stavby na odtokové poměry v území: 

stavba neovlivní negativní okolní stavby ani pozemky. Jejím provozem nesmí docházet 
k narušení přírody a krajiny. Odpad bude likvidován odvezením na úřadem schválenou 
skládku. V řešeném území nebyl proveden hydrogeologický průzkum, nejdou dané 
odtokové poměry. 

f) požadavky asanace, demolice a kácení dřevin:  
v současné době se na pozemku nachází několik menších stromků bez významné 
hodnoty. Pozemek bude navíc vyčištěn. 
  

g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemku 
určených k plnění funkcí lesa (dočasné/ trvalé):  

nebylo v rámci projektu řešeno 
 
h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 

technickou infrastrukturu):  
vjezd na pozemek je umístěn na severní straně z městské obslužné komunikace typu 

C. Bude řešen formou příjezdové cesty po pravé straně od novostavby, která je určená 
pro zásobování objektu a parkování zaměstnanců. Vstupy na pozemek jsou dva. Jeden 
zase z přilehlé komunikace, druhý ze severní strany z navržené kolonády ze směru 
lesoparku Štěpánka. 

Novostavba je napojená pomocí přípojek na veřejnou stávající technickou 
infrastrukturu: pitná voda, plyn, elektřina, kanalizace 

i) Věcné a časové vazby stavby:  
na projektovou dokumentaci není vyžadováno. 
 
B.2. Celkový popis stavby  
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B.2.1. účel užívaní stavby:  
jedná se o novostavbu kulturního centra s veřejně prospěšnou funkcí. Objekt bude 
představovat 2 nezávislé funkční celky kavárny a knihovny v nadzemním podlaží, které 
jsou spojené společným podzemním podlažím, ve kterém jsou umístěny prostory 
galerie, depozitář s archivem, sklady pro všechny funkční celky a jednotlivá technická a 
hygienická zázemí 
 
Plocha stavbou dotčeného území                               7868,8 m2 
Plocha zastavěná objektem                                        2012,6 m2 
Plochy zeleně                                                              867,3 m2 
Zpevněné plochy                                                         1578,9 m2 
Obestavený prostor                                                     6289,9 m3 
Počet podlaží:                                                      max 3 
                                                             
2.NP budova knihovny, 1.NP budova kavárny a společné podzemní podlaží pro oba 
objekty 
Počet parkovacích stání                                              venkovní parkovací stání 23              
                           
 
B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 

a) Urbanistické řešení stavby: 
Novostavba kulturního centra je umístěná na pozemku v obci Mladá Boleslav – 

Podchlumí na parcelách č. 1131/3 a jsou ve vlastnictví statutárního města Mladá 
Boleslav. Novostavba je koncepčně zařazena do návrhu nové městské čtvrti a svým 
tvarem reaguje na okolní zástavbu a přírodní charakter lesoparku Štěpánka. Svým 
organickým tvarem a zelenou pochozí střechou nabízí lehký přechod od přírodního 
parku do moderní městské čtvrti. Výškové se stavba reaguje na celkový koncept území, 
kde centrum městské čtvrti je rozmístěn kolem platformy, zasažené do 
administrativních budov a umožňující plynulý průjezd územím rychlostní komunikaci. 
Zástavba městské čtvrti se tak postupně zvyšuje směrem k platformě a na to reaguje i 
navržený kulturní centrum, který má přístupnou pochozí zelenou střechu ze strany 
Štěpánky, která se mírně zvyšuje směrem k platformě a umožňuje tím výhled do 
lokality. Okolní zástavbu tvoří základní škola, kostel a obytné budovy s nízkou 
podlažností. Od hranici pozemku je novostavba vzdálena cca 5–7 m. Vstup na parcelu 
je jak ze strany parku Štěpánka, tak i ze strany platformy. 

Celý dům je orientován převážně do jižní, jihovýchodní a jihozápadní strany 
 
 
b) Architektonické řešení stavby:  
Novostavba je navržená tak, aby bylo vytvořen co nejvíc klidný a soukromý prostor 

s výhodným výhledem do území a přístupem ke stávajícímu lesoparku Štěpánka. 
Hlavní vstup do novostavby kulturního centra je navržen přes poloveřejný schodišťový 
prostor ze severní strany v podzemní částí pozemku, do jednotlivých funkčních celků 
kavárny v levé budově a knihovny v pravé budově jsou vstupy zvlášť. Budova má 
společné podzemní podlaží, ve kterém jsou umístěny výstavní prostory galerie, 

3  

zásobovací prostory pro kavárnu, archiv a depozitář pro knihovnu.  
Výsledná podoba budovy je vytvořená do dvou nezávislých hmot v nadzemním 

podlaží, kde jsou rozmístěny kavárny se vstupem do galerijních prostor a dvoupodlažní 
knihovna s přednáškovými sály. Dům má přístupnou ze severní strany pochozí zelenou 
střechu, která se mírně stoupá směrem k centru městské čtvrti a nabízí tak 
návštěvníkům vynikající výhled do moderního území. Svým dynamickým organickým 
tvarem budova se snaží korespondovat s celkovou hmotovou koncepci území, ale 
zároveň podporuje přírodní hodnoty území mírným přechodem hmoty do lesoparku. 

 Fasáda domu je řešená jako provětrávaná s tepelnou izolací z kamenné vlny o tl.250 
mm, na níž je po 500 mm přikotven nosný rastr pro fasádní obklad. Objekt, který je 
zapuštěn do terénu má tloušťku sten – 300 mm a tepelnou izolaci z XPS o tl. 200 mm. 
Základová spára je trvale odvodněná drenážním systémem. 

 
B.2.3. Celkové provozní řešení 

 Objekt je rozdělen do třech základních funkčních a provozních celků. V podzemním 
podlaží se nachází galerie moderního umění, která je přístupná venkovním schodištěm. 
Další vstup do výstavních prostoru je navržen přes budovu s kavárnou v prvním 
nadzemním podlaží. V nadzemí je budova rozdělena do dvou samostatných provozů – 
do kavárny a knihovny. 

 
Provoz kavárny 
 Zásobování kavárny probíhá v ranních hodinách z podzemního podlaží zásobovacím 

výtahem. Přivážené suroviny jsou vakuově balené a jsou umístěny do chlazených 
skladů. Z podzemních skladů a rozbaloven se suroviny výtahem přemisťují do denního 
skladu restaurace. V kavárně probíhá pouze finální úprava jídel. Finální úprava je 
otevřená směrem do odbytového prostoru. Návštěvníky si objednávají na baru, který je 
přístupný přímo u vstupu do kavárny a ze třech stran. Je uvažováno se čtyřmi kuchaři 
na směnu. Kavárna je připravena pro jednoduchou přípravu jídla a je navržena na 
celkově p návštěvníků. Zaměstnance kavárny mají zvláštní vstup. Všechny skladovací 
a zásobovací prostory pro kavárnu jsou navrženy v podzemí. 

Provoz knihovny 
Budova knihovny je umístěna z pravé strany a má celkově nadzemní podlaží. Vstup 

do budovy je přes zádveří, u kterého hned návštěvník se setkává s recepcí. Samotný 
prostor knihovny je navržen u vstupu v prvním nadzemním podlaží, kde jsou rozmístěny 
knižní regály a místa k posezení. Hygienické zázemí pro návštěvníky je ze severní 
strany. Do druhého nadzemního podlaží se dá dostat buď vnitřním chráněným 
schodištěm nebo bezbariérovým výtahem. Ve druhém nadzemním podlaží jsou šatna 
s jednoduchým barem a caterringem. Skladovací prostory pro bar, stejně jako 
hygienické zázemí pro zaměstnance jsou ze severní strany. Případné zásobování je 
řešeno výtahem, který je veden skrz všechna podlaží budovy. Dále podél prosklené 
fasády jsou navrženy dvě přednáškové místností, veprostřed těchto sály jsou navrženy 
skladovací prostor a prostor pro režie. 

 
B.2.4. Bezbariérové užívání stavby  

Objekt i komunikace jsou navrženy v souladu s vyhláškou č.398/2009 S o obecních 
technických požadavcích o bezbariérovém užívání staveb.  
 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
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Stavba bude navržená takovým způsobem, aby při jejím užívání nedocházelo 
k rizikům nehod nebo poškození. Požadavky na bezpečnost užívání jsou upraveny 
vyhláškou 598/2006 Sb a 309/2006 Sb. o bezpečností práce a technických zařízení při 
stavebních pracích. Po ukončení výstavby bude potřeba využívat stavbu tak, jak se 
předpokládalo v projektu, případně jak uvádí výrobce materiálů a konstrukce. Během 
užívání stavby budou dodrženy veškeré příslušné legislativní předpisy. 

 
 
B.2.6. Základní charakteristika objektu 
 

a) konstrukční a materiálové řešení:  
Konstrukční systém novostavby je ze železobetonu. V podzemním podlaží po obvodu 

jsou navrženy nosné stěny. V samotných výstavních prostorech jsou navrženy 
železobetonové sloupy s hlavicí na protlačení o průměru 500mm. Nejdelší rozpon 
těchhle sloupů činí 9800mm. Hygienické zázemí je z důvodu prostorového ztužení 
objektu obklopené též nosnými železobetonovými stěnami. Pnutí stropů je ve většině 
případů obousměrné. Pro zjednodušení materiálového řešení jsou obvodové stěny 
v nadzemních podlažích a nosná konstrukce střechy navrženy ze železobetonu. Pozice 
sloupů v podzemním podlaží zopakuje pozici v nadzemních podlažích. Všechna 
schodiště, jak venkovní, tak i vnitřní jsou navrženy jako železobetonové monolitické.  

Svislé nosné konstrukce: jsou tvořeny ve všech podlažích ze železobetonu. 
V podzemních podlažích je průměr sloupů 500mm, v nadzemních 350mm z důvodu 
menšího zatížení. V zapuštěném do terénu podlaží je nosné stěny tvořeny 
z železobetonového monolitu, podpořeného pro zajištění stability o železobetonové 
nosné sloupy s hlavicí v místě, kde je potřeba podpořit vrchní konstrukci.  

Svislé nenosné konstrukce: jsou tvořeny zděnými tvárnicemi z VPC Kalsandstein o tl 
100 mm, příp. 150 mm 

Vodorovní nosné konstrukce: jsou řešeny jako železobetonové monolitické desky o tl. 
370 mm. Z důvodu menšího zatížení je tloušťka desky druhého nadzemního podlaží 
300 mm.  

Konstrukce schodiště: je tvořena železobetonovou monolitickou konstrukci. Šířka 
stupně je 277 mm a výška stupně je 176,5 mm. Konstrukční výška objektu je tím 6000 
mm. Schodiště, která jsou navržena pro překonání výšky galerie, mají tři rameny. 
Schodiště pro překonání výšky podlaží prvního v knihovně jsou dvou ramenná o stejné 
výšce a šířce stupňů. Venkovní schodiště je tvořeno železobetonovou monolitickou 
konstrukci se stejnou šířkou a výškou stupně stejnou jako vnitřní schodiště. 
Konstrukce střechy: střecha je zelená s pochozími cestičkami ze dřevěné dlažby na 
rektifikačních terčích. Nosnou konstrukci pro sjednocení materiálového řešení je 
železobetonová deska o tloušťce 200 mm. Na níž je položen střešní plášť. 
Jednoplášťová střešní konstrukce s intenzivní zelenou střechou s vegetačním 
souvrstvím cca 225 mm. Odvodnění střechy je navrženo do stran, směřujících se 
k dopravním cestám ve sklonu 2,5 %. Podél atiky bude seshora dolů veden dešťový 
žlab, který v některých místech bude též odváděn svody do stran a přes fasádu sváděn 
do zásobníku dešťové vody, odkud bude voda vsakovat.  
Pochozí plocha bude zřetelně definovaná. V místech, kde nebude umístěno zábradlí 
bude pomocí vhodné zeleně zamezeno pohybu. 

Založení a spodní stavba: předpokladem je umístění základové spáry na rostlém 
terénu. Základové poměry musí být posouzený geologem před začátkem výstavby. 
Stavba je založená na betonové desce o tloušťce 500 mm. Podle otevřených 
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hydrogeologických poměrů je zemina v území převážně spraš nebo sprašová hlína. 
  Skladby podlah a plášťů: 
Veškeré skladby konstrukcí jsou posouzeny v programu TEPLO, Svoboda s.r.o. a jsou 
použitelné. Vnitřní podlahy jsou navrženy jako plavoucí s akustickou izolaci 50mm. 
Nášlapná vrstva je z vinylu o tl. 10mm. 
  Obvodový plášť: je navržen jako provětrávaná fasáda se vzduchovou mezerou 40 mm. 
Je tvořen nosnou konstrukcí ze železobetonu, na kterou je přikotvena v rastru po 800 
mm tepelná izolace z kamenné vlny. Do rastru je po 500 mm přikotven kontrarastr, 
který plní nosnou funkcí pro fasádní obklad. Fasádní obklad vrchní stavby je tvořen 
dřevěnými prkny. 
  Stropní konstrukce: je tvořena železobetonovou deskou, podlaha je provedena jako 
těžká plovoucí. Zespoda je opatřena omítkou Baumit Menu o tl. 15 mm. Kročejová 
izolace Isover T-N tl. 40 mm, uložena na betonové mazanině s kari sití o tl.50mm. Dále 
v místnostech je nášlapná vrstva z vinylu uložena na separační vrstvě Den Braven, 
v hygienických místnostech je z keramické dlažby na flexibilním lepidle  
  Výplně otvorů: Jsou navrženy v systému Schuco FW50+, trojsklo. Skleněné tabule 
mají rozměry 2x 3,5 m a jsou řešeny z ohýbaného skla od firmy Speglass. 
  Dveře: Jako vnější výplně dveřních otvorů pro hlavní vstup a požární úniky jsou 
navrženy protipožární skleněné profily v rámci systému Schuco (otvíravý systém). 
Dveře v interiéru jsou řešeny buď jako celoskleněné (zasklené mléčným sklem) nebo 
jako plné, bezprahové s hliníkovou zárubní. 
  Klempířské prvky: Klempířské prvky budou řešeny z titanzinkového plechu. 
 Úpravy povrchů: Povrch stěn kavárny bude opatřen stěrkou. Ve výstavních prostorech 
jsou stěny opatřeny beton imitující stěrku. Vnitřní stěny zázemí kavárny a hygienického 
zařízení budou stejně jako podlahy opatřeny keramickým obkladem. V zázemí všech 
budov budou stěny opatřeny stěrkovou omítkou. Na stropě bude zavěšen akustický 
podhled. 
Navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky: základová konstrukce a 
podkladní beton jsou z prostého betonu C 20/25, nosné stěny a sloupy jsou zhotoveny 
z betonu C 30/37 s doplněnou tahovou nosnou výztuží, sloupy budou opatřeny výztuží 
na protlačení a hlavicí., případně smykovou výztuží. 
b) mechanická odolnost a stabilita:  
Jedná se o stavbu s hlavní nosnou železobetonovou konstrukcí. Objekt má maximálně 
2 nadzemní podlaží a společné podzemní podlaží. Podrobně je konstrukční řešení 
stavby popsáno v části Stavební části projektu v části Statika. V rámci diplomové práce 
byly předběžným statickým výpočtem dimenzovány prvky: sloupy a stropní desky.  
Stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání 
nemělo za následek: zřícení stavby, nebo její části 
 
B.2.7. Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
 
Výčet technických a technologických zařízení: 
Součástí této dokumentace jsou pouze schémata bez skutečných rozměrů zařízení. 
Vytápění je řešeno jako centrální otopná soustava s elektrickým kotlem, umístěným 
v podzemním podlaží. Teplovodní médium je voda. Každý objekt je větrán vlastní 
vzduchotechnickou jednotkou s rekuperací tepla. Odvod vzduch z kuchyně, 
hygienických zařízení nucený podtlakový. Depozitář v podzemním podlaží má také svoji 
VZT jednotku. 
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B.2.8. Požárně bezpečnostní řešení: 
  
Koncept požárně bezpečnostního řešení je přiložen v samostatné části projektu. 
Konstrukční část – Požární řešení. Budova je rozdělena do třech požárních úseků. 
Kavárny, knihovna a galerie tvoří každý jeden samostatný požární úsek. Stavba je 
navržena tak, aby nosné konstrukce zajišťující stabilitu stavby vykazovaly požární 
odolnost danou normovými předpisy. Dále jsou navrženy prostředky, které brání vzniku 
a šíření požáru uvnitř i mimo stavbu. Objekt splňuje všechny podmínky umožňující 
bezpečnou evakuaci osob z hořící nebo požárem ohrožené stavby nebo její části 
na volné prostranství. Návrh umožňuje účinný a bezpečný zásah požárních jednotek. 
 
B.2.9. Zásady hospodaření s energiemi: 
a) kritéria tepelně – technického hodnocení: budova má navržené konstrukce střešních 
plaští, obvodových plaští a výplně otvorů v souladu s příslušnými normovými 
hodnotami, stanovenými technickou normou ČSN 730540 
b) Energetická náročnost stavby: Jelikož je chlazení a nucené větrání řešeno pomocí 
vzduchotechnické jednotky, je uvažováno s rekuperací tepla z odváděného vzduchu. 
Čerstvý vzduch je přiváděn přes zemní registr. Dešťová voda je zpětně využívána pro 
závlahový systém. Ohřev budovy je navržen přes tepelné čerpadlo typu země-voda a 
objekt je dodatečně dohříván elektro kotlem. Jiné alternativní zdroje nejsou uvažovány. 
c) Posouzení využití alternativních zdrojů energie: není součástí projektu 
 
B.2.10. Hygienické požadavky na stavbu   
 
Podrobnější popis je přiložen ve stavební části projektu – část TZB. 
Návrh je prováděn v souladu s příslušnými normami na vnitřní prostředí, stavba nebude 
mít negativní vliv na životní prostředí 
Vytápění a ohřev TV: Budova je předehřívána pomocí vzduchotechnických jednotek, 
navržených zvlášť pro všechny funkční celky. V podlaze jsou pak umístěny teplovodní 
podlahové konvektory. Zdrojem tepla je elektrický kotel, který se nachází v technické 
místností v 1.PP, zvlášť pro jednotlivé provozy v nadzemních podlažích. Výstavní 
prostory využívají částečně oba.   
Větrání: V objektu je navrženo nucené větrání pomocí centrálních vzduchotechnických 
jednotek, zvlášť pro všechny funkční celky. 
Čerstvý vzduch je přiváděn přes zemní registr a rekuperační jednotku. 
Chlazení: Čerstvý přívodní vzduch je chlazen pomocí centrálních vzduchotechnických 
jednotek umístěných v technických místnostech zvlášť pro knihovnu i kavárnu. 
Cirkulační vzduch je chlazen pomocí jednotek fan coil rozmístěných v 
podhledu stropní konstrukce.  
Osvětlení: Denní osvětlení je zajištěno celoprosklenou fasádou. Místa, kde se 
předpokládá dlouhodobým pobyt osob nebo trvalé pracovní místo jsou osvětlena 
denním světlem. Umělé osvětlení je navrženo ze svítidel typu LED. 
Vodovod: objekt je připojen na vodovodní řád umístěný pod hlavní komunikací. Potrubí 
musí splňovat podmínky pro pitnou vodu. Hlavní uzávěr vody se nachází v technické 
místností. Vodoměrná soustava je umístěna též v technické místností. 
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Kanalizace: 
Splašková: je řešená gravitačním způsobem, ve sklonu 2 %. Všechny zařizovací 
předměty jsou vybaveny zápachovou uzávěrkou. Od zařizovacích předmětů je odpadní 
voda odváděná připojovacím potrubím do svislého potrubí. Dále je odpadní voda 
vedena k hlavní revizní šachtě (po 20 m) a pak je odváděná do kanalizačního řádu, 
umístěného pod ulici. 
Dešťová: odvodnění ploché střechy je podle skrytých žlabů, na konci kterých jsou 
umístěny vpusti.  Svody jsou umístěny v obvodovém pláště a jsou opatřený tepelnou 
izolací pro zajištění tepelné stability. Dále je voda pomocí svodného potrubí vedena do 
zásobníku dešťové vody, která je dále vsakována. 
 
B.2.11. Ochrana stavby před negativními vlivy vnějšího prostředí: 
 
Stavba není poddolována, v základové zemině se nepředpokládá výskyt agresivní 
spodní vody. Poškozující seismická aktivita se v této oblasti nepředpokládá. Veškeré 
kovové konstrukce budou chráněny proti korozi. Stavba bude chráněna proti 
pronikání radonu z podloží izolací všech konstrukcí stýkajících se s terénem. 
 
B.3. Připojení na technickou infrastrukturu 
 
Napojení objektu na inženýrské sítě bude provedeno z nově navržené ulice. Inženýrské 
sítě se budou budovat pro celou nově navrženou obytnou čtvrť. Objekt bude napojen na 
vodovod, splaškovou kanalizaci, plynovod a vedení NN. 
 
B.4. Dopravní řešení 
 
a) Popis dopravního řešení 
Hlavní napojení dopravy k objektu je bude z ulic umístěných ze třech stran objektu. 
Hlavní dopravní komunikace typu C je z jižní strany, v návrhu se předpokládá 
autobusová zastávka v blízkostí kulturního centra. Z pravé komunikaci je objekt napojen 
na inženýrské sítě a v ranních hodinách zde probíhá zásobování budovy. Další PO 
obou stranách jsou rozmístěna parkovací stání k objektu. 
Je navrženo celkem 25 parkovacích stání, z toho dvě stání pro osoby se sníženou 
schopností pohybu a orientace. 
Území je obsluhováno městskou hromadnou dopravou, nejblíže se nachází autobusová 
zastávka, vzdálené cca 70 m od pozemku. 
 
Vjezd na pozemek je z jižní strany z nově navržené uliční komunikace, je realizován 
srovnávací rampou, zachycenou v koordinační situaci.  
Přístup do objektu pro pěší je též ze severní strany a také ve západní strany, na místě 
stávající zpevněné plochy parkoviště 
b) Doprava v klidu: Na pozemku jsou navrženy místo pro maximálně 25 parkovací stání  
c) Pěší a cyklistické stezky: pěší a cyklisté mohou též využívat hlavní cestu s přístupem 
na pozemek, podél silnic jsou navrženy cyklistické cesty, které jsou napojeny na hlavní 
pěší komunikace a vede až k centru města a do lesoparku Štěpánka na severní straně 
kulturního centra. 
 
B.5. Řešení vegetace a terénních úprav: 
 

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
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a) Terénní úpravy: pozemek bude přizpůsoben tvaru a umístění novostavby. Veškeré 
přístupové cesty budou opatřeny speciální úpravou. Navrhovaná zeleň bude 
podporovat hmotové řešení objektu. 
b) Použité vegetační prvky: v rámci dalších úprav bude posouzena extenzivní a 
intenzivní zeleň dle návrhu v situaci 
c) Biotechnická opatření: není součástí dokumentace 
 
V současné době se na pozemku nachází trvalý travní porost, který bude zasypán 
zeminou z výkopových prací. Tato zemina bude použita také na navržený terénní schod 
v jižní části parku a na vytvoření jednotlivých zatravněných kopečků v parku. 
 
B.6. Popis vlivu stavby na okolní prostředí 
V navrhovaném objektu se nenachází žádný zdroj, který by nedovoleně zatěžoval své 
okolí škodlivinami. Výstavbou budovy nedojde k zhoršení hygienických podmínek (hluk 
a oslunění sousedních objektů) a životního prostředí v okolí stavby. Vznikající odpady 
budou likvidovány dle platných zákonů a vyhlášek města. Daný objekt nemá negativní 
vliv na životní prostředí. 
 
B.7. Ochrana obyvatelstva 
Vzhledem k charakteru stavby nejsou v souladu s platnou legislativou touto 
dokumentací řešeny požadavky civilní obrany (ochrana obyvatelstva ukrytím). 
 
B.8. Zásady organizace výstavby 
 
Pro potřeby stavby je potřeba zajistit elektro a vodu. Potřeby stavby budou pokryty ze 
stávajících sítí v území. Pro potřeby stavby bude osazena mobilní wc kabina. 
Zvýšení prašnosti a znečištění vozovek v lokalitě bude minimalizováno, používané 
komunikace musí být podobu stavby udržovány v pořádku a čistotě. Při znečištění 
komunikací vozidly stavby je nutné v souladu s zákonem č. 13/1997 Sb. O pozemních 
komunikacích v platném znění znečištění bez průtahů odstranit a uvést komunikaci do 
původního stavu. Uložení sypkého nákladu musí být zakryto plachtami dle zákona č. 
361/2000 Sb. Všechna opatření k omezení prašnosti budou zařazena do provozních 
předpisů stavby. Při výběru prováděcí firmy je nutno sledovat hledisko ohledu na životní 
prostředí. Stavba bude respektovat všechny hygienické předpisy (zejména hlučnost a 
prašnost). 
 
   

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA



1.011.02

1.03

1.04

1.05
1.06

1.07

1.08

1.09

1.10

1.11

1.
121.131.141.
15

1.16

1.17

1.18

1.19

1.
20

1.20

1.21

INVESTOR

DIPLOMOVÁ PRÁCE

LETNÍ SEMESTR
2019/2020

VÝKRES

AKCE

České Vysoké Účení Technické, Fakulta Stavební

PŮDORYS - 1.NADZEMNÍ PODLAŽÍ

KULTURNÍ CENTRUM, Podchlumí - Mladá Boleslav 

AUTOR

ZAKÁZKA

OLIVIIA SUKHANOVA

AKCE

PARÉ

STUPEŇ

DSP
MĚŘÍTKO

1:200
DATUM

5.2020
FORMÁT

4xA4
STAVEBNÍ OBJEKT

STAV. OBJ.
ČÍSLO VÝKRESU

D.1.1.1

FSV ČVUT V PRAZE
KATEDRA ARCHITEKTURY - K129

DIPLOMOVÁ PRÁCE

Bc. OLIVIIA SUKHANOVA
KULTURNÍ CENTRUM v MLADÉ BOLESLAVI

DIPLOMOVÁ PRÁCE A+S
Fsv ČVUT v Praze 2019 | 2020 44PŮDORYS 1.NP

LEGENDA MATERIÁLŮ

1m

tepelná izolace
železobeton
zdivo nenosné



Bc. OLIVIIA SUKHANOVA
KULTURNÍ CENTRUM v MLADÉ BOLESLAVI

DIPLOMOVÁ PRÁCE A+S
Fsv ČVUT v Praze 2019 | 2020 45ŘEZ AA', SKLADBY KONSTRUKCÍ

INVESTOR

DIPLOMOVÁ PRÁCE

LETNÍ SEMESTR
2019/2020

VÝKRES

AKCE

České Vysoké Účení Technické, Fakulta Stavební

ŘEZ PŘÍČNÝ AA'

KULTURNÍ CENTRUM, Podchlumí - Mladá Boleslav 

AUTOR

ZAKÁZKA

OLIVIIA SUKHANOVA

AKCE

PARÉ

STUPEŇ

DSP
MĚŘÍTKO

1:200
DATUM

5.2020
FORMÁT

2xA4
STAVEBNÍ OBJEKT

STAV. OBJ.
ČÍSLO VÝKRESU

D.1.1.2

FSV ČVUT V PRAZE
KATEDRA ARCHITEKTURY - K129

DIPLOMOVÁ PRÁCE



Bc. OLIVIIA SUKHANOVA
KULTURNÍ CENTRUM v MLADÉ BOLESLAVI

DIPLOMOVÁ PRÁCE A+S
Fsv ČVUT v Praze 2019 | 2020 46KOMPLEXNÍ ŘEZ FASÁDOU

1m
M 1:50



Bc. OLIVIIA SUKHANOVA
KULTURNÍ CENTRUM v MLADÉ BOLESLAVI

DIPLOMOVÁ PRÁCE A+S
Fsv ČVUT v Praze 2019 | 2020 47POŽÁRNÍ ŘEŠENÍ - KONCEPT

POŽÁRNÍ ŘEŠENÍ – KONCEPT 
 
Podklady: 
[1] ČSN 73 0802 - Nevýrobní objekty (2009/5) 
[2] ČSN 73 0831 - PBD - Shromaž´dovací prostory (2001/12) 
 
Zkratky používané v textu: 
PÚ= požární úsek, SP= Shromažďovací prostor, SHZ= Stabilní hasící zařízení, EPS= 
Elektrická požární signalizace, HZS= Hasičský 
záchraný sbor, SPB= Stupeň požární bezpečnosti, PS= parkovací stání 
 
1. POPIS OBJEKTU 

Jedná se o nevýrobní objekt, kulturní centrum pro nově navrženou městskou 
čtvrť v Mladé Boleslavi. Objekt je rozdělený na dvě provozně 
a konstrukčně oddělené části: knihovnu a kavárnu, které mají společný suterén.  

Budova knihovny má dvě nadzemní podlaží, v prvním je umístěna samotná 
knihovna, ve druhém vloženém podlaží jsou rozmístěny přednáškové místností. 
Podlaží spojuje dva komunikační uzly: požární výtah pro bezbariérové využití, který 
spojuje dvě nadzemní podlaží s podzemním. Druhým komunikačním uzlem je 
schodiště opatřené požárním sklem, který spojuje jenom nadzemní část budovy. 

Budova kavárny je jednopodlažní s vnitřním schodištěm, které vede v podzemí 
k výstavním prostorům. V podzemním podlaží se nacházejí výstavní prostory, 
přístupné jak z budovy kavárny, tak i samostatným vstupem přes velké venkovní 
schodiště nebo výtah a které lze uvažovat jako otevřený venkovní prostor. 
V severní částí podzemního podlaží budovy se nacházejí sklady pro kavárnu, 
hygienické zázemí a depozitář s archivem, kde se nepředpokládá dlouhodobý pobyt 
lidí. Kavárna má celkovou kapacitu 60 osob. Budova knihovny má z hlediska PB dvě 
nadzemní a jedno podzemní podlaží. 

 
2. POŽÁRNÍ VÝŠKA 
Požární výška objektu h - podlaha prvního nadzemního podlaží k podlaze posledního 
užitného nadzemního, popř. podzemního podlaží  
 
budova kavárny: h = 0 m 
budova knihovny: h= 0 m 
 
3. DRUHY KONSTRUKCÍ 
Druhy konstrukčního systému z požárního hlediska – hořlavý, smíšený, nehořlavý 
 
Svislé nosné konstrukce jsou železobetonové – DP1. 
 
Ostatní požárně dělící konstrukce zajišťující stabilitu jsou zděné nebo z požárního 
skla (viz schodiště v budově knihovny) – DP1. 
 
Nehořlavý konstrukční systém - kritéria: 
- svislé nosné konstrukce - DP1 
- ostatní požárně dělící konstrukce zajišťující stabilitu a objektů DP1 
Jedná se o smíšený konstrukční systém. 
 
 
4. POŽÁRNÍ ÚSEKY 

 
Objekt je rozdělený do PÚ dle využití prostorů následovně: 
- kavárna (odbytový prostor, prostory zázemí v 1NP a hygienické zázemí) 
- sklady v podzemním podlaží budovy kavárny, hygienické zázemí 
- knihovna (odbytový prostor a zázemí) 
- knihovna (přednáškové místností ve 2.NP, hygienické zázemí a sklady) 
- administrativní část v budově knihovny 
- výstavní prostory v 1.PP 
- zázemí kavárny, depozitář knihovny v 1.PP 
 
Dle [2] tab. 4.4. byly kavárna, knihovna a výstavní galerie stanoveny jako 
shromažďovací prostory 
 
5. STAVEBNÍ KONSTRUKCE A POŽÁRNÍ ODOLNOST 
 
Stavební konstrukce, které budou ohraničovat samostatné PÚ, budou vykazovat 
požární odolnost pro stanovené SPB dle tab. 12 [1] . V rámci stavby jsou navrženy 
konstrukce zajišťující stabilitu objektu a konstrukce požárně dělící ze železobetonu 
(sloupy a stěny, strop podzemního podlaží. Nosné ŽB konstrukce splňuji požární 
odolnost, ale budovy budou vybaveny též samostatným hasícím přístrojem. 
 
6. ÚNIKOVÉ VÝCHODY 
 
Z PÚ kavárny jsou navrženy dva únikové východy přímo na venkovní prostranství. 
Podzemní podlaží galerii má východ přímo do venkovního prostranství do velkého 
schodiště. V částí se zázemím nepředpokládá dlouhodobý pobyt osob. Z knihovny je 
únik přímo na volné prostranství. Z 2. nadzemního podlaží je východ přes požární 
schodiště nebo požární výtah, přes PÚ knihovny. 
V podzemním podlaží se počítá s únikem do vstupního prostoru s venkovním 
schodištěm, který lze v rámci diplomové práci považovat za otevřený prostor, i když 
při podrobnější analýze by bylo potřeba počítat s podmínkou úniku směrem nahoru. 
V objektu je potřeba navrhovat EPS, samočinné hasící zařízení, ale nemusí být 
vybaven samočinným odvětrávacím zařízením. 
Samočinným odvětrávacím zařízením musí být vybaveny PÚ s požárním rizikem 
(nebo jejich části), ve kterých je omezen přívod a 
odvod kouře a kde PÚ jsou v 1NP, kde hp<45 m a kde je více než 150 osob. 
6.6.11.[1] 
 
7. ODSTUPOVÉ VZDÁLENOSTI A POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÝ PROSTOR 
Vnější plášť budovy je celoskleněný, jedná se tedy o požárně otevřenou plochu. 
Odstupy budov se počítají na základě požárního zatížení, což není předmětem 
diplomové práce. Pokud by vzájemné odstupy budov kavárny a knihovny nevyhověly, 
opatří se fasáda požárním sklem. 
8. ZAŘÍZENÍ PRO PROTIPOŽÁRNÍ ZÁSAH 
Uvnitř stavby bude v každé z budov umístěn vnitřní požární hydrant. Objekt bude 
přístupný pro hasičský vůz z nově navržených ulic z pravé a levé strany. V okolí 
stavby budou navrženy vnější odběrná místa – nadzemní hydranty pro zásobování 
požární vodou. 
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TECHNICKÁ ZPRÁVA – STATIKA 
 
ÚVOD 
Jedná se o budovu kulturního centra v nově navržené městské čtvrti města Mladá 
Boleslav. Objekt je v nadzemním podlaží představen dvěma nezávislými budovami. 
V levé budově o jednom nadzemním podlaží je umístěna kavárna a její hygienické a 
technické zázemí. Pravá budova je o jedno nadzemní podlaží vyšší a jsou v ní 
umístěny prostory knihovny a administrativní zázemí pro celé kulturní centrum, ve 
druhém nadzemním podlaží jsou přednáškové sály s malým catteringem. 
Objekt má společný suterén, ve kterém jsou umístěny výstavní prostory galerie 
moderního umění, v severní části objektu jsou depozitář s archivem, technické 
místnosti pro oba nadzemní objekty, sklady, hygienické zázemí a zásobovací plochy. 
 
POPIS NOSNÉ KONSTRUKCE 
Konstrukčně je objekt řešen jako železobetonový sloupový systém s lokálně 
podepřenou stropní konstrukcí o tloušťce 370mm a vylehčením systémem U-boot. 
Z důvodu zvýšení prostorové tuhostí objektu jsou navrženy ztužující stěny kolem 
hygienických a technických zázemí z východní a západní strany. Největší rozpon 
sloupů, pro který je proveden předběžný výpočet činí 9800mm. 
 
SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 
Jsou navrženy železobetonové monolitické sloupy o průměru 500mm, které jsou 
z hlediska protlačení opatřeny skrytými hlavicemi a výztuží na protlačení.  
Jako ztužující svislé konstrukce jsou navrženy železobetonové stěny o tloušťce 
300mm, které jsou pro obě budovy kolem hygienických zázemí.  
 
VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 
Je navržena železobetonová lokálně podepřená deska tl. 370mm, ve většině případů 
oboustranně pnutá. Vzhledem k tloušťce desky je navrženo vylehčení tvarovkami 
typu U-boot uprostřed deskových polí. 
 
ZALOŽENÍ 
Objekt je založen na železobetonové desce o tloušťce 500mm. 
 
ZATÍŽENÍ 
 
Uvedeny jsou charakteristické hodnoty zatížení. Pro získání hodnot návrhových je 
nutno provést přenásobení patřičným dílčím součinitelem bezpečnosti, který byl 
uvažován hodnotou 1,35 pro stálá a 1,5 pro proměnná zatížení. 

1. Stálá zatížení 
Vlastní tíha železobetonových konstrukcí je uvažována hodnotou 25 kN/m3.  
Vlastní tíhy jednotlivých podlah jsou rozepsány ve statickém výpočtu. 

2. Zatížení příčkami 
Pro zjednodušení je uvažováno s příčkami, jejichž plošná tíha je 0,25 kN/m2. 

3. Užitná zatížení 
V nadzemních podlažích je uvažováno s kategorii objektu C1 dle ČSN EN 1991-1-1 
V podzemních prostorech v 1.PP je uvažováno zatížení 5 kN/m2 (kategorie C5 dle 
ČSN EN 1991-1-1).  
 
 

4. Zatížení sněhem 
Budova se nachází v Mladé Boleslavi, má plochou střechu a je situována v terénu s 
normální topografií, kde nebude docházet k významným přesunům sněhu vlivem 
větru. Ve výpočtu se tato hodnota neprojeví. 

5. Zatížení větrem 
Budova se nachází v Mladé Boleslavi, v předměstské oblasti rovnoměrně pokryté 
vegetací Z hlediska. Ve výpočtu se tato hodnota neprojeví. 
 

 
 
SEZNAM POUŽITÝCH NOREM 

• Projektová dokumentace stavebně architektonického řešení objektu 

• ČSN EN 1990 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí 

• ČSN EN 1991-1-1 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-1: Obecná zatížení - Objemové 
tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb 

• ČSN EN 1992-1-1 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla 
a pravidla pro pozemní stavby 

• ČSN EN 10080 Ocel pro výztuž do betonu - Svařitelná betonářská ocel - Všeobecně. 

• ČSN 421039 Ocel pro výztuž do betonu - Svařitelná betonářská ocel žebírková a hladká. 
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5m 10m
M 1:350

POPIS KONSTRUKCE:

D1 - ŽB DESKA tl. 370 mm
D2 - ŽB DESKA tl. 300 mm
W1 - ŽB STĚNA tl. 300 mm
S1 - ŽB SLOUP, PRŮMĚR 500 mm

BETON - ČSN EN 206 - 1
C 30 / 37
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ŽELEZOBETONOVÁ DESKA 1.NP ŽELEZOBETONOVÁ DESKA 2.NP
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5m 10m
M 1:300

STATICKÁ ČÁST - STATICKÉ SCHÉMA 1.NP
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M 1:300

STATICKÁ ČÁST - STATICKÉ SCHÉMA 2.NP
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TECHNICKÁ ZPRÁVA – TZB 
 
Popis stavby 
Jedná se o budovu kulturního centra, který v nadzemním podlaží představuje dva 
nezávislé funkční celky – budovu s kavárnou o 1. nadzemním podlaží a budovu 
s knihovnou o dvou nadzemních podlaží. Obě budovy mají společný suterén, ve 
kterém jsou umístěny výstavní prostory a jednotlivé technické místnosti.  
Konstrukčně se jedná o železobetonovou konstrukci s předsazeným stíněním ze 
svislých dřevěných lamel, které omezuje nežádoucí tepelné zisky.  
Výpočet tepelných zisků a dimenze potrubí vzduchotechniky je proveden pro 
kavárnu, kde se předpokládá náročnější provoz. 
 

1. NÁVRH TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ VYTÁPĚNÍ 
Budovy kavárny a knihovny mají každá samostatnou technickou místnost a kotelnu, 
které jsou situovány v podzemním podlaží, odkud je odebíráno potřebné 
teplo pro vytápění i ohřev teplé vody pro všechny funkční celky. V obou objektech 
jsou umístěny centrální vzduchotechnické jednotky, 
které ohřívají vzduch na požadovanou teplotu v interiéru v případě kavárny. 
Tepelné ztráty v případě kavárny a knihovny jsou pokryty podlahovými konvektory 
např. KORADO – Koraflex FK, na kterých budou osazeny termostatické hlavice. 
Teplota otopné vody je řízena pomocí ekvitermní regulace 
s maximální teplotou 75 °C a teplotním spádem 10 K. Čidlo pro ekvitermní řízení 
bude umístěno na západní straně fasády 
a k regulaci teploty vody bude sloužit trojcestný směšovací ventil umístěný na 
topném okruhu podlahových konvektorů. Za 
trojcestným ventilem bude umístěno čerpadlo s elektronicky řízenými otáčkami např. 
Wilo. 
V případě centrálních vzduchotechnických jednotek je vedena ostrá topná voda až k 
centrální VZT a těsně u VZT je proveden 
směšovací uzel. 
Na větvích pro podlahové konvektory a větve pro VZT budou umístěny kalorimetry a 
další potřebné armatury. 

2. NÁVRH TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ CHLAZENÍ 
Projekt řeší pouze koncepční návrh chlazení. Jelikož se jedná o stavbu s velkým 
poměrem zasklení fasády, je předpokládáno chlazení kavárny i knihovny.  
U kavárny byly vypočteny tepelné zisky ve výši 40 kW. Jelikož je z důvodu 
architektonického požadavku žádoucí co nejmenší dimenze vzt potrubí, centrálně se 
bude chladit pouze přiváděný exteriérový vzduch a zbylé množství se bude 
dochlazovat pomocí stropních fancoilů. 
 

3. ZDROJ TEPLA 
Pro vytápění a ohřev TV je uvažováno se stacionárním plynovým kotlem. Za zdrojem 
tepla bude umístěn R/S např. Regulus, ze kterého budou vedeny jednotlivé větve k 
podlahovým konvektorům, VZT zařízením a k zásobníku teplé vody. Teplota vody 
pro dané větve je řízena ekvitermě na příslušné větvi. 

 

 

 

4. ZDROJ CHLADU 
Jako zdroj chladu je uvažováno kompresorové chlazení, za kterým bude osazen R/S 
a ze kterého povedou jednotlivé větve pro VZT jednotky a fancoily umístěné v 
kavárně. Na jednotlivých větvích budou osazena čerpadla, regulace bude dle vnitřní 
teploty pomocí směšovacích armatur. Směšovací armatury budou také osazeny před 
každou fancloilovou jednotkou. Chlazení interiéru bude jak pomocí fancoilu, tak i 
částěčně tepelným čerpadlem.  
Bude regulováno již dle regulace chladící kapaliny, ale také změnou průtoku vzduchu 
přes fancoil. 
 
Návrh fancoilů 
Tepelný zisk 40 kW 
Q = mcΔt 
 

5. NÁVRH TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ VĚTRÁNÍ 
Oba objekty, kavárna a knihovna mají vlastní vzduchotechnickou jednotku, 
umístěnou v technické místností v 1.PP. Výstavní prostory budou využívat částečně 
jednotku kavárny a knihovny. 

Koncepční návrh větrání řeší pouze objekt kavárny. Zde bude čerstvý vzduch 
nasáván z exteriéru přes zemní výměník do vzduchotechnické jednotky. Zde se 
v zimním období exteriérový vzduch ohřívá na požadovanou teplotu v interiéru. V 
letním období je exteriérový vzduch chlazen na teplotu 18 °C. 
Z VZT upravený exteriérový vzduch jde potrubím do koncových prvků, odkud je 
distribuován do interiéru. 
V objektu se nachází kuchyně. Znehodnocený vzduch je odsáván přes digestoř 
potrubím na střechu. Zbylý vzduch je odváděn přes potrubí do VZT, kde se nachází 
výměník tepla, který předehřívá nebo předchlazuje přívodní vzduch. 
 
Výpočet větracího vzduchu 
 
Přiváděný exteriérový vzduch – kavárna 
 

Počet lidí                                    56 osob (hosté) 
                                                                                                              5 osob (zaměstnance) 
                                                 Exteriérový vzduch na osobu               35 m3/osobu(host) 
                                                                                                              50 m3/osobu(zam.) 
                                                 Celkový přiv. ext. vzduch                     2210 m3/osobu 
 
Odváděný interiérový vzduch – kavárna 
 
                                         Umyvadlo                                             25 m3/h 
                                                 WC                                                       50 m3/h 
                                                 Pisoár                                                   25 m3/h                                         
                                         Celkový odv. intt. vzduch                     625 m3/h                    
ΣVod = Σ Vpř  –  vyrovnaná bilance odsávání a přívodu vzduchu v prostoru 
V = 2835 m3/h*os 
 
Návrh potrubí 
V = 2210 m3/h 
v = 4 m/s 
V = S.v 
S = a.b= 0,25 m2 a=4b 
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a = 1m 
b = 0,25m 
                                 
Celkové tepelné ztráty objektu jsou 39,84 kW 
Při požadavku, že pomocí vzduchotechniky bude chlazen pouze přiváděný 
exteriérový vzduch – 2210 m3/h a zbylý bude dochlazován 
pomocí fancoilů, sníží se návrhový tepelný výkon pro fancoily na 30 kW. 
 
Fancoil SC – 08C 
Rozměry 840x840x240 
Výkon 4,64 kW 
Návrh 7 jednotek s výkonem 27,84 kW. 

 

Tepelná bilance 
 
Celkový vytápěný objem                                         1380 m3 
Celkový větrací objem                                             7200 m3 
Tepelná ztráta prostupem                                       10 W/m3 
Rekuperační výměna                                              75 % 
T int                                                                          21 C 
T ext                                                                         -15 C      
 
Tepelná ztráta prostupem: 
Q = 1380*10 = 13800 W = 13,8 kW 
 
Tepelná ztráta větráním 
Qv = 2210/3600 * 1,2*1010*35 = 26041 W = 26, 04 kW 
 
Výkon rekuperace 
Qrek = 0,75 * 26,04 = 19, 53 kW 
 
Výkon kotle (prostup tepla) 
Qk1 = 13,8 * 1/3 = 4,6 kW 
 
Výkon kotle (větrání) 
Qk2 = 0,25*26,04 =6,51 kW 
 
Výkon kotle 
Q = Qk1 + Qk2 = 11,11 kW 
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5m 10m
M 1:300

LETNÍ OBDOBÍ ZIMNÍ OBDOBÍ

KONCEPČNÍ ŘEŠENÍ

OMEZENÍ PŘEHŘÍVÁNÍ VENKOVNÍM STÍNĚNÍM / ZELENÁ INTENZIVNÍ 
STŘECHA
ZDROJE CHLADU: KOMPRESOROVÉ CHLAZENÍ, FAN COILY/ 
CENTRÁLNÍ JEDNOTKA VZT
ZDROJE TEPLA: TEPELNÉ ČERPADLO ZEMĚ/VODA, ELEKTRICKÝ 
KOTEL, REKUPERACE TEPLA Z ODVÁDĚNÉHO VZDUCHU
VĚTRÁNÍ: ŘÍZENÉ S REKUPERACI A ZEMNÍM VÝMĚNÍKEM
VYTÁPĚNÍ: CENTRÁLNÍ JEDNOTKA VZT, PODLAHOVÉ KONVEKTORY
AKUMULACE: BETONOVÁ PODLAHA
HOSPODAŘENÍ S VODOU: ZÁSOBNÍK DEŠŤOVÉ VODY
OSVĚTLENÍ: CELOPROSKLENÁ FASÁDA, VENKOVNÍ STÍNENÍ
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Budova pro kulturu
zóna 2 - knihovna

05.2020

(Kvalifikace)

Budova pro kulturu
zóna 1 - kavárna

05.2020

(Kvalifikace)
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Budova pro kulturu
zóna 3 - galerie

05.2020

(Kvalifikace)


