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A) ROZBOR STAVEBNÍHO DÍLA
HISTORICKÁ ČESKÁ STAVBA

KRAJSKÁ KNIHOVNA PARDUBICE

  Historie budovy sahá až před první velký požár města v první polovině 16. století. 
Průčelí budovy zdobí původní renesanční freskové malby. Knihovna má čtyři podlaží, 
přičemž pro zákazníka jsou přístupná pouze tři. Čtvrté patro slouží pro sklad knih a 
přezdívá se mu „věž“. Prostory knihovny vznikají propojením tří řadových domů 
půdorysného tvaru podlouhlého obdélníku. Zázemí budovy jsem nemohl bohužel navš-
tívit z důvodu Covid-19. Jsem však celoživotním členem klubu knihovny.

  

  Nedostatek světel je v interiéru řešen světly, které svítí převážně směrem 
nahoru a světlo se odráží od stropu. Působí tak přirozeněji a nedráždí oči 
čtenáře. V některých místech je světlo záměrně umístěno tak, aby 
nasvětlovalo zajímavé architektonické prvky staré budovy (klenby, kamenné 
zdi, dřevěné prvky). Prostředí uvnitř objektu působí velice klidně, tiše, až 
tajuplně. Podlaha ve „staré části“ hnihovny je převážně dřevěná nebo s 
nášlapnou vrstvou ze starých kamenných a keramických dlaždic. Schody nášlapnou vrstvou ze starých kamenných a keramických dlaždic. Schody 
jsou kamenné. Stropy jsou vysoké, často ozdobeny klenbou nebo starými 
dřevěnými trámy. Návštěvník si v některých prostorách přijde
až malý a nepatřičný.

Podorys Krajské knihovny Pardubice 

1. nadzemní podlaží 
(vchod do objektu z leva)

Pohled na knihovnu z Pardubického náměstí ( v pozadí Zelená brána)

Interiér oddělení odborné literatury

Zdroj: https://kkpce.cz/cs/ Zdroj: https://kkpce.cz/cs/

Zdroj: https://www.archiweb.cz/



KNIHKUPECTVÍ KANZELSBERGER 
NA BENEŠOVĚ V PRAZE

  Tento příklad moderní prodejny knih jsem vybral především kvůli schodnému architektonické-
mu stylu a zajímavým stavebním prvkům, které jsemchtěl implementovat do svého projektu. 
Zaujala mě především surová kombinace betonu, oceli a skla. Prodejna je ve tvaru obdélníku,
nedostatek oken je kompenzován proskleným průčelím. V zadní části prodejny jsou instalovány
ve stropu pruhy světel, které působí velice klidně a mírně, nenarušují klid čtenářů. Pro lepší
osvětlení jsou umístena světla za refály, která svítí na strop, odkud se světlo odráží a působí
přirozeně. přirozeně. 
  

  Inspiroval jsem se zde vysokými okny, šedými rámy oken, 
sloupy a třípatrovými ostrovy na knihy. Součástí objektu jsou 
také kancelářské prostory nad prodejnou, kde mě zaujala
spojená horizontální řada oken, a tento prvek jsem také převzal.
Prodejnu jsem bohužel nemohl navštívit osobně v důsledku 
globální pandemie.

SOUČASNÁ ČESKÁ STAVBA

Vetšina prodejen knih kanzelsberger je 
velice moderních. Zde si můžeme 
povšimnout stropních světelných pruhů 
vedoucích od stěny ke stěně. Nosné 
sloupy jsou z pohledového betonu, 
stejně tak je přiznaná stropní železo-
betonová deska.betonová deska.

Knihkupectví kanzelsberger z ulice (vlevo) a prostor ihned za vchodem (vpravo)

Zdroj:https://firma.kanzelsberger.cz/ Zdroj:https://firma.kanzelsberger.cz/

Zdroj:https://firma.kanzelsberger.cz/



KNIHKUPECTVÍ EBENEZEŔS - VERNON BC, CANADA

  Ačkoli to není na první pohled zřejmé, prodejna Ebenezeŕs je novým, necelé desetiletí 
mladým obchodem knih a časopisů. Knihkupectví jsem si zvolil jako referenční objekt, protože
je úplným protikladem většiny moderních prodejen. Interiér záměrně působí staře, tohoto
vzhledu je dosaženo žlutým světlem, větším množstvím oken, starším opotřebovaným nábyt-
kem a sběratelskými dekoračními prvky, jako například starý nápojový automat. 
  Osobně jsem knihkupectví navštívil mnohokrát a jedním z klíčových faktorů, proč ho zde
uvádím je něco, co fotografie nedokáží zcela zachytit.uvádím je něco, co fotografie nedokáží zcela zachytit. Atmosféra v prodejně je totiž velice
příjemná, klidná a přátelská. Zákazníci s prodejci dlouze diskutují o knihách a panuje zde
uvolněná nálada, něco, co mi v dnešních moderních knihkupectvích chybí. Zde necítím tlak
na nákup knih, mohu si zboží zcela nevázaně prohlédnout, aniž bych si připadal, že prodejce
obtěžuji. Lásku ke knihám si s sebou nesu již od dětství a Ebenezeŕs mě v ní nepochybně
utvrdilo.
  Tuto atmosféru chci do svého projektu přenést velikým množstvím oken, aby se zákazník 
necítil stísněně, přátelským přístupem prodejců, tichým prostředím a v neposlední řadě dekora-necítil stísněně, přátelským přístupem prodejců, tichým prostředím a v neposlední řadě dekora-
cemi v podobě květin a obrazů s knižní tématikou.
  

SOUČASNÁ ZAHRANIČNÍ STAVBA

Fotografie zachyvující interiér prodejny Zdroj:https://www.google.com/maps



B) VSTUPNÍ PODKLADY

VÝŘEZ ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA PARDUBICE

Maximální podlažnost: bez omezení

  

Zájmové území

Zájmové území

Výsek mapy určující maximální výšku zástavby



AKTUÁLNÍ SNÍMEK KATASTRÁLNÍ MAPY



LETECKÝ SNÍMEK

Zájmové území





VYJÁDŘENÍ SPRÁVCŮ SÍTÍ

DETAIL P1-4  









MAPA RADONOVÉ ZÁTĚŽE

Zájmové území

Zdroj: Geology.cz



GEOLOGICKÁ MAPA

Zájmové území

Zájmové území

Zdroj: Geology.cz

Písek, štěrk22
Písek, štěrk24
Navátý písek15
Smíšený sediment7
Slatina, rašelina, hnilokal9
Silicifikované vápnité jílovce a slínovce286

Kvartál
Legenda ploch



FOTODOKUMENTACE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

  Pohled na řešené pozemky 2542/1 a 2542/6 z ulice K Vinici. V pozadí
je možné vidět budovy skautského centra (sousedící pozemek 
ze severu)

  Současný vjezd na zájmové pozemky (zelená brána) a navazující
vjezd na pozemek skaotského centra ( oranžová brána). Zivý plot
mezi pozemky je součástí skautského centra

  Pohled na zájmové pozemky z pozemku 2538/1 sousedícího
ze západu. Na pozemku 2538/1 se nacházejí kancelářské prostory, 
se zájmovým pozemkem ale  přímo sousedí pouze jejich parkovací 
plochy,

  Ulice K Vinici před zájmovým pozemkem 2542/1. V případě 
nedostatku parkovacích míst před prodejnou knih je možné,
aby zákazníci parkovali i na ulici, kde ostatně parkují zaměstnanci
a návštěvníci kancelářských prostorů běžně a kde je stání povoleno.

Zdroj:  Vlastní





ROZBOR ŠIRŠÍCH VZTAHŮ, PROSTOROVÁ STRUKTURA,
HMOTOVÉ A KOMPOZIČNÍ PRVKY

    Zájmové pozemky č.2542/1 a 2542/6 se nacházejí jižně od starého centra
Pardubic, kousek od krajské nemocnice. Ulice K Vinici, na které se prodejna knih a 
pobočka krajské knihovny nacházejí, je klidná slepá ulice končící malým parkovištěm
u řeky Chrudimky. Přes řeku pak pokračuje pouze chodník pro chodce. V ulici stojí
také administrativní budova s posilovnou. Na leteckém snímku si můžeme povšimnout
také fotbalového hřiště a tenisových kurtů, které jsou také součástí oblasti Na Vinici.

      Hlavní ulice, na kterou navazuje ulice K Vinici, je ulice s čtyřproudou komunikací
S.K.Neumanna. Na té se nachází několik autobusových zastávek s nejbližší zhruba
550 metrů - 6 minut chůze. Krajská knihovna Pardubice je vzdálena 1,5 km - 18 minut
klidné chůze parkem podél řeky Chrudimky.

  

    Po překročení mostu přes řeku Chrudimku se zákazníci 
ocitnou v městském paku Na Vinici, který skýtá klidné a neru-
šené prostředí pro klidné čtení knihy na lavičce v přírodě. 

    Zároveň se zájmové území nacházi v centru obytných zón,
kterých je v oblasti Na Vinici stále víc. Vyzvednutí či vrácení 
vypůjčené knihy je kvůli snadnému parkování a dostupnosti
autem (narozdíl od krajské knihovny) výtanou možností.autem (narozdíl od krajské knihovny) výtanou možností.

      Okolní zástavba v ulici jsou moderní nové stavby,
objekt studie tedy nijak nevybočuje vzhledem ani velikostí.
    Pozemek je rovinatý s několika stromy při hraně pozemku
sousedící s ulicí. Stavba je umístěna mimo všechna
ochranná pásma. 

Zdroj:https://www.google.cz/maps

Zdroj:https://www.google.cz/maps

Zájmové území



D) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE 

PRŮVODNÍ TEXT

Objekt zájmu

Prostory knihkupectví

Prostory knihovny
       Pobočka krajské knihovny se nacházejí v prvním 
nadzemním podlaží a je přístupná schodištěm nebo výtahem. 
Prostoru knihovny předchází zádveří a chodba, sloužící také 
jako šatna umožňující zákazníkům odložení kabátu či batohu. 
Na patře jsou také zřízeny toalety pro zákazníky včetně toalet 
pro invalidy. Prostory chodby, toalet i hnihovny jsou prosvíceny 
nejen francouzkými oknnejen francouzkými okny, ale také celodenními světly. S knihov-
nou sousedí také přednášková místnost sloužící pro prezentaci
nových knih, semináře a jiné podobně zaměřené akce. Půjčov-
na knih je také vybavena počítači.

       Druhou polovinu podlaží tvoří zázemí pro zaměstnance 
knihovny s vlastní opravnou knih. Tyto prostory jsou přístupné 
schodištěm pro zaměstnance nebo výtahem pro zaměstnance. 
Případné rezervované knihy jsou umístěny pod pultem knihovny Případné rezervované knihy jsou umístěny pod pultem knihovny 
nebo ve skříni za ním. Technická místnost na patře slouží pouze 
pro zaměsnance knihovny.

       Prodejna knih se nachází v přízemí objektu a má 
rozlohu 190.77m2. Dominantou knihkupectví jsou čryti sloupy 
podpírající nosné průvlaky a vysoká francouská okna vnášející 
do místnosti příjemné osvětlení. Podlaha je z imitace dřeva, 
regály na knihy jsou dřevěné a vysoké 1,2 metru. Vchod do
prodejny je opatřen bezpečnostnímy rámy. Mezi vztupem do 
budovy a prodejnou knih se nachází zádveří s výtahem do prv-budovy a prodejnou knih se nachází zádveří s výtahem do prv-
ního nadzemního podlaží a schody.

      V druhé polovině přízemí je zázemí pro zaměstnance 
knihkupectví s vlastním vchodem ze západu. Přístup do části 
pro zaměstnance mají pouze zaměstnanci knihkupectví. V pří-
padě navážení zboží do prodejny je u vchodu pro zaměstnance 
vozovka vyvedena do úrovně zámkové dlažby a jak vchodové 
dveře, tak dveře do skladu jsou dvoukřídlové pro dostatečnou dveře, tak dveře do skladu jsou dvoukřídlové pro dostatečnou 
manipulaci s paletovým vozíkem. Technická místnost a místnost 
na odpad je přístupná jak pro zaměstnance knihkupectví, tak 
pro zaměstnance knihovny. Zaměstnanci knihovny mají přístup 
z venku.

Plochy pozemku

      Předmětem studie je návrh prodejny knih a pobočky krajské knihovny v Pardubicích. 
Stavba se nachází na pozemcích 2542/6 a 2542/1, příjezd na pozemek je ze slepé ulice 
K Vinici. S pozemkem sousedí Centrum skautů (ze severu a východu) a kancelářské pro-
story (ze západu). Způsob využití půdy je „plocha smíšená komerční“. 

      Objekt je navržen z keramických cihel POROTHERM, strop je z monolityckých železo
betonových desek. Nosným prvkem jsou kromě zdiva také 4 železobetonové sloupy s průvlaky
v knihkupectví podpírající stropní konstrukci a 4 v půjčovně knih podpírající plochou střechuv knihkupectví podpírající stropní konstrukci a 4 v půjčovně knih podpírající plochou střechu
objektu s atikou. Objekt je založen na základových pasech a patkách. Celková výska budo-
vy od okolního terénu je 9,2 metru.

      Před budovou knihkupectví je zřízeno parkovistě pro zákazníky (12 parkovacích 
míst) a parkoviště pro zaměstnance knihkupectví (3 parkovací místa). Parkoviště pro zaměst-
nance knihovny je umístěno ze západu (3 parkovací místa). U vchodu pro zákazníky jsou 
také 2 parkovací stání pro lidi se sníženou schopností pohybu a orientace. Parkovací zóna 
pro zamestnance je od parkovací zóny pro zákazníky oddělena dopravní značkou. 

      Výjezd z pozemku se napojuje na uliční vozovku (ulice K Vinici). Výjezd je veden 
přes chodník pro chodce, proto je označen varovnými cedulemi, zvednutý a barevně odliše-přes chodník pro chodce, proto je označen varovnými cedulemi, zvednutý a barevně odliše-
ný (červená zámková dlažba). V areálu knihkupectví je umístěno 6 laviček pro odpočinek a 
relaxaci. Plochy kolem objektu tvoří 2 230m2 a je zde vyseta tráva. V areálu také stojí 4 rostlé
stromy. Pochozí plochy jsou ze zámkové dlažby a lemuje je živý plot. U vchodu do objektu je 
zřízena kolárna. Vchod do objektu je chráněn přístřeškem proti dešti a horku.Na menších 
zelených plochách kolem objektu jsou vysazeny popínavé keře podsypány mulčovací kůrou. 
Popínavé keře jsou pravidelně stříhány najámanou zahradní firmou. Během provádění údržby
zelených ploch je kontejner na odpad umístěn na silnici u vchodu pro zaměstnance.zelených ploch je kontejner na odpad umístěn na silnici u vchodu pro zaměstnance.



VÝPOČET PARKOVACÍHO STÁNÍ



PROVOZNÍ SCHÉMA



PROVOZNÍ SCHÉMA



SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ

1:20000



ARCHITEKTONICKÁ SITUACE
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PŮDORYS 1.NP



PŮDORYS 2.NP



ŘEZ A-Á



POHLEDY



D) VIZUALIZACE



E) KONSTRUKČNÍ SYSTÉM A STABILITA

ROZBOR KONSTRUKČNÍHO SYSTÉMU MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ NOSNÝCH I NENOSNÝCH 
KONSTRUKCÍ A JEJICH PŘEDPOKLÁDANÉ TLOUŠŤKY
       Obvodové stěny jsou navrženy z broušených cihelných bloků s 
minerální izolací POROTHERM o tloušťce 380mm zděných na lepidlo. Vnitřní 
nosné stěny jsou navrženy z tvárnic POROTHERM o tloušťce 300mm, vnitřní 
nenosné stěny z tvárnic POROTHERM o tloušťce140mm. 

       Stropní konstrukce je z panelů SPIROLL výšky 250mm. Průvlkay jsou 
ze železobetonu, vysoké 450mm a široké 300mm. Podpůrné sloupy jsou také 
železobetonové o rozměrech 300x300mm.

       Zatížení od vodorovných konstrukcí bude přeneseno do 
nosného zdiva obvodových stěn, nosného zdiva stěn v intriéru a 
dále do základových pasů.

       V místě knihkupectví a půjčovny knih bude stropní 
zatížení přeneseno do průvlaků podepřených sloupy a svedeno 
do základových patek.



F) EVAKUACE Z OBJEKTU
SCHÉMATICKÝ ZÁKRES

POŽÁRNÍ EVAKUAČNÍ PLÁN



F) EVAKUACE Z OBJEKTU
SCHÉMATICKÝ ZÁKRES

TRASY ÚNIKU



PRŮVODNÍ TEXT

Shromaždiště evakuovaných

Plochy pro záchranou techniku

Lokace záchraných služeb

       Prostor pro evakuované se nachází na chodníku u parkovacích ploch před objektem. Od budovy je vzdálený 40 metrů, tedy v dostatečně bezpečné 
vzdálenosti. Plocha shromaždiště je veliká približně 20 m2, ale teoreticky může být mnohem větší, protože lze v případě potřeby použít také chodník pro pěší na 
ulici K Vinici.Umístění je zvoleno nejen v bezpečné vzdálenosti, ale také u příjezdové silnice, aby byl usnadněn přístup zdravotníků k raněným a umožněna 
urychlená evakuace.

       Příjezdová komunikace k objektu je široká 5 metrů a umožňuje průjezd hasičských vozů až k požáru. Pro případné otočení vozidla mohou požární jednotky
využít plochy ze zámkové dlažby u vchodu pro zákazníky, parkovacích stání pro invalidy (pokud nebudou obsazeny) či plochy pro otáčení popelářského vozu na
konci vozovky u vchodu pro zaměstnance.

       Na konci slepé ulice K Vinici (tedy přímo u zájmového pozemku) jsou parkovací plochy včetně dostatečně široké komunikace umožňující otočení sanitky či
zaparkování hačiských vozů. V případě nutnosti přistání záchranné helikoptéry lze využít pozemku vodních skautů, tenisových kurtů přes ulici nebo fotbalového hřiště.
Řeka Chrudimka protékající vedle pozemku teoreticky poskytuje dostatečnou zásobu užitkové vody v případě požáru. Přístup k řece (k vodě) ještě usnadňuje mírný Řeka Chrudimka protékající vedle pozemku teoreticky poskytuje dostatečnou zásobu užitkové vody v případě požáru. Přístup k řece (k vodě) ještě usnadňuje mírný 
svah a most.

       Hašičský záchranný sbor okresu Pardubice sídlí v ulici Teplého, pouhé 4 minuty autem v běžném provozu (1,7km daleko). Pardubická nemocnice je vzdálená
7 minut (3,4km) s trasou převážně po rychlodráze.



G) TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

VYTÁPĚNÍ

ODPADNÍ VODY

ELEKTROINSTALACE

VZDUCHOTECHNIKA

ZDROJ TEPLA

ZÁSOBOVÁNÍ VODOU

       Prostroy pro zaměstnance knihovny i knihkupectví 
budou vytápěny teplovzdušně pomocí vzduchotechnické jednotky 
s rekuperací. Stejným způsobem budou vytápěny také prostory 
půjčovny i prodejny knih. Ostatní prostory, jako jsou chodby či 
toalety pro zákazníky, budou vytápěny pomocí otopných těles.

       V rámci studie uvažuji nad napojením objektu na 
nedaleký teplovod, na který jsou napojeny také všechny ostatní 
objekty na této straně ulice K Vinici.

       Druhou variantou je plynovy turbo kotel na ohřev teplé 
vody umístěný v technické místnosti v přízemí. Vzhledem k 
minimálnímu využívání teplé vody (předpokládáno maximálně 6 
zaměstnanců a zákazníci) není nutné instalovat veliký zásobník.

       Napojení vodovodní přípojky na uliční vodovodní řád 
ulice K Vinici. Za hranicí zájmového pozemku bude osazena 
revizní vodoměrná šachta. Z ní bude vedena domovní přípojka 
ústící v technické místnosti, odkud bude voda rozvedena po 
objektu.

       Splaškové odpadní vody budou odváděny z objektu 
skrze odpadní potrubí napojené na kanalizační čistící šachtu 
instalovanou za hranicí pozemku. Dále bude kanalizační přípojka 
napojena na kanalizační uliční řád ulice K Vinici.

              Dešťová voda bude svedena dešťovody do dešťové 
kanalizace, která bude napojena na instalovanou bezodtokovou 
jímku s přepadem do vsakovacího prostoru. Přebytek dešťové 
vody bude využíván jako voda užitková.

       Zájmový objekt bude elektřinu čerpat napojením na 
podzemní vedení NN na ulici K Vinici. Na hranici pozemku bude 
umístěn elektroměr, z kterého bude přípojka pokračovat dále do 
technické místnosti a poté do objektu. V technické místnosti 
budou umístěny pojistky.

       Vzduchotecnická jednotka s rekuperací bude umístěna v 
technické místnosti v 1.NP s rozvody do prostoru pro 
zaměstnance a prodejny knih, druhá jednotka bude pak umístěna 
v technické místnosti pro knihovnu s rozvody do prostoru pro 
zaměstnance knihovny a půjčovny knih.

              V návrhu je také uvažováno o instalaci venkovních 
okenních žaluzií s elektrickým pohonem řízeným z technických 
místností.


