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Zadání bakalářské práce 

a) 80% Architektonicko - stavební část: částečná dokumentace pro provádění stavby 

doporučený minimální rozsah podle velikosti objektu – přiměřeně dle vyhl. 499/2006 Sb. o 
dokumentaci staveb: 
1) Průvodní a technická zpráva v přiměřeném rozsahu 

2) Zastavovací a koordinační situace stavby (m 1:200, 1:500) 
3) vytyčovací plán (m 1:200, 1:500) 
4) výkresy základů (m 1:50) 
5) půdorys jednoho podlaţí (m 1:50) 
6) řez vedený schodištěm (m 1:50) 
7) výkres konstrukce stropu (m 1:50) 

8) výkres konstrukce střechy (m 1:50) 
9) pohledy (m 1:100 nebo m 1:50) 
10) specifikace technického a uţivatelského standardu objektu: klempířské konstrukce, výplně 
otvorů, skladby podlah, izolace, střešní konstrukce, obvodové fasádní pláště, truhlářské konstrukce, 
zámečnické konstrukce, …. 
11) vizualizace objektu (mohou být převzaté z podkladů pro vypracování bakalářské práce) 

b) 20% specializace : architektura (rozsah dle zadání vedoucího práce) 
Podklady pro vypracování bakalářské práce: 
1) Studie stavby (návrh stavby) – semestrální práce Ateliérové tvorby IV 
2) Část dokumentace pro stavební povolení   -   semestrální práce Ateliérové tvorby Va 

 

Dokumentace pro provedení stavby bude odevzdána formou zaloţených výkresů ve 

sloţce formátu A4. Technická a průvodní zpráva bude svázána samostatně (laminace hřbetu 

nebo podobně). Obsah obou dvou dokumentací bude v souladu se standardy profesních 

výkonů Výkonového řádu ČKA a ČKAIT (3.2, 3.5). Oba dokumenty budou zaloţeny ve 

sloţkách z tvrdých desek. 

Rozsah grafických prací:       dle potřeby 

Rozsah průvodní zprávy:       dle potřeby 

Závěrečná prezentace: bude zpracována v Power Pointu (nebo obdobném programu) v 

rozsahu nezbytném pro veřejné předvedení a obhajobu práce. 

K bakalářské práci bude přiloţen poster (plakát) velikosti A1 na výšku. 
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Anotace: 

Hlavní myšlenkou bylo navázat na stávající stav Slezanky, protoţe z průzkumů 

vyplynulo, ţe lidé jsou na Slezanku zvyklí a nebourali by ji, jen se jim nelíbí její vzhled.  

Výsledný návrh tedy navazuje na stávající budovu Slezanky, jejíţ skelet je v 

dobrém stavu. 

Kvůli husté okolní zástavbě  a špatnému dopravnímu napojení je parkoviště 

vsunuto pod objem celého návrhu do dvou podzemních podlaţí. Toto parkoviště jen 

částečně zasahuje do řešeného objektu.  

Uvnitř celkového konceptu byla vytvořena nezastřešená klidová zóna pro komerční 

vyuţití, na kterou jsou situovány hlavní vstupy do budovy.   

Při řešení fasády se přihlíţelo na historický ráz okolní zástavby. Stavba je řešena 

jako jeden celek, ve kterém jsou funkce kulturního centra. 
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Annotation: 

 

The idea was to build on the current state Slezanka, because surveys have shown 

that people are used to and Slezanka nebourali would it just do not like her look. 

The resulting proposal thus builds on the existing building Slezanka, whose 

skeleton is in good condition. 

Due to the dense surrounding housing and poor transport links is the amount of 

parking insert it into the design of two underground floors. The park extends only partially 

solved in the building. 

Within the overall concept was created by open-quiet zone for commercial uses, 

which are situated at the main entrances to the building. 

The facade is taken into account the historic character of the surrounding buildings. 

The building is designed as a whole, as a function of the cultural center. 
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Seznam použitého značení 

C30/35 

č. 

ČR 

ČSN 

BOZP 

MC 

MVC 

NV 

YTONG 

Sb. 

S-JTSK 

XPS 

ŢB 

496 858 

NP 

TABS 

typ betonu 

číslo 

Česká republika 

česká technická norma 

bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

malta cementová 

malta vápenocementová 

nařízení vlády 

cihlový konstrukční systém pro stavbu 

sbírky 

systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 

extrudovaný polystyren 

ţelezobeton 

označení geodetického bod 

nadzemní podlaţí 

ŢB deska s aktivací betonového jádra
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1. Úvod 

Navrhla jsem knihovnu s přilehlou kavárnou a galerii, tak aby vyhovovala jak 

technickým, tak ekonomickým poţadavkům stavby. Nosnou konstrukci tvoří ŢB skeletový 

systém, pro vnitřní členění jsem pouţila konstrukční systém Ytong. 

Objekt je situován na stavebních parcelách č. 260/7, 239/3, 268/2, 270, 271/1, 271/2. 

Parcely jsou situovány v nesvaţitém území.  

Pozemek je zarostlý cca 10 stromy (stáří cca 40 let) a je zatravněn. Objekt je ohraničen 

z jihozápadu parkem a římskokatolickou farností Panny Marie, z jihovýchodu vnitřním 

náměstím areálu a navazujícími budovami, ze severovýchodu Horním náměstím, ze 

severozápadu ulicí Almuţnická a konkatedrálou Nanebevzetí Panny Marie.  

Uvnitř celkového konceptu byla vytvořena nezastřešená klidová zóna pro komerční 

vyuţití, na kterou jsou situovány hlavní vstupy do budovy.   

Při řešení fasády se přihlíţelo na historický ráz okolní zástavby. Stavba je řešena jako 

jeden celek, ve kterém jsou funkce kulturního centra. 
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2. Průvodní zpráva 

2.1. Identifikační údaje stavby 

Název stavby :  Knihovna, kavárna a galerie 

Místo stavby :  Opava – Horní náměstí (711560), Opava – město 

Dotčené parcely :  č.p. 260/7, 239/3, 268/2, 270, 271/1, 271/2 

Kraj :    Moravskoslezský kraj 

Stavební úřad :  Opava – město 

Charakter stavby:        Novostavba  

Zastavěná plocha:       cca 2 879 m
2
 

2.2. Stavebník 

SSO s.r.o. 

Sídlo: Partyzánská 18, 747 05 Opava 

Jednatel: Dagmar Kutá 

IČO: 12345678 

2.3. Projektant 

Dagmar Kutá 

číslo v evidenci ČKAIT: 0009876 

obor pozemní stavby: IP00 

Kontaktní adresa: Košaře 21/86, Ostrava 70030 

 

2.4. Základní charakteristika stavby 

Jedná se o dvoupodlaţní budovu, která se skládá ze tří dilatačních celků. Do jednoho 

dilatačního celku zasahují dvoupodlaţní podzemní garáţe s částečným vyuţití podzemního 

prostoru pro sklad knihovny. V 1. NP se nachází knihovna s přilehlou kavárnou a galerie. 

Knihovna i galerie mají vlastní hlavní vstup situován na jihovýchod z vnitřního náměstí 

vyuţívaného ke komerčním účelům. V 2. NP se nachází knihovna a galerie. Jako hlavní 

vertikální komunikace je pouţito schodiště s výtahem. Pro vývoz knih do prostorů knihovny je 

vyuţíván nákladní výtah. Na jihovýchodní straně je ke stavbě napojeno obchodně kulturní 

centrum. Objekt bude slouţit pro kulturní vyuţití obyvatel Opavy. 
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2.5. Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území 

Objekt je situován na stavebních parcelách č. 260/7, 239/3, 268/2, 270, 271/1, 271/2 o 

celkové výměře 2 879 m
2
 v katastrálním území Opava – město, nachází se v 

historickém centru Opavy. Řešené území je na části blokové zástavby s přilehlým parkem. 

Vjezd na pozemek je z ulice Almuţnická (asfaltová komunikace šíře 6m). Parcela je 

situována v nesvaţitém území. Pozemek je zarostlý cca 10 stromy (stáří cca 40 let) a je 

zatravněn. Základová půda je tvořena sprašemi a sprašovými hlínami. Nenachází se zde 

zdroje nerostných surovin ani ţádné zvláštní zásahy do zemské kůry. V rámci geologického 

průzkumu nebyla zjištěna hladina podzemní vody. Pozemek není oplocen. V území nebylo 

zjištěno riziko pronikání radonu. Moţnost napojení na technickou infrastrukturu je ze 

severozápadní strany, z veřejných sítí obíhajících řešené území. Objekt je ohraničen 

z jihozápadu parkem a římskokatolickou farností Panny Marie, z jihovýchodu vnitřním 

náměstím areálu a navazujícími budovami, ze severovýchodu Horním náměstím, ze 

severozápadu ulicí Almuţnická a konkatedrálou Nanebevzetí Panny Marie. 

2.6. Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou 

       infrastrukturu. 

Na pozemku byl proveden geologický, hydrogeologický průzkum a měření radonu. V 

měření nebyly ţádné odchylky oproti normálu. Byla provedena prohlídka staveniště, zaměřeny 

terénní a výškové body. 

Budou vybudované nové inţenýrské sítě. Na pozemku bude vybudována zámková 

dlaţba pro všechny komunikační části. 

2.7. Informace o splnění požadavků dotčených orgánů. 

Poţadavky dotčených orgánů státní správy byly splněny. 

2.8. Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu, 

Obecné poţadavky na výstavbu byly dodrţeny a zapracovány do projektu. 
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2.9. Údaje o splnění podmínek regulačního plánu. 

Návrhové řešení je v souladu s regulativy na dané území dle Územního plánu. 

2.10. Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření v 

         dotčeném území. 

V okolí stavby je uvaţováno s další výstavbou.  Objekt je součásti areálu. 

2.11. Předpokládaná lhůta výstavby. 

Předpokládaná lhůta výstavby byla stanovena na 18 měsíců. 

2.12. Statistické údaje o orientační hodnotě stavby bytové a dále údaje o podlahové ploše           

budovy bytové či nebytové. 

Stavba je řešena jako jeden celek skládající se z částí : 

  Kavárna – 1.NP=315,68 m
2
 (cca 25 míst) 

  Knihovna – 1.NP=1568,34 m
2
, 2.NP=1802,48 m

2
 

  Galerie – 1.NP=877,5 m
2
, 2.NP=877,5 m

2
 

  Parkoviště – 1.PP=1500 m
2
, 2.NP=1500 m

2
 (110 parkovacích míst) 

  Vnitřní komunikace – celkem=2300 m
2
 

  Hygienické zázemí – celkem=276,68 m
2 

Celkové náklady na stavbu : cca 30 mil. Kč 
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3. Souhrnná technická zpráva 

3.1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 

Hlavní myšlenkou bylo navázat na stávající stav Slezanky, protoţe z průzkumů 

vyplynulo, ţe lidé jsou na Slezanku zvyklí a nebourali by ji, jen se jim nelíbí její vzhled. 

Výsledný návrh tedy navazuje na stávající budovu Slezanky, jejíţ skelet je v dobrém stavu. 

Uvnitř konceptu byla vytvořena nezastřešená klidová zóna pro komerční vyuţití, na kterou 

jsou situovány hlavní vstupy do budovy.  Kvůli husté okolní zástavbě  a špatnému 

dopravnímu napojení je parkoviště vsunuto pod objem celého návrhu do dvou podzemních 

podlaţí. Toto parkoviště jen částečně zasahuje do řešeného objektu. Při řešení fasády se 

přihlíţelo na historický ráz okolní zástavby. Pro konstrukci fasády je pouţito rámové 

konstrukce lehkého pláště. Pro lepší začlenění do historického centra Opavy, jeţ skýtá mnoho 

historických budov, bylo pouţito prosklené fasády se zrcadlovým efektem, pro moţnost 

odrazu historie do moderní budovy. Okení tabule jsou atypicky rozmístěny po celé fasádě, tak 

je dosaţeno hravého dojmu knihovny i galerie. 

Stavba je řešena jako jeden celek, ve kterém jsou funkce kulturního centra             

(knihovna a galerie ). Z hlediska atraktivity území a taky pro větší komfort areálu jsou k těmto 

hlavním funkcím připojeny další sluţby ( kavárna ).  Parkoviště je situováno jako 2  podzemní 

podlaţní s příjezdem ze severozápadní strany, kvůli nejjednoduššímu navedení dopravy z 

ulice Rybí trh. Zásobování knihovny i kavárny je uvaţováno z podzemního parkoviště. 

Knihovna je situována na jiţní stranu, sklady kniţních fondů byly z důvodu přílišného 

zatíţení stropů situovány do části podzemního parkoviště v obou patrech. V 1.NP se nachází 

hlavní vstup na jihovýchodní straně, vstupní halou je moţno vstoupit do knihovny či do 

kavárny. V 1.NP knihovny se nachází volný výběr knih, počítačová místnost, 3 místnosti pro 

skupiny, hygienické zázemí a centrální výpůjční pult. V 2.NP knihovny se nachází veškeré 

kanceláře provozu knihovny, volný výběr knih, 3 místnosti pro skupiny, hygienické zázemí a 

dětský koutek. Podlaţí knihovny jsou vertikálně propojeny točitým schodištěm s výtahem pro 

veřejnost a nákladním výtahem se schodištěm pro účely knihovny. 

Hlavní vstup do galerie je situován v 1.NP z Horního náměstí na severovýchodní 

straně. V 1.NP galerie se nachází hlavní výstavní prostor, sklady, hygienické zázemí a 
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obchod, skrz něj je uvaţován výstup z galerie, ale i případný boční vstup. V 2.NP galerie se 

nachází kanceláře vedení galerie, konferenční místnost, hygienické zázemí a výstavní 

prostor.Podlaţí galerie jsou vertikálně propojeny točitým schodištěm s výtahem. Návrh území 

zcela splňuje podmínky rozvoje a oţivení území. Z hlediska výškové úrovně navazuje na 

okolní zástavbu, jelikoţ vychází ze stávajícího stavu Slezanky a výškové budovy Ministerstva 

zemědělství a nijak nenarušuje pěší zónu přilehlých území. Doprava nijak neruší okolní pěší 

zóny obíhající řešené území, jelikoţ  je vedena pod úroveň terénu a navazuje na nejjednodušší 

navedení dopravy z ulice Rybí trh.  

3.2. Umístění objektu 

Opava náleţí k Moravskoslezském kraji. Město leţí na řece Opavě, většina jeho území 

leţí ve Slezsku. Město Opava má s okolím okolo 70 000 obyvatel, samotné město má s 

městskými částmi asi 60 000 obyvatel. Svojí současnou rozlohou 1 113 km
2
 je v pořadí třetím 

největším okresem Moravskoslezského kraje. Objekt se nachází na Horním náměstí na místě 

bývalé Slezanky. Doprava MHD v blízkosti objektu cca 5 min pěší chůze. Vhodné umístění 

objektu v centru města. Umístěním na parcele objekt kopíruje uliční čáry. 

3.3. Dispoziční řešení 

 Objekt je řešen jak dvoupodlaţní budova s hlavním vstupem situovaném na 

jihovýchodu. Pod jiţní část budovy zasahuje dvoupodlaţní podzemní garáţe, jejichţ část je 

vyuţívaná pro sklad knihovny. V 1. NP se nachází knihovna, kavárna a galerie. Vstupní 

prostor knihovny navazuje na vstupní prostor kavárny. Knihovnu tvoří hlavní výpůjční 

prostor, místnosti pro skupiny, počítačová místnost, dětský koutek, šatna a hygienické zázemí. 

V 2. NP se nachází knihovna a galerie. Knihovnu tvoří hlavní výpůjční prostor, místnosti pro 

skupiny, hygienické zázemí a zázemí pro zaměstnance a vedení.  

3.4. Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a 

       komunikací. 

 

Přístupové komunikace jsou opatřeny bezbariérovým sníţením obrubníku červené barvy 

se speciální, hmatatelnou povrchovou úpravou. Stavba řešena jako zcela bezbariérová. Vstupu 

do budovy nebrání ţádné převýšení. U veškerých vertikálních komunikací se nachází výtah.  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Moravskoslezsk%C3%BD_kraj
http://cs.wikipedia.org/wiki/Opava_%28%C5%99eka%29
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A9_Slezsko
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3.5. Údaje o podkladech pro vytýčení stavby. 

 

Podkladem pro vytyčení stavby vycházíme z S-JTSK (Systém jednotné 

trigonometrické sítě katastrální), vázaný na Křovákovo zobrazení. Pouţito pro katastrální 

mapy v ČR. 

Nasměrování geodetických přístrojů na bod 496 858. Odměření úhlu 44 stupně a 

vytyčení hlavního směru zaměření. Vzdálenosti pro hlavní a vedlejší směr zaměření viz. 

výkresová dokumentace. ,,Vytyčovací plán´´ Číslo výkresu A2. 

3.6. Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků. 

Při provádění stavby je nutno plnit všechny stávající předpisy o bezpečnosti práce ve 

stavební výrobě. V celém prostoru staveniště musí být všichni pracovníci i hosté vybaveni 

ochrannými pomůckami. Stavba bude prováděna podle vypracované projektové dokumentace, 

při dodrţení platných norem, předpisů a nařízení. Zvláštní důraz je třeba klást na vyhl. č. 

48/1992 Sb.,kterou se stanoví základní poţadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických 

zařízení a na NV č. 591/2006 Sb. o minimálních poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na staveništích a také hygienické předpisy o poţadavcích na pracovní prostředí. Dále 

je nutno dodrţovat a řídit se následujícími právními předpisy a dalšími poţadavky, které jsou 

v následujících dokumentech : 

• Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce , hlava II 

• Zákon č.  309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci. 

• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bliţších poţadavcích na BOZP na pracovištích s 

nebezpečím pádu z výšky, nebo do hloubky 

• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o minimálních poţadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích 

• Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 

• Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání 

záznamů o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí 

• Zákon č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 

• Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce 

• Při provádění zemních prací musí být dodrţovány ustanovení ČSN 73 3050 
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4. Stavebně konstrukční část 

4.1. Technická zpráva 

4.1.1. Technické a konstrukční řešení 

Nosnou konstrukci tvoří ŢB skeletový systém, pro vnitřní členění jsem 

pouţila konstrukční systém Ytong.  

Stropy 1. a 2. NP a 1., a 2. PP jsou ŢB deska s aktivací betonového jádra 

TABS. Skladby podlah a ploché střechy jsou dle technických poţadavků viz. výkres 

,,Řez“ č. A5. Součástí realizace objektu je zahradní úprava, komunikace a inţenýrské 

sítě. 

Materiály a technologie pouţité při realizaci mají příslušné atesty, které budou 

doloţeny ke kolaudaci stavby. 

4.1.2. Příprava území a zemní práce 

Podle podmínek určených v územním plánu se před začátkem zemních prací objekt 

vytyčí lavičkami. Rovněţ se zřetelně označí výškový bod,  od kterého se určují všechny 

příslušné výšky. 

Vlastní zemní práce začnou strojním sejmutím ornice do průměrné hloubky 200 mm, 

pokud příslušný odbor ţivotního prostředí neurčil jinak. Po dokončení stavby se pouţije ornice 

k zahradním a terénním úpravám kolem objektu. Samotné výkopové práce se doporučuje 

provádět strojně a těsně před betonáţí základů je nutné ruční začištění aţ na základovou spáru. 

Stavební jámu je nutno podle potřeby zabezpečit a dbát BOZP. Výkopy se vyměřují podle 

stavebních výkresů. Násypy se musí zhutnit podle poţadavku ČSN 73 3050 na únosnost 0,2 

MPa. Výkopy a základy v úrovni podzemních garáţí se musí vykonávat dle technických 

parametrů konstrukce tzv. ,,Bílé vany“. 
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4.1.3 Základy a podkladní beton 

Na základě provedeného inţenýrsko – geologického průzkum jsou podmínky pro 

zakládání jednoduché a nenáročné. Část objektu je zaloţen na základových patkách z ŢB 

C16/20, za pouţití bednění. V části kde není parkoviště je minimální hloubka základové spáry 

1 m od upraveného terénu.  

Základy parkoviště jsou tvořeny pomocí technologie bílé vany. Soudobé podmínky 

funkčního návrhu bílé vany jsou obsaţeny v Technických pravidlech 02 vydaných ČBS (II. 

vydání 2007). Při návrhu konstrukce bílé vany je důleţité vyztuţení konstrukce s ohledem na 

maximální šířku trhlin v konstrukci. Je tedy důleţité při návrhu bílé vany posoudit vyztuţení 

konstrukce prostřednictvím „výpočtové šířky trhlin“. Konstrukce je posuzována podle ČSN 

73 1201 nebere v úvahu poţadavky na kvalitu vnitřního prostředí a posuzuje konstrukci jako 

hydrotechnickou stavbu. Poté je „výpočtová šířka trhlin“ blíţící se 0,15 aţ 0,10 mm. Pro 

těsnění spár se převáţně uţívají spárové pásy s principem labyrintu (pro dilatace umoţňují 

pohyb ve spáře, pro pracovní spáry nikoliv), viz příloha. Prostupy se těsní tlakovými 

průchodkami vyuţívajícími principu přírubového spoje a přitlačení/zakotvení. Tlakové 

průchodky jsou doplněny injektáţními prvky. 

4.1.4 Svislé nosné konstrukce 

 

Konstrukční systém je tvořen ŢB monolitickým skeletovým systémem, sloupy jsou 

čtvercového průřezu o délce 450 mm. ŢB C30/37, výztuţ R 10505, profil R14, kotvený 

s tepelně izolační podloţkou tl. 50mm.  

4.1.5. Stropní konstrukce 

Stropní konstrukce je tvořena ŢB deskou o tloušťce 225 mm, uloţenou na průvlacích 

na sloupech. ŢB C30/37, výztuţ R 10505, profil R20.  Navrţena tepelná izolace EPS 150 S tl. 

75 mm. Pouţito systému aktivace betonového jádra (TABS), která je vhodná pro kompaktní 

budovy s nízkými tepelnými ztrátami a nízkými tepelnými zisky, s velkoprostorovými 

místnostmi a studovnami, jeţ nemají poţadavek na přesnou regulaci teploty v jednotlivých 

místnostech. Tento systém byl pouţit pro uvolnění prostoru interiéru od rušivých prvků 

otopných těles.  
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4.1.6. Schodiště 

Vertikální komunikace v objektu je řešena pravotočivým  schodištěm ve tvaru U. 

Schodiště má vylamovací výztuţ. Schodiště je ţelezobetonové s trapézovými plechy. Stupnice 

jsou tloušťky 50 mm a podstupnice tloušťky 30 mm, konstrukční výšku 3400mm. Nerezové 

madlo je ve výšce 1100 mm.  

V zrcadle schodiště se nachází výtah. Nosnou konstrukci tvoří válcované nosníky, 

které jsou k sobě svařeny. Pro realizaci schodiště je do podkladního betonu zabetonovaný 

svařený plech, který umoţní ustavení schodiště. První nosníky se k tomuto plechu přivaří a 

dále budou pokračovat další válcované nosníky. 

4.1.7. Střecha 

Střecha je plochá (půdorysného tvaru lichoběţníka, sklon 1°) se svaţováním na 

jihozápadní stranu. Střecha je tvořena jako dvouplášťová, vaznice tvořena hranolem 160/180, 

šikmý trám hranolem 140/160, záklop tvoří OSB desky tl. 25 mm (1250x2500mm), skladba 

na vazbu dilatační spáry 5 mm. Střešní krytina hliníková. Odvodnění je stvořeno batikovým 

ţlabem. 

4.1.8. Příčky 

Příčky jsou navrţeny zděné z keramických příčkovek YTONG P2 400, rozměru 

249x200x599, U=0,30W/m
2
*K. Skleněné příčky Aluprof – sloupkovo – příčkový systém 

MB- SR50. U stropu jsou v příčkách vyhotoveny otvory, které umoţňují cirkulaci vzduchu 

v místnostech. 

4.1.9. Překlady 

Výplňové otvory (dveře) jsou překryty originálními překlady Ytong NOP II/2/23, 

VI/4/17, VI/3/14, III/2/21, III/3/22, respektive plochými překlady Ytong NEP 7,5,100,125,150 

(viz výpis prefabrikátů ve výkrese A4).  

Pro zamezení tepelného mostu jsou překlady doplněny tepelnou izolaci. Na překlady 

bude připevněno pletivo pro zpevnění omítky. 
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4.1.10 Podhledy a opláštění 

Podhled je proveden ze sádrokartonových desek GKB tloušťky 15 mm systému D-001 

na roštu z CD profilů, s parotěsnou zábranou a tepelnou izolaci Orsik tloušťky 50 mm 

vloţenou mezi rošt z CD profilů. Registry BKT (TABS) jsou napojeny v podhledech, bylo 

pouţito plastové potrubí dimenze 20x2 mm. 

Opláštění tvoří zavěšená lehká fasáda, tvořená rámovou konstrukcí vertikálního 

směru. Výplň je z velké části sklo se zrcadlovým efektem, dále hliníkové panely černé barvy. 

Bliţší specifikace a konstrukční parametry viz. ,,Specifikace ostatních materiálů“. 

 

4.1.11 Podlahy 

   

Podlahy jsou navrţeny dle hygienických norem a provozního poţadavku investora. 

Jednotlivé našlápne povrchy podlah jsou uvedeny v tabulce podlah (viz výkres řezu). U všech 

podlah (v celé tloušťce podlahy) je po obvodu stěn izolační pásek ti. 10 mm.  

Před provedením podlah je nutno osadit navrţené instalace dle projektu jednotlivých 

profesí. Přesná barevná a materiálová specifikace dřevěné plovoucí podlahy a dlaţby bude 

upřesněna při realizaci. 

Do podlah kanceláří je zabudované otopné plochy. 

4.1.12. Hydroizolace, parozábrany 

Izolace proti zemní vlhkosti: asfaltový modifikovaný pás Glastek 40 speciál (ti. 4 mm) 

nataven bodově na podklad s 2x penetračním nátěrem, izolace vytaţena nad upravený terén 

minimálně 300 mm. 

Hydroizolace podlah - úklid, WC : hydroizolační elastická stěrka s izolační rohoţí 

(podél stěn vytaţení izolace min, 200 mm na stěny) a koutovým dilatačním profilem. 

Separační vrstva PE fólie mezi betonovou mazaninou a tepelnou - zvukovou izolací podlah. 

Asfaltové pásy na konstrukci střechy. Vrchní pás Elastek 40 Combi modrozelený, 

spodní pás Dekbit V60 S35, zároveň pouţita i expanzní vrstva PER V13 a Parozábrana Icopal 

Alu venthitherm. 
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4.1.13 Tepelná izolace 

Tepelné izolace budou splňovat poţadavky Vyhlášky č. 151/2001. Vnější obálka 

objektu bude splňovat poţadavky normy ČSN 73 0540-2 a měrnou energetickou spotřeby dle 

Vyhlášky č. 291/2001. 

 

 

4.1.14. Omítky 

Vnitřní - omítka vápenocementová jádrová ti. 15 mm a vápenocementová MVC 

štuková ti. 2 mm (ţelezobetonový podkiad natřít před omítáním neutralizačním nátěrem Prince 

color PPBf příruby ocelových nosníků - překladů obalit pletivem Keramid). 

  Sádrokartonové povrchy budou přetmeleny a přebroušeny. 

Sokl: lepicí a stěrková hmota, extrudovaný polystyrén XPS tl. 80 mm, armovací 

tkanina ze skelných vláken (perlinka), lepicí a stěrková hmota, penetrační omítku, fasádní 

mozaikový hliníkový obklad. 

4.1.15. Obklady 

Vnitřní - v místnostech hygienického zařízení navrţeny keramické obklady (poloha, 

velikost obkladaček a rozsah viz výkresy podlaţí a legendy místností). Přesné určení 

barevného řešení a typu obkladu bude určeno architektem v průběhu realizace stavby. 

 

4.1.16. Klempířské konstrukce 

Klempířské výrobky budou provedeny z titanzinku tíoušťky 0,6 mm fy Rheinzink. 

Veškeré klempířské prvky musí být v souladu s příslušnou ČSN 73 3610. Podrobnější 

zpracování klempířských konstrukcí viz. Specifikace – výpis klempířských výrobků. 

 

4.1.17. Truhlářské konstrukce 

Dveře jsou navrţeny dle výpisu truhlářských výrobků. Typ dveří je moţné v průběhu 

stavby změnit. Ve výpise prvků je předběţný návrh konstrukcí se kterými investor můţe 

souhlasit. 
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4.1.18. Plastové konstrukce 

  

V projektu se nenacházejí. 

 

4.1.19. Zámečnické konstrukce 

Ocelové zábradlí Z2, svařené plechy Z3 a ocelové madlo Z1. Detailnější údaje viz. 

výpis zámečnických výrobků. 

 

4.1.20 Ostatní výrobky 

Otočné dveře O3, mechanické dveře posuvné O2, O4, bezpečnostní dveře vstupní O1. 

Detailnější údaje viz. výpis ostatních výrobků. 

 

 

4.1.21 Malby a nátěry 

Vnitřní - malby stěn a stropů 2x Primalex Plus, SDK - 2x Primalex Plus. Odstín bude 

určen architektem interiérů. 

 

4.1.22. Větrání místností 

Je navrţeno přirozeně - okny (v kaţdé místnosti je okno s nastavitelnou ventilační 

štěrbinou) a vzduchotechnikou. Poloha větracích mříţek bude upřesněna po konzultaci s 

architektem interiérů. 

 

4.1.23. Venkovní úpravy 

Podél objektu je navrţen okapový chodník z plošné betonové dlaţby 500x500x50 mm 

šíře 500 mm. Vnitřní přilehlé náměstí a obklopující chodníky jsou vydláţděny zámkovou 

betonovou dlaţbou tloušťky 60 mm uloţenou do kamenné drtě frakce 4-8 mm tloušťky 40 

mm. Podkladem pak bude zhutněná štěrkodrť. 
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4.1.24. Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí 

Tepelné izolace budou splňovat poţadavky Vyhlášky č. 151/2001. Vnější obálka 

objektu bude splňovat poţadavky normy ČSN 73 0540-2 a měrnou energetickou spotřeby dle 

Vyhlášky č. 291/2001. 

U budovy byl pro vytápění a chlazení velké části prostorů pouţita aktivace betonového 

jádra doplněná otopnými registry. Tepelné ztráty prostupem Qp=527,3 kW. Tepelné ztráty 

infiltrací Qi=35,0 kW.  

 

4.1.25. Vliv stavby na životní prostředí 

Vytápění bude probíhat pomocí plynového kotle s max. výkonem 50kW. Odkouření 

bude vyvedeno na střechu. 

Splaškové vody budou odvedeny do ţumpy. 

Dešťové vody budou zaústěny do RŠ dešťové kanalizace zhotovené v rámci přípravy 

staveniště. 

Stavební suť, stavební materiály apod. budou odvezeny na nejbliţší řízenou skládku 

dle příslušných předpisů – zajistí dodavatelská firma. 

Protikorozní ochrana konstrukce, bude řešena ochrannými nátěry. 

K ukládání odpadků bude slouţit odpadní nádoba a budou likvidovány v rámci 

likvidace pevného odpadu v obci. 

Při dodrţení projektu, všech souvisejících norem a správném provedení všech prací 

nebude stavba vykazovat ţádné negativní vlivy na ţivotní prostředí. 

Stavba ani její provoz nebude mít negativní vliv na ţivotní prostředí. na stavbě budou 

pouţity běţné  technologie, které neohroţují ţivotní prostředí. vzrostlé stromy nebudou 

káceny, s výjimkou těch poškozených. Se vzniklými odpady bude nakládáno v souladu se 

zákonem č. 185/2001 Sb. O odpadech ve znění pozdějších předpisů. Vytříděný stavební 

odpad je nutno likvidovat povoleným způsobem, např. recyklací nebo uloţením na povolenou 

skládku, popřípadě předat odborné firmě k likvidaci. Při  realizaci stavby dojde k produkci 

těchto odpadů skupiny 17 – stavební a demoliční odpady (dle vyhlášky č. 381/2001 Katalog 

odpadů a seznam nebezpečných odpadů ve znění pozdějších přepisů). 

Zásady pro nakládání s odpady  

Při provozu je nutné : 
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- minimalizovat vznikání odpadů 

- separovat jednotlivé druhy odpadů 

- uplatňovat zásady maximální recyklace 

- minimalizovat odpady k přímému skladování 

4.1.26. Obecné požadavky na výstavbu 

Při provádění stavebních a montáţních prací je třeba dodrţovat ustanovení NV č. 

362/2005 o bliţších poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s 

nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, zákon č. 309/2006 Sb. zákon o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a NV č. 591/2006 o bliţších 

minimálních poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zvýšenou 

pozornost je třeba věnovat zejména dodrţeni práce ve výškách a nad volnou hloubkou. 

Všichni zúčastněni pracovníci musí být s předpisy seznámeni před zahájením prací a jsou dále 

povinni pouţívat při práci předepsané osobní ochranné pomůcky podle výše uvedených 

předpisů. Na staveniště bude zamezen přístup nepovolaných osob. 

 

4.2.  Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

 

Stavba ani její provoz nebude mít negativní vliv na ţivotní prostředí. Na stavbě budou 

pouţity běţné  technologie, které neohroţují ţivotní prostředí. Vzrostlé stromy nebudou 

káceny, s výjimkou těch poškozených. Se vzniklými odpady bude nakládáno v souladu se 

zákonem č. 185/2001 Sb. O odpadech ve znění pozdějších předpisů. Vytříděný stavební 

odpad je nutno likvidovat povoleným způsobem, např. recyklací nebo uloţením na povolenou 

skládku, popřípadě předat odborné firmě k likvidaci. Při  realizaci stavby dojde k produkci 

těchto odpadů skupiny 17 – stavební a demoliční odpady (dle vyhlášky č. 381/2001 Katalog 

odpadů a seznam nebezpečných odpadů ve znění pozdějších přepisů). 

 

Zásady pro nakládání s odpady  

Při provozu je nutné : 

- minimalizovat vznikání odpadů 

- separovat jednotlivé druhy odpadů 

- uplatňovat zásady maximální recyklace 

- minimalizovat odpady k přímému skladování 
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Kategorizace odpadů 

Stavební a demoliční odpady – předpokládané mnoţství a způsob nakládání 

 

(t/rok)    kategorie 

 17 01 01 Beton       2,0            O 

 17 02 01 Dřevo       1,0          O 

 17 02 02 Sklo                   0,8          O 

 17 02 03 Hliník        3,5          O 

 17 04 05 Kov                   0,2          O 

 17 09 04 Směsné odpady   

Odpady vzniklé provozem 

 

20 02 21 Zářivky                  0,1                                  N 

20 03 01 Směsný komunální odpad                 1,0                                  O 

4.3. Požární ochrana 

 

Poţární ochrana není součástí této dokumentace. Poţární bezpečnost stavby bude 

posouzena poţárním specialistou a výsledky hodnocení budou přiloţeny. 

 

4.4. Mechanická odolnost a stabilita 

 

Stabilita i mechanická odolnost je zaručená statickými výpočty, které nejsou součástí 

této dokumentace. 

 

4.5. Ochrana proti hluku 

 

Hluk z blízké komunikace bude dostatečně eliminován zavěšenou fasádou 

s dostatečnou izolací.  Vše navrţeno, tak aby splnilo poţadavky příslušných norem. 
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4.6. Úspora energie a ochrana tepla 

 

Tepelné izolace budou splňovat poţadavky Vyhlášky č. 151/2001. Vnější obálka 

objektu bude splňovat poţadavky normy ČSN 73 0540-2 a měrnou energetickou spotřebu dle 

Vyhlášky č. 291/2001. 

 

4.7. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

 

Stavba řešena jako zcela bezbariérová. Vstupu do budovy nebrání ţádné převýšení. U 

veškerých vertikálních komunikací se nachází výtah. U Všech hygienických částí se nachází 

bezbariérové WC.  

 

4.8. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 

 

V dané lokalitě nevznikají zásadnější vnější vlivy omezující řešenou stavbu. 

 

4.9. Ochrana obyvatel 

Provede se provizorní oplocení staveniště. 

4.10. Inženýrské stavby 

a) odvodnění územní včetně zneškodňování ploch 

Dešťové vody budou zaústěny do RŠ dešťové kanalizace zhotovené v rámci 

přípravy staveniště. 

Splašková kanalizace bude svedena do veřejné kanalizace. 

Spotřeba vody (předpoklad): 

- mnoţství odpadních vod :  Qsp=Qp=0,014l/s=1,16m
3
/den 

- mnoţství dešťové vody :  Qd=3,85l/s 

 

b) zásobování vodou 

Bude provedeno napojení k prodlouţenému vodovodnímu řadu DN 90 PE v ulici 

Almuţnická v majetku SMVaK. V objektu je zajištěn i rozvod teplé vody, kterou ohřívá 

plynový kotel. 
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Spotřeba vody (předpoklad) : 

- průměrná spotřeba vody :              Qp=1940 l/den =0,014 l/s 

- maximální denní potřeba :              Qm=0,014x1,5=0,021l/s 

- maximální hodinová potřeba : Qh=0,021x1,8=0,0378l/s 

 

c) zásobování energiemi 

Napojení k elektrické síti bylo jiţ provedeno. Na hranici pozemku je umístěna 

HDS. 

Spotřeba elektřiny (předpoklad) : 

- instalovaný příkon cca 2kW, soudobý výkon 3kW 

- roční spotřeba cca 8 000kW 

Napojení k STL plynovodu STL PE 63 bylo jiţ provedeno. Na hranici pozemku je 

umístěna skříň s HUP. 

Spotřeba plynu (předpoklad) : 

- hodinová spotřeba plynu : cca 2,5m
3
/hod 

- roční spotřeba plynu bude činit cca 2 075m
3
/rok 

 

d) řešení dopravy 

Napojení na veřejnou komunikaci bude provedeno pomocí vjezdu z podzemního 

parkoviště na ulici almuţnickou. Objekt je bezprostředně napojený na veřejnou komunikaci 

pro pěší. 

 

e) povrchové úpravy okolí stavby 

Zpevněné plochy budou provedeny ze zámkové dlaţby do štěrkového podloţí. Na 

blízké nezpevněné plochy bude vysazena vegetace podle návrhu zahradního architekta. 

 

f) elektronické komunikace 

Připojení a elektronické komunikace není součástí této PD. Předpoklad napojení 

přípojkou. 
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5. Řešení architektonického detailu 

 

5.1. Úvod 

 

 Dotčený pozemek se nachází v samotném historickém centru Opavy, kde se mísí 

minulost s přítomností. Na místě navrţeného objektu se nyní nachází budova obchodního domu 

Slezanka. Z ankety veřejného mínění bylo zjištěno, ţe obyvatelé Opavy by si přáli zachovat 

Slezanku, ale jen revitalizovat samotný objekt jeho okolí.  

 Proto základní architektonická koncept vychází z tohoto předpokladu, zachování hmoty 

a relativní funkce objektu. Vynaloţila jsem snahu zastavět prostor moderní architekturou, která 

by ,,odráţela“ historii města. Základní myšlenkou se tak stalo sklo a hliník se schopností 

odráţet a zrcadlit vnější prostory. 

 

5.2. Rozbory 

 

Samotné tvorbě architektonického konceptu předcházelo mnoho rozborů a úvah nad 

problematikou zadaného pozemku a samotné lokality.  Například rozbor fasád okolních budov, 

který se nachází v příloze přiloţeného elaborátu Ateliérové tvorby IV., kde se tento objekt řešil. 

Tento i další rozbory mi pomohly sjednat pozemek podmínečně vhodný. A to především kvůli 

špatnému napojení na silniční dopravu a nutnost vsazení parkovacích ploch pod část objemu 

stavby, odlišným výškám okolních budov a nutnosti dodrţet předepsanou výšku navrhované 

budovy do dvou nadzemních podlaţí, architektonické nesourodosti sousedních budov a 

rozbíhající se uliční čáry. Ale i tak nabízí pozemek mnoho kladných faktorů ke stavbě. Jako 

třeba ţe pozemek se nachází  v centru města, je zde zvýšená kumulace osob, dále má jasné 

majetkové a územní poměry a má snadné napojení n technickou infrastrukturu.  

Z rozboru uliční zástavby vyplynula navrţená výška a tvar střechy. Tyto dva 

parametry řešený objekt přebírá ze sousedních a navazujících budov. Bude tedy mít dvě 

nadzemní podlaţí a plochou střechu.  
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Z ekonomického hlediska a dle poţadavků stanovených územním plánem města Opavy 

byl parter města vyčleněn pro funkci občanské vybavenosti. Přispívá tím k oţivení městského 

ţivota a neuzavírá se před okolím. Návrh počítá s vyuţíváním vytvořeného vnitřního náměstí 

pro komerční účely, na které byly situovány hlavní vstupy do objektu a tímto směrem se i stáčí 

hlavní pohledy z  kavárního prostoru. V těsné blízkosti se táhne hlavní pěší trasa vedoucí 

k parku a klidovým zónám a naopak je vyuţívaná jako trasa k hlavnímu náměstí.  

  

  

5.3. Architektonický koncept 

 

  Svým architektonickým pojetím, budova nenavazuje na styl okolních budov, jelikoţ 

není mým záměrem vracet se k minulosti ale pouze ji zrcadlo a to doslova, proto jsem za pouţití 

skla se zrcadlovým efektem a hliníkových panelů se zrcadlovým efektem navozovala dojem při 

průchodu kolem navrţené budovy jisté reflexe a přijetí historie. Hlavní funkcí stavby je 

knihovna, jejíţ představu jsem chtěla infiltrovat i do fasády, proto je základním prvkem, tři na 

sebe navazující obdélníkové plochy, ze skla nebo hliníku, které mají navozovat dojem knih 

v knihovně. Zachovává kubické rozměry a tvary jako jsou typické i pro okolí jak vychází 

z rozboru fasád okolní zástavby. Dochází tedy k navázání dialogu.  

 V rámci architektonického detailu je řešen i hlavní vstup do knihovny. Ten navazuje 

z linii lehké zavěšené fasády, Pouţity jsou dveře bezpečnostní, které jsou detailněji popsány ve 

výkrese ,,Architektonický detail“ A11a. Jediná vystupující část nevyřešené závětří a to dvěma 

FOTO1 : Pohled na stávající objekt Slezanky.  (autor: studenti FAST) 
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ocelovými sloupky kotvenými do nosné konstrukce stropu podzemní garáţe na které je 

zavěšena stříška na dvou táhlech, odvod vody je vyřešen samotném sklonem a gravitací podél 

stěny sveden do hliníkových trubek u sloupků. Blíţe na výkrese ,,Architektonický detail“ 

A11a,b.  

 

5.4. Problematika řešení lehké roštové zavěšené fasády 

 

Fasáda bude řešena jako celoskleněná s hliníkovými panely zavěšená lehká vkládaná 

do roštové konstrukce s vertikálními nosnými konstrukcemi. Nosná konstrukce fasády je 

kotvená do nosné konstrukce stavby. Tento typ fasády sebou nese jak výhody tak nevýhody. 

Např.:   výhody – přivádí více světla i do části budovy které jsou situovány na severu 

              - plně otevírá výhled do okolí 

              - odlehčí celkovou hmotu budovy 

              - elegance 

nevýhody – moţné přehřívání a nutnost clonění slunce v letním období 

                 - nutná údrţba a mytí fasády 

 

5.5. Technické řešení lehké zavěšené roštové fasády  

 

Charakteristika lehké obvodové stěny systému OD-001 

Obvodová stěna OD-001 je kompletizovaný dílec panelového typu s rámovou konstrukcí 

a skladebnými rozměry 600, 900, 1 200 a 1 500 × 3 300 a 3 600 mm. Rám panelu dílce je 

z tenkostěnného uzavřeného (jäklového) profilu s rozměry 40 × 90 mm; je na bázi oceli bez 

přerušení tepelného mostu. Jeho povrch je upraven syntetickým vypalovacím lakem. Nosný 

rám má rámové příčle umoţňující výškové skladební rozměry oken 1 600 a 1 800 mm. 

 

Do nosného rámu panelového dílce s příčlemi se vkládá : 

 transparentní výplň: 

–    zdvojeného okna na bázi dřeva, 

–    okna s dvojsklem na bázi kovu, 

–    zdvojeného okna na kombinované bázi dřevo – hliník; 
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 netransparentní výplň z: 

–    vnitřní plášťové hmoty (dřevotřísková nebo azbestocementová deska penetrovaná barvou 

PVAC), 

–    tepelného izolantu (minerální vlna), 

–    odvětrané vzduchové vrstvy, 

–    vnější plášťové hmoty (opakní smaltované tvrzené sklo nebo netvrzené sklo různých 

barevných odstínů, ocelový smaltovaný nebo lakovaný plech, hliníkový eloxovaný plech). 

 

Kompletizované dílce obvodové stěny se do nosné soustavy budovy montují a kotví 

systémem zavěšení. Kotvicí systém tvoří kotevní deska 300/160/6 mm, kotevní úchytka 

(průběţná podél celé kotevní desky) a stabilizační prvek. V horní úrovni dílce se nacházejí 

nosné (závěsné) kotvy a v dolní úrovni jsou stabilizující kotvy. Obě z nich zapadají do 

kotevní úchytky. Dílce lehké obvodové stěny se mohou deformovat účinky teplotního 

rozptylu (denního a ročního) ve svislém směru shora dolů. Deformaci kompenzuje 

horizontální styková spára šířky 15 mm. Po montáţi panelů se dokončují styky, které jsou 

z fyzikálního hlediska slabým článkem obvodové stěny OD-001. 

 

 

 Obr. 1: Ukázka vybraných základních systémů lehké univerzální nosné soustavy meziprostoru 

a kotevních systémů předsazené stěny fasády 

A – univerzální stěnová kotevní konzola 

B – vertikální sloupkový rošt fasádní soustavy 
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C – kotevní systém dílců vnější netransparentní předsazené stěny dvojité fasády 

 

Zásady modernizace obvodové stěny 

Při modernizaci obvodové stěny OD-001 je nutné dodrţet několik důleţitých zásad: 

 ponechat kotevní systém obvodové stěny, který má akceptovaný systém zachování 

kvality, 

 zachovat rámovou konstrukci panelů stabilizovanou kotvicím systémem, 

 nechat vnitřní plášťovou hmotu panelů (dřevotřísková deska), 

 na původní vnitřní plášťovou hmotu umístit parozábranu (fólii s vysokým faktorem 

difuzního odporu µ > 40 000 (–)) a nový vnitřní obklad ze sádrokartonové desky na 

rošt, 

 odstranit vertikální stykovou lištu panelů, vnější plášťovou hmotu (smaltované sklo), 

obkladové hliníkové lišty vnějších povrchů rámových dílců a horizontální stykovou 

lištu panelů, 

 vyměnit kaţdou z variant okenních konstrukcí v panelech obvodové stěny, 

 namontovat univerzální lehkou konstrukční soustavu (obr. 4) fyzikálního meziprostoru 

dvojité fasády v rekonstruovaném stavu: 

a) ve vertikální stykové spáře upevnit na obvodový průvlak konstrukční soustavy systém 

univerzální kotevní konzoly (kotevní prvek, kotevní konzolový nosník, spojovací prvek), 

který nese vertikální rošt lehké konstrukční soustavy meziprostoru a vnější (předsazené) stěny 

dvojité fasády (vertikální rošt se kotví na výšku jednoho podlaţí systémem zavěšení), 

b) na vnější čela rámových profilů dílců upevnit přes neoprenové podloţky tloušťky 5 mm 

(profily jsou průběţné vţdy jen na výšku dílce) profily vertikálního roštu univerzální lehké 

konstrukční soustavy, 

 zkontrolovat stav tepelné izolace v netransparentních částech dílců, uzavřít 

netransparentní části dílců konstrukční deskou s odvětranou vzduchovou vrstvou do 

meziprostoru dvojité fasády,  

 z hlediska tepelné izolace uzavřít styky i plášťovými hmotami vertikálně 

i horizontálně, 

 všechny kroky je nutné vykonávat v souladu s projektovou dokumentací rekonstrukce 

obvodové stěny. 
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Varianty modernizace obvodové stěny systému OD-001 

Konstrukční řešení se rozpracují do detailů. Kromě toho se vypracuje také komplexní 

fyzikálně-technická kvantifikace a koncepce technologického řešení. U stavebněmontáţních 

fází se při tom akceptují poţadavky realizace stavebních prací za provozu budovy. 

 

Jsou tři varianty obnovy systému OD-001 do variantních řešení dvojitých transparentních 

fasád: 

1. Dvojitá transparentní fasáda s lehkou konstrukcí štěrbinového meziprostoru kotvenou do 

původního panelu jako samostatného dilatačního celku; vertikální rošt konstrukce 

meziprostoru tvoří jednoduchý sloupek. 

2. Dvojitá transparentní fasáda s lehkou konstrukcí deskového meziprostoru kotvenou do 

původního panelu jako samostatného dilatačního celku; vertikální rošt konstrukce 

meziprostoru tvoří sdruţený sloupek. 

3. Dvojitá transparentní fasáda s lehkou konstrukcí deskového nebo chodbového meziprostoru 

kotvenou do nosné soustavy budovy ; vertikální rošt konstrukce meziprostoru tvoří sdruţený 

sloupek zavěšený na výšku jednoho podlaţí přes systém kotevní konzoly do průvlaku nosné 

soustavy budovy. 

Varianty modernizované obvodové stěny systému OD-001 do formy dvojitých 

transparentních fasád vyuţívají alternativní zdroj solární energie a jsou významným 

koncepčním prvkem budov s cílevědomým šetřením energie, případně prvkem inteligentních 

budov. Modernizace obvodových stěn systému OD-001 ve všech variantách přináší moţnost 

zkvalitnit konstrukční tvorbu jejich detailů, ekologii vnitřního klimatu a energetickou potřebu 

i efektivnost budov. 

( Autoři konstrukční studie fasády : doc. Ing. Boris Bielek, Ph.D., prof. Ing. Milan Bielek, DrSc., Ing. Peter Čupka, Ing. Eduard Grofčík) 
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6. Výpočty 

6.1. Výpočet schodiště – jednoramenné 

 

  Jednoramenné schodiště            

                  

        
  

      

  Konstrukční výška podlaží V= 3400 mm       

        
  

      

  Navržená výška stupně   h= 180 mm       

        
  

      

  
Počet 
stupňů:       n= 18,89 :=>zvol 20     

        
  

      

  
Výška 
stupně     h= 170 mm       

        
  

      

  Šířka stupně     b= 290 mm       

        
  

      

  
Délka 
ramene     D= 5510 mm       

                  

6.2. Výpočet schodiště – tříramenné 

 

  Tříramenné schodiště           

                  

                  

  Konstrukční výška podlaží V= 4000 mm       

        
  

      

  Navržená výška stupně   h= 160 mm       

        
  

      

  
Počet 
stupňů:       n= 25,00 :=>zvol 25     

        
  

      

  
Výška 
stupně     h= 160 mm       

        
  

      

  
Šířka 
stupně     b= 310 mm       

        
  

      

  Rozděl.stupňů v ramenech : 9 7 9 25   
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6.3. Výpočet schodiště – kruhové 

 

  
Kruhové  
schodiště             

                  

                  

  Konstrukční výška podlaží V= 3400 mm       

        
  

      

  Navržená výška stupně   h= 180 mm       

        
  

      

  Počet stupňů:       n= 18,89 :=>zvol 20     

        
  

      

  Výška stupně     h= 170,00 mm       

        
  

      

  Šířka stupně     b= 290,00 mm => 290 mm   

        
  

      

  Délka výstupní čáry     l= 1755 mm       

        
  

      

  Poloměr schodišťového 
  

      

  prostoru     2125 mm       
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7. Závěr 

Stavební materiály uvedené na výkresech a v technické zprávě vyhovují platným 

normám, mohou se zaměnit za výrobky jiných firem stejných nebo lepších parametrů. V 

případě poţadavku dodavatele na následné změny v projektu je nutno tyto poţadavky vţdy 

konzultovat s projektantem. 

Při  všech   pracích  nutno   dodrţovat   předpisy  o   bezpečnosti  práce,   předepsané 

technologické postupy a pouţívat ochranné pomůcky. 

Zpracovaná dokumentace byla projednána a odsouhlasena s dotčenými orgány a 

organizacemi. Všechny poţadavky a připomínky byly respektovány. 
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9. Přílohy 

9.1 Katalogové listy materiálů 
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Dveře vnitřní 

Firma: ALBO • 751 22 Osek nad Bečvou 95 • tel.: 581 793 091 • e-mail: albo@albo.cz • 

www.albo.cz 

Označení Poznámka 

ks Cena za ks bez DPH Plné 

dveře Šířka 60-100, výška do 220 cm 1 10 500,-Dveře 2/3 sklo Šířka 60-

100, výška do 220 cm 1 11 000,-Dveře 1/1 sklo Šířka 60-100, výška do 220 

cm 1 11 500,-Zárubně Do 15 cm 

1 4 500,- 

Zárubně nad 15 cm Kaţdý cm navíc = 120 Kč Montáţ 

1 

1 700,- Moření 

1 

2 000,- Dveře Helfštýn 1/1 sklo Šířka 60-100, výška do 220 cm 

1 12 500,- 

Protipoţární dveře masivní V plném provedení 

1 

20 000,- Protipoţární zárubeň masiv 

1 8 000,- 

Protipoţární dveře masivní V proskleném provedení 

1 

20 000,- + cena skla Bezfalcové provedení 

1 

3 000,- Obloţka LUX S ozdobným nákliţkem 

1 3 000,- 

Cena obsahuje: výrobu dveří a zárubní z 

pařeného buku, povrchovou úpravu, zadlabací zámek, panty, těsnění, sklo, zasklení. 

Cena je uvedena bez kliky (vrchního kování). Cena nezahrnuje DPH. Doprava je účtovaná dle 

aktuálního ceníku fi rmy ALBO®. 

Dveře a zárubně jsou vyrobeny z kvalitního bukového dřeva. Dveře nabízíme v šířkách 60, 70, 

80, 90 cm. Cena je u všech těchto rozměrů stejná. 

Výroba zahrnuje: 

- dveře a zárubně jednokřídlé, dvoukřídlé, s nadsvětlíkem, posuvné (šoupací) 

- moţnost výroby atypických rozměrů 
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Bezpečnostní dveře|SD 102 

    

   

 Bezpečnostní třída 3.  

 Požární odolnost (45 minut) EI 45, EW 45*  

 Tepelná izolace U = 0,8  

 Zvuková izolace 33-42 dB*  

 Průvzdušnost třída 4  

 Vodotěsnost třída 1A  

 Odolnost proti zatížení větrem třída 3  

 Minimální teplota vnitřního povrchu 

13°C  

  * volitelné vlastnosti 

 

 

 Určeny pro rekonstrukce a novostaby  

 Nejmasivnější dveře této kategorie na trhu  

 Určeny pro montáţ do bezpečnostních dvojitých zárubní SF2A  

 Nejvyšší evropský standard za české ceny  

 Umoţňují bezbariérový přístup prostor mezi dveřmi a podlahou 

utěsní při zavření automatická dveřní lišta  

 19 jistících bodů  

 Dvojité celoplošné pancéřování 1 mm plechem  

 V okolí zámku pancéřování zesíleno speciálním plechem  

 Tuhá ocelová kostra s rámem a ţebrováním  

 Rozvorový systém je ovládán speciálním bezpečnostním zámkem 

NEXT s masivní střelkou a zamykacími čepy  16 mm  

 Povrchová úprava dýhovanými deskami nebo kazetami z masivního 

dřeva  

 Speciální integrovaná bezpečnostní páka v zárubni NEXT SF2A 

nahrazující řetízek  

 K dostání dvoukřídlové provedení, se zámky v horní a spodní části 
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Plannja Siba = promyšlený systém 

Plannja Siba je moderní okapový systém vyráběný z kvalitního švédského ocelového 

pozinkovaného plechu tl. 0,60 mm s oboustrannou povrchovou úpravou. Je to univerzální 

okapový systém, který je vhodný ke všem typům střešních krytin. Stránku věnovanou určení 

rozměrů systému pro odvod dešťové vody naleznete zde. 

Faktory ovlivňující funkci 
a rozměry okapového systému 

Riziko ucpání ţlabu můţeme částečně eliminovat jeho spádem a vhodně navrţenými rozměry. 

Velikost otvoru ve ţlabu pro ţlabový kotlík má nepostradatelný význam k dosaţení jeho 

dostatečného odvodnění. Kotlíky Plannja Siba jsou pro připojení ke ţlabu kónické, coţ 

poskytuje přibliţně o 30% větší objem odvodňování neţ u válcového vývodu - hrdla. Filtrační 

vloţka ve ţlabu se můţe občas zanést. Vhodnější variantou je pouţití vyhazovače listí. 

Okapový svod se snadněji udrţuje, pokud je spojen se zemním odtokem bez sítka, nebo 

obdobným způsobem. Tenké, úzké svody mohou být náchylnější k tvorbě ledu. Tvar 

zakončení střechy, např. v souvislosti s umístěním drţáků, můţe vyţadovat ţlab větších 

rozměrů. Okapový svod a ţlab musí být řádně slícovány. Následky přetékání ţlabů jsou 

faktorem, který je třeba brát v úvahu jiţ při výběru velikosti celého okapového systému. 
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Plannja Siba 

Kompletní systém pro 

odvod dešťové vody 

Plannja Siba je vyráběn 

z těchto materiálů: 

 ocelový 

pozinkovaný plech 

oboustranně 

opatřený 

materiálem Glossy 

 ocelový plech 

pozinkovaný 

ponořením 

Ţlabové háky jsou 

vyráběny z 

pozinkované pásové 

oceli a ocelového 

pozinkovaného plechu.  

Povrchové úpravy 

Glossy 

PLANNJA HARD 

COAT GLOSSY je 

polyester navrţený pro 

okapový systém. 

Poskytuje výbornou 

ochranu proti UV – 

záření a korozi s 

vlastnostmi na rozhraní 

mezi pruţností a 

tvrdostí.  

  

Tvary a rozměry 

Prvky střešního 

okapového systému 

jsou vyráběny z 

ocelového 

pozinkovaného plechu 

tloušťky 0,6 mm s 

výjimkou svodů 

průměrů 120 mm, které 

jsou vyráběny z 

pozinkovaného plechu 

o tl. 0,7 mm. 

Půlkruhové 
výrobky 

Ţlaby, spojky a úchytné 

prvky jsou vyráběny v 

průměrech 100, 125 a 

150 mm. Ţlabové háky 

jsou vyráběny z 

pozinkované pásové 

oceli a ocelového 

pozinkovaného plechu 

o rozměrech 25 x 5 

mm. Měděné ţlabové 

háky jsou vyráběny z 

plechu o rozměrech 30 

x 6 mm. Ţlabové rohy a 

kouty jsou vyráběny v 

úhlech 90 a 135 stupňů. 

 

  

Kruhové výrobky 

Okapové svody a jejich 

příslušenství jsou 

vyráběny v průměrech 

75, 90, 100 a 120 mm. 

Kolena jsou vyráběna v 

úhlu 70° pro průměry 

75, 90 a 100 mm a 60° 

pro rozměry 120 mm. 

Některé speciální 

doplňky jsou vyráběny 

z plastu 

 

Hranatý systém 

Je vyráběný v šířce 125 

mm. Svody jsou 

vyráběny v délce do 6,0 

m, ale pouze v 

kruhovém průřezu. 
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Zábradlí VIRGO 
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MonoSpace výtahová platforma  

 

Charakteristika 

V roce 1996 společnost KONE svým výtahem KONE MonoSpace® změnila celý obor. 

Toto řešení se od té doby stalo standardem, který se ostatní výrobci snaží napodobit.  

Pomůţeme vám zhodnotit vaše potřeby a navrhnout ideální výtahový systém.  

Snadnější návrh budov 

Výtahy KONE MonoSpace® potřebují pouze jeden prostor - výtahovou šachtu. Strojovna 

není nutná. Absence strojovny dává architektům a developerům větší svobodu v návrhu budov 

a šetří náklady na stavbu. Navíc mohou nyní výtahy obsluhovat i prostory v posledním patře a 

na střechách budov bez přítomnosti nevzhledné technologie. 

Podstatné snížení nákladů 

KONE MonoSpace® Special potřebuje menší prostor, takţe vy máte více prostoru k 

pronajmutí. Zkracuje také dobu výstavby a šetří materiál a náklady. Proces dodávky a 

instalace těchto výtahů zajistí, aby se výtah nestal brzdou celého projektu. 
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Náhled v šachtě 
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Pohon KONE EcoDisc® 

V roce 1996 se společnost KONE díky pohonu KONE EcoDisc® dostala na 

technologickou špičku v oboru. 

Od té doby KONE neustále rozšiřuje moţnosti vyuţití této revoluční technologie, která nabízí 

úsporu prostoru a energie, spolehlivost a pohodlnou jízdu. 

KONE EcoDisc® je klíčovou technologií všech bezstrojovnových výtahů KONE. Pouţívá 

synchronní motor s permanentním magnetem, frekvenční měnič a bezpřevodovou konstrukci 

s nízkým třením. KONE EcoDisc® potřebuje menší startovací proud, spotřebuje méně 

energie a nepotřebuje olej. 

Srovnání technologie KONE EcoDisc® s typickými představiteli tradiční hydraulické 

technologie a dvourychlostními lanovými výtahy potvrzuje jasné výhody tohoto řešení:  

 Item  Hydraulic  Traction  EcoDisc® 

Rychlost (m/s) 0.63 1.0 1.0 

Nosnost (kg) 630 630 630 

Výkon motoru (kW) 11 5.5 3.7 

Velikost hlavní pojistky (A) 50 35 16 

Spotřeba energie (kWh/y) 7200 5000 3000 

Tepelné ztráty (kW) *) 3.8 3.0 1.0 

Spotřeba oleje (l) 200 2.5 0 

Vátah (kg) **) 650 430 230 

Tyická hladina zvuku (dBA) ***) 65-70 66-75 50-55 

Typická velikost strojovny (m3) 5 12 0 

  *) 180 startů/hod 

**) Hydraulický pohon: včetně pumpy, motoru, oleje, nádoby a pístu 
Lanový: včetně pohonu a základu pod ním 
EcoDisc®: včetně pohonu a ukotvení 
***) Měřeno ve vzd. 1 m od pohonné jednotky 
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Principy BÍLÉ VANY 

                                                                                     Obr.č.1 – schéma bílé vany [1] 

 

 

                                                                         Obr.č.2 – Hloubka průsaku vody do ŢB konstrukce [2] 
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Obr. č. 4. Různé druhy WaterStop [3] 

 

 

 

Obr. č. 3. Spárové a dilatační pásy [2] 
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