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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 

 

 

Bakalářská práce ,, Nová knihovna Opava´´ se zaměřuje na dokumentaci provádění 

stavby. Bakalářská práce má 49 stran. Jedná se o objekt s 2 podzemními podlaţími a 4 

nadzemními podlaţími. Objekt knihovny se nachází v centru Opavy v blízkostí Horního 

náměstí.  Objekt je postaven jako skeletová monolitická ţelezobetonová stavba. 

Obvodový plášť je tvořen skly a obvodové konstrukce jsou z materiálu Porotherm. 

Cílem bakalářské práce bylo  vytvoření dokumentace  provádění stavby spolu 

s textovou části. Bylo nutné dodrţet právní předpisy, normy pro vytvoření projektové 

dokumentace a bylo nutné se řídit poţadavky na vypracovaní bakalářské práce.  

Klíčová slova: Knihovna, duchovní stavba, kostel, moderní architektura 

  

 

 

ANNOTATION BACHELOR THESIS 

 

 

Bachelor thesis, "The new library Opava''focuses on the implementation of 

construction documents. Bachelor thesis  has got 49 pages. It is a building with 2 underground 

floors and 4 floors. The object library is located in the heart of Opava in the square near the 

top. The building is constructed as a monolithic reinforced concrete skeleton construction. 

The facade consists of glass and building envelope are made of material Porotherm. 

The aim of this thesis was to create documents with the implementation of the 

construction of the text. It was necessary to comply with legislation, standards for the creation 

of project documentation and the need to follow the requirements for the elaboration of the 

thesis. 

Keywords: library, religious building, church, modern architecture
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SEZNAM POUŢITÉHO ZNAČENÍ  

 

 

m metry 

cm centimetry 

mm milimetry 

m2 metry čtvereční 

m3 metry krychlové 

P+D pero + dráţka 

PP podzemní podlaţí 

NP nadzemní podlaţí 

B.p.v. Baltský výškový systém po vyrovnání 

C xx/yy třída betonu 

FeZn pozinkovaný plech 

PVC polyvinylchlorid  

S0 XX objekt - číslo  

M XX šroub třídy 

Sb. sbírka 

ČSN národní norma 

ČSN EN Národní norma v souladu s evropskou normou 

TPG označení normy pro plynaře 

NN nízké napětí 

WC záchod 

TZB technické zařízení budov 

tl. tloušťka 

HUP označení skříně pro plyn 

RWE energetická skupina RWE - plyn 

STL LPED XX označení vedení plynovodu 

AYKY elektrické kabely z hliníku 

PS1/ER označení elektrického rozvaděče 

DN vnitřní průměr potrubí 
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1. ÚVOD  

 

Zadaným tématem bakalářské práce je Nová knihovna Opava. Téma bakalářské práce 

vychází z urbanistické studie, vypracované ve skupinách v rámci 3. ročníku a týkající se 

centra Opavy, konkrétně Horního náměstí.  

V dnešní době se na Horním náměstí nachází Slezanka , která je z části nevyuţívaná a 

výšková budova. Na zbylém území se nachází zeleň. Park je nevyuţívaný a slouţí pouze jako 

cesta pro zkrácení času potřebného k přejití daného území.  

Na Horní náměstí existuje developerský projekt, který zastavuje celé toto místo a má 

zde, podle návrhu, vzniknout obchodní středisko. Naším úkolem bylo najít novou funkci pro 

Horní náměstí a měli jsme se pokusit o návrh nové zástavby, která by ukázala i na jiné moţné 

vyuţití tohoto prostoru, neţ je vybudování velkého obchodního centra.  

Stavba knihovny má propojit moderní zástavbu s historickým kostelem Nanebevzetí 

Panny Marie, který je dominantou této části města a poukázat na duchovní hodnoty obou 

těchto staveb.  
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2.         NOVÁ URBANISTICKÁ ZÁSTAVBA  

 

 Po různém přemýšlení a vymyšlení mnoha konceptů a variant, jsme dospěli  

k následujícímu závěru. Zbouraní Slezanky, výškové budovy a budov ve vlastnictví města, 

které sousedí s ulici Rybí Trh, následně zde bude vybudovaná nová zástavba, která bude mít 

tvar různých kostek, bude působit hravě a kaţdá stavba bude originální.  Stavby jsou 

rozmístěny jako skupiny kostek, kdy  kaţdá má ještě vlastní velikost. Inspiraci jsme čerpali 

v historii městské zástavby, kdy v minulosti měla kaţdá parcela svojí velikost a stavby během 

historického vývoje vypadaly kaţdá úplně jinak. V minulosti Horním námětím procházely 

dvě ulice, které jsme obnovili a přidali jsme k ním ještě třetí ulici, která se nachází mezi 

novou zástavbou a starou zástavbou sousedící s ulici Ostroţná. Tyto tři ulice se křiţují ještě se 

čtvrtou ulici, která vede z ulice Ostroţné dál kolem katedrály. Tím jsme zachovali současnou 

moţnost vše  projit okolo Horního náměstí.  

Takto vzniklý bulvár má v přízemí a v prvním patře obchody, kavárny, galerie a další 

prostory s rozličným vyuţitím. Partery jsou průchozí,  takţe se zde můţe člověk pohybovat 

dle libosti. Od druhého patra se zde nacházejí kancelářské prostory a byty.   

Jedním z problémů centra města Opavy je nedostatek parkovacích místa a problém 

s docházkovou vzdáleností. Proto se pod novými objekty nachází  podzemní garáţe, které 

mají několik výstupů na povrch, a to jak samostatných výstupů, tak výstupy ústící do některé 

z budov.  
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3.      KNIHOVNY DNES A V MINULOSTI 

 

3.1.  Knihovny v dnešní době  

 

V dnešní době začínají knihovny díky počítačové technice, částečně upadat. Proto 

se jejich  vyuţití začíná částečně měnit. Stále zůstává základní funkce knihovny a tou 

je vzdělání. Nové knihovny ale začínají na moderní trendy doby reagovat tím, ţe se 

stávají multifunkčními. Začínají se stávat prostorem, kde je moţno se setkávat na 

různých událostech. V knihovnách se objevují kavárny a výstavní prostory. 

Odehrávají se zde zajímavé přednášky a  tak se původní náplň studovny začíná 

pomalu měnit.  

 

 

3.2. Knihovny v minulosti 

 

V minulosti se většina zpráv předávala ústně,  anebo pomocí kreseb (jeskyní 

kresby v Lascaux, Parpalló u Valencie atd…).Z těchto kreseb se postupně vyvinulo 

písmo.  Nejprve to byla obrázková písma , hieroglyfická písma a postupně se 

vypracovalo spousta druhů písem.  

 

První písemné záznamy máme ze Sumeru, kde písmo nejprve slouţilo 

k záznamům, ale postupem času se  začínalo široce vyuţívat. Postupně docházelo ke 

skladovaní záznamů a tím začaly vznikat první knihovny.  Ve starověku se 

v knihovnách uchovávaly různé spisy a záznamy. Byly většinou veřejné. Ve 

středověku se situace změnila a knihovny se nacházely převáţně v klášterech, které 

byly v té době centrem vzdělanosti. Velký zlom nastal  v polovině 15. století 

vynálezem knihtisku. Původně se knihy psaly ručně a ručně se i opisovaly, coţ bylo 

velice nákladné. Vynálezem knihtisku dochází k mnoţení knih. Postupně se objevují 

knihovny u bohatších vrstev. Králové na zámcích mají své knihovny a podobně i 

šlechta.  
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4.        HISTORICKÝ VÝVOJ OPAVY 

 

Opava vznikla patrně ve 12.století jako kupecké město situované poblíţ brodu přes 

řeku Opavu. Opava leţela na Jantarové stezce, která spojovala Jadran s Baltem. První 

písemná zmínka je z roku 1195. V roce 1224 se Opava stává městem.  Jádro města vzniklo 

v okolí Horního náměstí a rozrůstalo se ulicí Mezi Trhy a Dolním náměstím.  Město bylo 

opevněné nejprve pravděpodobně valem a dřevěnou palisádou a později kamennou hradbou 

která měla tři brány (Jaktařskou, Ratibořskou a Hradeckou).  Hradby byly v průběhu 19. 

století zbourány a  na jejích místě se objevuje dnešní okruţní objezd a park.  Město bylo 

zaloţeno jako gotické, ale s postupem architektonických slohu je přebudováváno v renesanční 

město a později v barokní město.  

 

Během třicetileté války byla Opava několikrát zabrána Švédy. Opava byla v roce 1689 

zasaţena poţárem. V roce 1814 bylo při gymnáziu zaloţeno muzeum, dnes Slezské zemské 

muzeum, nejstarší na území Českého státu.  Opava byla aţ do roku 1928 hlavním městem 

Slezska. V roce 1928 se hlavním městem stává Ostrava, která s Opavou soutěţila o prvenství.  

Velkou ztrátu však město zaţilo během druhé světové války, kdy bylo z jedné třetiny zničeno 

a většina Německého obyvatelstva odsunuta.  

 

 Poslední velké změny Opava zaţila přestavbou Horního náměstí, kdy zde byla 

vybudovaná Slezanka a výšková budova ministerstva zemědělství.  Novodobý vývoj Opavy je 

podobný ostatním městům. Na předměstích vznikají nové hypermarkety. Dochází k sanací 

panelové zástavby.  

 

 Opava neměla příliš velký průmyslový potenciál jako v pozdější době Ostrava, ale 

vznikly zde textilní závody, v roce 1825 byl vybudován pivovar a v polovině 19. století 

vznikly na Jaktařském předměstí dva pivovary.   

 

 Opava je velice bohatá na historické stavby. Z gotického období se zde zachovaly 

převáţně kostely a kaple. Z období renesance zde se dochovala městská věţ Hláska a některé 

měšťanské domy. Z období baroka se nám dochovaly paláce , Mariánský sloup, některé 

měšťanské domy a přestavby kostelů či klášterů. Z 19. století je zde například stavba 

městského divadla  a muzea. Divadlo je v novorenesančním stylu. Začátkem 20. století zde 

vznikají moderní stavby jako například Městský dům kultury Petra Bezruče a další různé 
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stavby . Moderní architektura je zastoupena například obchodním domem Breda a kostelem 

svaté Hedviky.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Obchodn%C3%AD_d%C5%AFm_Breda-Weinstein&action=edit&redlink=1
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5.     PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

 

5.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA 

 

Název stavby:   Knihovna 

Umístění stavby:  Horní náměstí, ulice: kříţení ulic Rybí Trh a Almuţnická 

746 26 Opava  

Investor:    Statutární město Opava 

Horní náměstí 382/69 

746 26 Opava – Město     

Vypracoval:   Jiří Hořínek  

Charakteristika stavby: Knihovna o 4 nadzemních podlaţích a 2 podzemních podlaţích , 

kde se  nachází sklad knih. 

Parcelní číslo:   270 , 271/1, 271/2, 265/1, 239/2  

Katastr:   Opava 

Kraj:    Moravskoslezský 

 

 

5.2.INFORMACE O DOSAVADNÍM VYUŢITÍ A ZASTAVĚNÍ ÚZEMÍ, O 

STAVEBNÍM POZEMKU A O MAJETKOPRÁVNÍCH VZTAZÍCH  

 

Stavba se nachází na území města Opavy. Jde o území leţící v historické části města 

Opavy, v blízkosti Horního náměstí. V průběhů 2. světové války byla zničena řada domů, 

které byly následně zbourány a vznikl zde zelený prostor. V 60. a 70. letech minulého století 

došlo k vybudování Slezanky a výškové budovy, která slouţila jako úřad inspekce 

v zemědělství spadající pod ministerstvo zemědělství. Na straně leţící v blízkosti gotického 

chrámu se nachází starý polorozbořený opuštěný dům, ve kterém se nachází stará 

trafostanice.V rámci urbanistické studie dochází k bourání stávající zástavby v oblasti 
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Horního náměstí a na straně ulice Rybí Trh (zde se nachází gotický chrám). Stavba na parcele 

číslo 271/1 je v nynější době nevyuţitá a zvaţuje se o její demolici. Dům není památkově 

chráněný, stejně jako Slezanka a výšková budova. 

 

Zastavěná oblast je ohraničená Horním náměstím na severovýchodní straně. Na 

jihovýchodní straně se nachází ulice Ostroţná a z jihozápadní strany je ohraničená ulici 

Popskou. Na severozápadě je pak území ohraničeno ulici  Rybí Trh. Z Rybího Trhu vbíhá do 

zastavěného území ulice Almuţnická. Almuţnická ulice bude vyuţitá jako příjezdová cesta 

do podzemních garáţí a částečně k obsluze objektu. 

 

Místo určené pro novou stavbu knihovny je přístupné z ulice Rybí Trh a ulice 

Almuţnická. Stavební parcely jsou ve vlastnictví města, a proto není třeba vyřizovat sloţité 

majetkoprávní vztahy. 

 

5.3.ÚDAJE O TECHNICKÝCH PRŮZKUMECH A NAPOJENÍ NA TECHNICKOU 

INFRASTRUKTURU 

 

Dopravní obsluţnost budovy bude zajištěná z ulice Rybí Trh a po vybudování 

podzemních garáţí , do kterých bude přístup přes  ulici Rybí Trh a Almuţnická, bude přístup 

umoţněn i z tohoto prostoru.  

 

Napojení objektu na elektrickou energii bude provedeno přípojkou z veřejného 

rozvodu elektrického vedení. 

 

Vodovodní přípojka bude provedena v průběhu výstavby podzemních garáţí a bude 

napojena z veřejného vodovodu nacházejícího se na Horním náměstí. 

 

 Kanalizace bude  svedena do veřejné kanalizace. Vybudování kanalizace je závislé na 

vybudování podzemních garáţí. 
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V průběhu studie byl proveden jednoduchý geologický průzkum, který nezjistil 

přítomnost radonu na daném území.  Dále bylo geologickým průzkumem zjištěno, ţe hladina 

podzemní vody se nenachází  do hloubky zaloţení stavby. Při zjišťování podloţí bylo 

zjištěno, ţe podloţí je tvořeno štěrkovitým jílem. 

 

 

5.4.  INFORMACE O SPLNĚNÍ POŢADAVKŮ DOTČENÝCH ORGÁNŮ 

 

Napojení na vedení elektřiny, plynu, kanalizace a vodovodu, je provedeno podle 

pokynu příslušných orgánů. Úřad památkové péče nemá ţádné podmínky a speciální 

poţadavky na novostavby. 

 

 

5.5. INFORMACE O DODRŢENÍ OBECNÝCH POŢADAVKŮ NA VÝSTAVBU 

 

Jelikoţ se jedná o novostavbu veřejné budovy,  musí být splněny hlavně poţadavky na 

bezbariérovost  a poţární bezpečnost  stavby, včetně hygienických poţadavků. Veškerá patra 

jsou přístupná po schodišti, ale taky i výtahy pro lidi se sníţenou schopností pohybu. Únikové 

cesty odpovídají  poţárním poţadavkům, coţ činí maximální vzdálenost únikové cesty  30 m.  

 

Projektová dokumentace je vypracována na základě vyhlášky č. 499/2006 Sb. o 

dokumentaci staveb. Je vypracována v daném rozsahu a dle potřeby můţe být doplněna. 

 

 

 

 

 



Bakalářská práce                                                                                       Nová knihovna Opava 

 ___________________________________________________________________________  

 10 

5.6.ÚDAJE O SPLNĚNÍ PODMÍNEK REGULAČNÍHO PLÁNU, ÚZEMNÍHO 

ROZHODNUTÍ, POPŘÍPADĚ ÚZEMNĚ PLANOVACÍ INFORMACE U STAVEB  

§ 104 ODTAVCE 1. STAVEBNÍHO ZÁKONA 

 

Stavba se nachází v historické části města, kde podle územního plánu mají být od 

3.NP byty. V tomto případě bylo poţádáno o výjimku a městský úřad vyhověl. Podmínkou 

ale bylo, ţe v posledním patře se budou nacházet byty. O výjimku bylo ţádáno při zpracování 

dokumentace k územnímu řízení.  

 

 

5.7. VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY STAVBY NA SOUVISEJÍCÍ A PODMIŇUJÍCÍ 

STAVBY A JINÁ OPATŘENÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 

 

Na stavbu knihovny bude navazovat výstavba podzemních garáţí. Po dokončení 

podzemní části knihovny se budou moci začít budovat podzemní garáţe. Dále bude 

provedeno napojení na inţenýrské sítě. Přípojky plynu a elektřiny budou moct být zbudovány 

ihned. Kanalizace a vodovodní přípojka budou zbudovány v průběhu dokončovacích prací na 

garáţích. 

 

 

5.8. PŘEDPOKLÁDANÁ LHŮTA VÝSTAVBY, VČETNĚ POPISU POSTUPU    

       VÝSTAVBY 

 

Předpokládané zahájení stavby je plánováno předběţně na 5. června 2012 a doba 

výstavby knihovny je plánovaná do 10. září 2013. Nejprve bude sejmuta ornice ve vrstvě cca 

30 cm, poté budou provedeny výkopové práce a následně po vybudování základů, proběhne 

výstavba podzemních podlaţí. V průběhu budování 1.podzemního podlaţí se začnou budovat 

podzemní garáţe, které bezprostředně navazují na objekt a jsou důleţité pro zásobování 

stavby. Po výstavbě 1. PP bude vybudována nadzemní část, která má 4 nadzemní podlaţí. Po 
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hrubých pracích budou následovat vnitřní omítky, vedení TZB atp. …Nakonec bude 

provedena fasáda a interiérové úpravy. 

 

 

5.9. STATICKÉ ÚDAJE O ORIENTAČNÍ CENĚ STAVBY 

 

Orientační náklady na stavbu     62 946 975 Kč  

Zastavěná plocha      975 m
2
 

Obestavěný prostor      22 425 m
3 

Podlahová plocha místností     875 m
2 

Plocha pozemku      1196,44 m
2   

Procento zastavěnosti celkem    81,5 % 

Plochy místností           2.PP – 3.NP                   975 m
2 

                                                                    4.NP                  675 m
2
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6.   SOUHRNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

6.1. URBANISTICKÉ,  ARCHITEKONICKÉ  A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

 

6.1.1. ZHODNOCENÍ STAVENIŠTĚ 

 

Staveniště se nachází výhradně na pozemcích investora, kterým je město. Dopravní 

obsluţnost staveniště je zařízena pomocí příjezdových cest Almuţnická a Rybí Trh. Hranice 

pozemku byly vytyčeny geodetem, v terénu jsou vyznačeny značkami. Zároveň spolu 

s vytyčením proběhlo výškové zaměření pozemků při zpracování dokumentace pro územní 

rozhodnutí. Staveniště, včetně vytyčovacích bodů, bude předáno investorem dodavateli stavby 

při předání staveniště. Veškeré pozemní komunikace a veřejné prostranství se budou pro 

stavební účely vyuţívat zásadně jen v omezeném nezbytném rozsahu tak, aby nedošlo 

k přetíţení komunikací. Po ukončení uţíváni těchto části budou prostory uvedeny do 

původního stavu. 

 

 

6.1.2. URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ REŠENÍ STAVBY, POPŘÍPADĚ 

POZEMKŮ S NÍ  SOUVISEJÍCÍCH 

 

Nová zástavba má symbolizovat historický vývoj zastavování měst. Z tohoto důvodu 

byly zvoleny pro hmotu různé tvary krychlí a kvádru, o různé výšce. Budova knihovny je 

umístěna do klidné části Horního náměstí. Knihovna je situována svojí podélnou stranou 

k cestě Rybí Trh a k chrámu Nanebevzetí Panny Marie. Na jiţní straně konkatedrály se 

nachází bývalé náměstíčko, které je v dnešní době zarostlé velkými stromy a prostor není 

vyuţíván. Toto místo ve spojení s konkatedrálou působí klidným dojmem. Proto bylo místo 

bývalé trafostanice vybráno  jako místo pro vybudování nové knihovny. Objekt se skládá ze  

tří čtverců a jednoho kvádru, který je o podlaţí niţší neţ krychle.Krychle jsou umístěny 

kolmo na Horní náměstí.  Jedna krychle se nachází blíţe Hornímu náměstí,  na ni svojí kratší  
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stranou navazuje kvádr, který je o jednu čtvrtinu posunut dál od konkatedrály. Na protější 

straně kvádru se nachází krychle, která je ve stejné ose jako první krychle. Poslední krychle je 

posunuta o jednu polovinu  své hrany směrem od Rybího Trhu. Takto vzniklá stavba má dvě 

věţe. V menší věţi se nachází administrativa knihovny, v té větší se pak nacházejí byty. 

 

Budova má dvě podzemní podlaţí, kde jsou umístěny sklad knih a technické 

prostory. V prvním nadzemním podlaţí se nachází vstupní hala, která je umístěna ve větší 

věţi a hala je průchozí, takţe se do budovy můţou lidé dostat jak z ulice Rybí Trh, tak z nově 

vzniklé ulice. Z haly je moţnost vejít do kavárny, která se nachází také ve větší věţi. Na 

těsnou blízkost kavárny navazuje zásobování a prostory pro zaměstnance kavárny. V kvádru 

se nachází galerie, místo určené pro různé výstavní akce, a z ní je moţno navštívit 

internetovou místnost spolu s přednáškovým sálem. Z galerie je moţno vyjít po schodišti, či 

vyjet výtahem, do dvou vyšších podlaţí. V druhém nadzemním podlaţí se pak nachází 

vypůjční prostory knihovny s moţností posezení a místnosti pro zaměstnance. Třetí nadzemní 

podlaţí má stejnou funkci jako druhé nadzemní podlaţí, ale má zde navíc studovnu.  

 

Hlavní vstup do budovy je v krychli, která je umístěna mezi krychlí  a kvádrem, a na 

jedné straně je zapuštěná do hmoty objektu, zatímco na druhé straně z hmoty objektu 

vystupuje. 

 

V blízkosti knihovny se nachází chrám Nanebevzetí Panny Marie. Jde o gotickou 

stavbu z červených cihel, coţ je typické pro pohraniční stavby z tohoto období. Záměrem 

vzhledu knihovny bylo propojit historický vzhled gotického chrámu a současně poukázat na 

duchovní hodnoty obou staveb. Proto je stavba knihovny obloţená červenými pásky cihel. 

Galerie a výpůjční prostory knihovny mají prosklenou fasádu. Z důvodu dostatečného 

prosvětlení, aby agresivní sluneční paprsky nepoškozovaly knihy, je před skleněnou fasádu 

umístěn systém lamel, které mají tomuto nepříjemnému jevu zabránit, ale přitom mají 

umoţnit dostatečné prosvětlení místnosti. Lamely jsou ze skla, které má tmavé zbarvení. 

Skleněné lamely byly zvoleny proto, aby zastavily agresivní UV záření, ale umoţnily prostup 

světla do místnosti. Byty nacházející se ve čtvrtém nadzemním podlaţí, mají fasádu podobnou  
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věţi, to jest  mají smetanovou barvu. Balkóny jsou z cetris desek, které mají povrchovou 

úpravu podobnou cihelné vazbě, a mají podobné zbarvení jako cihly na katedrále. Díky toho 

dochází k propojení starého s novým. Dochází k vizuálnímu oddělení funkce. Stavba má 

jednoduchý tvar hlavně proto , aby působila klidným a důstojným dojmem. 

 

 

6.1.3. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ S  POPISEM POZEMNÍCH STAVEB A 

INŢENÝRSKÝCH  STAVEB  A  ŘEŠENÍ  VNĚJŠÍCH  PLOCH 

 

Bourací práce 

  

Na parcelách číslo 271/1, 265/1 a 270 se nachází stávající zástavba. Stávající zástavba 

bude strţena za pomocí  těţké techniky. Veškerá vybavení stavby budou demontována. 

Stavba bude před bouracími pracemi odpojená od technické infrastruktury. Stavební suť bude 

odvezena na skládku dle příslušných paragrafů. Dokumentace  bouracích prací byla 

vypracovaná samostatně dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., podle přílohy číslo 4 tykající se 

dokumentace bouracích prací. 

 

 

Zemní práce 

  

 Výkopové práce budou zahájeny po vytyčení stavby a sejmutí ornice o mocnosti 

přibliţně 30 cm.Poté bude proveden výkop do hloubky -8,350 m pod úrovní terénu. Následně 

proběhne výkop základových pásů do hloubky -8,850 m od výšky  ± 0,000 = 228,500 B.p.v, 

tj. úroveň čisté podlahy 1.NP.  

  

 Zajištění výkopové jámy proběhne po sejmutí ornice a před zahájením samotných 

výkopů. Budou pouţity Larsenovy stěny, které budou po obvodu plánovaného výkopu 

zabudovány do zeminy pomocí hydraulického kladiva. Budou zabity do hloubky nejméně 1 m 

pod úroveň základové spáry.  
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  Po ukončení výkopových práci bude vybudováno odvodnění z PVC trubek o průměru 

150 mm. Toto odvodnění stavby zde uţ zůstane a bude obsypáno kamenivem frakci 0 – 4 

mm. Drenáţní odvodnění bude omotáno textilii. 

 

 

Základy 

  

 Objekt je zaloţen na základovém roštu, který je ze ţelezobetonu třídy C 25/30. 

Základový rošt má stejnou šířku a stejnou hloubku, jeho základová spára je v hloubce -

8,850m od výšky  ± 0,000 = 228,500 B.p.v, tj. úroveň čisté podlahy 1.NP.  Spolu se 

základovým roštem budou vybudovány základy výtahů a základy schodišť.  

  

 Zároveň bude provedeno uzemnění . Vývody budou provedeny před betonáţí a jímací 

tyče budou z FeZn průměru 10 mm. Vývody budou po vzdálenostech 15 m. 

  

 Nad základovými pásy bude provedena ţelezobetonová deska o mocnosti 150 mm, 

betonové třídy C 25/30 a vyztuţena dle statického výpočtu. Půjde o kříţem vyztuţenou desku. 

 

 

Izolace proti zemní vlhkosti 

 

 Bude provedena jak svislá, tak i vodorovná izolace proti zemní vlhkosti. Hydroizolace 

bude provedena ve dvou vrstvách, modifikovaným asfaltovým pásem. Hydroizolace bude 

provedena například asfaltovým pásem Bitalgit S o tl.2 x 7 mm. 

 

 

Svislé nosné konstrukce a obvodové konstrukce 

 

 Jde o ţelezobetonový monolitický skelet. Osová vzdálenost sloupu je 4,9 m x 7,35 m.  

Jde o skeletovou monolitickou stavbu. Rozteč sloupu je 4,9 m x 7,35m . Rozměr sloupu je 

300 x 300 mm. Vyztuţení sloupů je závislé na pokynech statika.  

  

 Obvodové stěny, nacházející se v podzemní části, jsou monolitické z ţelezobetonu třídy  
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C 20/30. Důvodem zvolení ţelezobetonových stěn jsou boční tlaky zeminy na stěny. 

Vyztuţení stěn je dle statického výpočtu. Stěny nacházející se v nadzemní části jsou 

z materiálu Porotherm 30 P+D. Ostatní obvodové konstrukce jsou tvořeny ocelovými rámy a 

skly tvořící strukturální  zasklení.  

 

 

Svislé nenosné konstrukce 

 

 Veškeré stěny, tvořící výplně mezi sloupy, jsou zhotoveny z materiálů Porotherm 30 

P+D, 17,5 P+D a Porotherm 8.  Tyto jsou pouţity na výstavbu WC, zázemí pro zaměstnance a 

k vybudování  bytů. 

 

 

Vodorovné konstrukce 

 

 Stropní konstrukce je tvořena z průvlaků vzájemně na sebe kolmých a tvořící rošt. 

Průvlaky budou budovány spolu se stropní deskou, která má tloušťku 150 mm. Průvlaky mají 

výšku 290 mm a šířku 300 mm. Horní část průvlaků bude schovaná v desce a bude spolu 

působit s deskou. Rozteče průvlaků jsou 4,9 m v  kratším směru a 7,35 m v delším směru. 

Deska bude kříţem vyztuţená a výztuţ bude dle pokynu statika rozmístěna jak v průvlaku, tak 

v desce.  Betonová třída průvlaků a desky bude C 25/30. 

 

 

Konstrukce střešního pláště 

 

 Střešní plášť bude vytvořen ţelezobetonovou deskou, která bude slouţit jako nosná 

konstrukce. Na ţelezobetonové desce třídy C 25/30 bude poloţena parozábrana Fatrafol 

v jedné vrstvě. Spadová vrstva bude vytvořena z ekostyrenu o tloušťce 0 – 365 mm.   Na 

spádovou vrstvu bude poloţena tepelná izolace z polystyrenu o tloušťce 200 mm a připevněna 

k podkladu kotvícími hmoţdinkami s roznášecími talíři. Na tepelnou izolaci bude poloţena 

hydroizolace z modifikovaného asfaltového pásu, ve dvou vrstvách. Bitagit S 2x7 mm. Jako 

ochrana hydroizolace bude pouţitá tepelná izolace z XPS s povrchovou úpravou a nalepena 

na tepelnou izolaci pomocí tekutého asfaltu. 
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Skladba podlahy  

 

 Podlaha je poloţena na ţelezobetonové desce o tl. 150 mm. Nejprve bude poloţena 

tepelná izolace z EPS o tl. 100 mm. Na tepelnou izolaci bude poloţena systémová folie např. 

P 1 Pedotherm. Ve všech podlaţích kromě 1.NP a 4. NP, bude na systémové folii betonová 

vrstva vyztuţená síťovinou 140/140/6. Na beton potom bude vylitá anhydritová vrstva.  

V prvním nadzemním podlaţí a ve čtvrtém nadzemním podlaţí nebude betonová vrstva, ale 

po systémové folii bude následovat podlahové vytápění zalité minimálně 50 mm vrstvou 

anhydritu. Minimální poţadavek krytí potrubí podlahového vytápění je 20 mm. V prvním 

nadzemním podlaţí bude poloţena keramická dlaţba, barvy světlého mramoru.  

 

 

Úpravy povrchů vnitřní 

 

 Povrch místností je omítnut cementovou omítkou, která je poté natřena bílou barvou 

standard. V přízemí jsou místnosti 106 a 107 omítnuty cementovou omítkou. Místnosti jsou 

natřeny bílou fasádní  barvou STENDARD včetně stropů. Toto opatření je nutno 

z hygienických poţadavků, které kladou podmínku, aby ve skladu potravin byly omyvatelné 

stěny. 

 

 

Vnitřní obklady  

 

 Vnitřní obklady stěn u sociálních zázemí a kuchyně jsou navrţeny jako keramické 

formátu 200/200 mm. Na stěně bude proveden nejprve penetrační nátěr a elastická izolace. 

Následně bude flexibilním lepidlem nalepen keramický obklad. Po nalepení keramického 

obkladu dojde k vysparování, spárovacím tmelem. Spárování bude provedeno spárovacím 

tmelem (ASO FF – 05).  Dodavatel je povinen dodrţovat pracovní postup při lepení 

keramických obkladů dle pokynu výrobce. 
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Podhledy 

 

 Ve všech podlaţích jsou montované podhledy. Podhledy mají bílou barvu, a zakrývají 

rozvod vzduchotechniky. V podhledech je skryté vedení spinklerů a signalizačních čidel 

kouře. Jde o zavěšené kazetové podhledy CLEAN ROOM FC/CP. Kazetové profily jsou 

uchyceny pomocí uchycovacích ocelových rámů. Ocelové rámy jsou zavěšeny za ocelové 

táhla, která jsou ukotvena do ocelových ok a přivrtána do ţelezobetonové desky.    

 

 

Klempířská úprava 

 

 Klempířské prvky jsou navrţeny z titanzinku  s povrchovou úpravou předzvětralý – pro 

břidlicově šedý. Klempířské úpravy jsou provedeny u oken jako parapety a dále se klempířské 

úpravy týkají atiky. Oplechování atiky je uchyceno na ocelové kotvy ve tvaru písmene u a 

pod oplechováním se nachází tepelná izolace z XPS.  

  

 Okolo prosklené fasády se bude nacházet ochoz z nerezové oceli s protiskluzovou 

úpravou. Ocelové rošty budou osazeny do ocelových rámů vytvořených z profilu ´´L´´ a 

připevněné pomocí svárů ke konzolám. Osová vzdálenost konzol je 2 m. Velikost roštového 

panelu je 1000/600/25 mm. ´´L´´ profily tvoří úloţnou kostru pro osazení ocelového roštu. 

Velikost této vany je 2 m a světlá šířka je 605 mm. V místech , kde se nachází konzola u 

skleněné fasády, je opatřená gumovou podloţkou. Konzoly jsou z nerezavějící oceli a budou 

mít rozměry 600 mm délky a tloušťky 12 mm. 

 

 

Schodiště 

 

 Veškerá schodiště mají tři ramena o stejném počtu stupňů, výška stupně 167 mm a šířka 

stupně je 296 mm. Schodiště jsou navrţena jako monolitická ţelezobetonová schodiště 

s výztuţí dle statického výpočtu. Mezi jednotlivými rameny se nachází vţdy mezipodesty. 

Schodiště je uchyceno do ţelezobetonové stěny výtahu a v některých částech je 

vykonzolováno. Schodiště jsou obloţená keramickou dlaţbou , která je nalepena pomocí 

lepidel na keramickou dlaţbu. Keramická dlaţba bude světlé barvy a první stupeň v rameni a 
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jalový stupeň musí být označeny reflexní páskou. Toto opatření je nutné z toho důvodu, ţe 

někteří lidé mohou mít stiţene vjemové schopnosti. 

 

 

Vnitřní schodišťová zábradlí a madla 

 

 Veškerá madla jsou navrţena ze smrkového dřeva o průměru 80 mm. Jsou natřena 

průhledným nátěrem například luxorem a ukotvena pomocí ocelových nerezových kotev do 

stěny. Zábradlí je z nerezové oceli a madla jsou ze smrkového dřeva o průměrů 80 

mm.Zábradlí jsou vyplněna svislými tyčemi z nerezové oceli o průměru 10 mm a vzdálenost 

mezi jednotlivými tyčemi je 80 mm. 

 

 

Venkovní zábradlí  

 

  Venkovní zábradlí se nachází pouze ve čtvrtém nadzemním podlaţí. Půjde pouze o 

balkónová zábradlí, která budou z Cetris desek osazeny do  ocelových rámů, které budou 

z nerezové oceli. Cetris desky budou mít povrchovou úpravu. Povrchová úprava bude 

připomínat cihly a bude v podobném zbarvení jako cihly na konkatedrále (Ardebnnaise 

rouge). 

 

 

Výplně otvorů 

 

 Prosklená fasády bude dodána a zabudována firmou Clermont. Veškeré detaily jsou 

navrţeny podle detailu firmy Clermont. Hlavní vstupní dveře jsou opět dodány firmou 

Clermont. Okna v bytech a dveře na balkón budou dodány firmou Wiplast. Ostatní venkovní 

dveře budou provedeny firmou Adlo, jde o bezpečnostní dveře. Vnitřní dveře budou od firmy 

Albo.  
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Venkovní fasáda 

 

 Venkovní fasáda bude z klinker obkladu a její skladba bude následující: Nejprve bude 

nanesen plnoplošně lepicí tmel, na něj bude přilepená tepelná izolace z minerální vlny 

s kolmými vlákny (například.Rockwool). Na ni bude následně poloţena tenkovrstvá stěrka 

s výztuţnou tkaninou, následně bude pouţito kotvicích prvků s roznášecím talířkem. Poté 

bude nanesena tenkovrstvá stěrka, po uschnutí stěrky penetrační nátěr a nakonec lepicí tmel a 

obklady Klinker.  

 

 Strukturální zasklení bude  provedeno ve druhém a třetím nadzemní podlaţí. Rozhraní 

mezi sklem a tepelnou izolací bude vyplněno tepelně izolační tkaninou a následně překryta 

strukturálním tmelem.  Prosklená fasáda bude z izolačních dvojskel, které budou vyplněné 

argonem. Veškeré mezery mezi skly, budou utěsněny proti tepelným ztrátám pomoci tepelně 

izolační tkaniny a následně bude tkanina zakrytá strukturálním tmelem. Izolační sklo se bude 

skládat z bezpečnostní tabule, která se bude nacházet na vnější straně fasády a bude mít tl. 20 

mm. Sklo bude čiré bez jiné povrchové úpravy. Vnitřní sklo bude mít tloušťku 13 mm a bude 

čiré. Osazení skla bude pomocí speciálních úchytů podél styčných a loţných spár z vnitřní 

strany. Skla budou osazeny do hliníkových rámů, které budou tvořit rošt. Maximální šířka 

rámu je 85 mm a jsou opatřeny gumovým těsněním, které přiléhá na sklo.  Rámy jsou 

připevněný pomoci kotev k ţelezobetonové konstrukci.  

  

 Před prosklenou fasádou se bude nacházet systém clonících zařízení v podobě 

vertikálních lamel. Vertikální lamely budou z bezpečnostního skla minimální tl. 20 mm. 

Vertikální lamely budou z tmavého skla (zabarveného do černé barvy). Lamely budou 

osazeny do rámu z nerezové oceli a budou na stavbu dovezené jako hotový systém délky 3 m. 

Následně budou ukotveny do konzol, které budou z nerezavějící oceli. Půjde o IPE profily 

120, které budou pomocí šroubu přichyceny ke konzole.  

Konzola se bude skládat ze dvou pásků nerezové oceli tl. 12 mm a ukotvené pomoci 

závitových tyčí do ţelezobetonové konstrukce. Beton bude minimálně třídy 25/30. IPE profil 

bude ke konzole přišroubován pomocí 6 šroubů M 14. K IPE profilu bude pomoci šroubů 

přišroubovaný systém lamel. Na IPE profilech budou poloţeny a následně přivařeny L 

profily, do kterých budou osazeny ocelové pochozí rošty z důvodu údrţby fasády.  
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 Největší věţ bude mít poslední patro natřeno smetanovou fasádní barvou STANDART.  

Fasádní barva bude natřena na fasádní omítku , která bude nanesena na tenkovrstvé stěrce  

s výztuţnou tkaninou, která je nanesena na tepelnou minerální izolaci. Tepelná izolace bude 

plnoplošně přilepena na obvodové konstrukce a připevněna pomocí kotev s roznášecími 

talířky. 

 

 

Venkovní plochy 

 

 Venkovní prostor kolem knihovny bude vydláţděn ţulovou dlaţbou 300 x 300 mm. Dále 

zde budou v určité vzdálenosti zasazeny stromy a kolem stromu bude kruhová plocha, která 

bude osazena trávou.  Výškový rozdíl mezi vstupem do knihovny a venkovními plochami 

bude překlenut pomocí ramp, které budou z tmavé ţulové dlaţby o rozměrech 300 x 300 mm. 

  

 Před vstupem do budovy se bude nacházet čistící zóna. Konstrukce rohoţe bude z 

nosných duralových profilů, do kterých jsou nasunuty gumové a kartáčové násady , které jsou  

vystřídané s  profilem ve tvaru "Y".  

 

 

6.1.4. NAPOJENÍ STAVBY NA DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRKTURU 

 

Přivedení plynu bude pomocí přípojky z veřejného rozvodu RWE.  Přípojka bude 

svedena do HUP, která bude umístěna v obvodové stěně na venkovní fasádě a bude přístupna 

pro kontroly odečtu spotřeby plynu. Přípojka bude vedena potrubím STL LPED 32. 

 

Napojení na elektrickou energii bude provedeno elektropřípojkou z veřejné sítě. 

Připojení bude pomocí přípojky AYKY 4x16 mm do rozvaděče PS1/ER, který bude umístěn  

uvnitř budovy v schodišťovém prostoru. V rozvaděči bude nainstalován elektroměr dle 

výpočtů a pokynu pracovníků elektráren.  

 

Napojení na veřejnou kanalizaci bude provedeno potrubím DN 200. Potrubí DN 200 

se bude napojovat na potrubí DN 300. Potrubí DN 300 bude svedeno do veřejné splaškové 

kanalizace. Do veřejné kanalizace kromě splaškových vod bude svedena i dešťová voda. 
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Potrubí přípojky kanalizace bude z PVC.  Kanalizační přípojka bude zbudovaná v průběhu 

výstavby podzemních garáţí a bude vedena pod stropem podzemních garáţí.   

 

V rámci výstavby bude stavba napojena na veřejný vodovod.  Vodovodní přípojka 

bude vedena podzemními garáţemi pod stropem a její odběr bude moţno kontrolovat ze 

schodišťového prostoru knihovny. Schodišťový prostor knihovny bude zpřístupněn vţdy na  

ţádost daného vodohospodářského správce.  

Dopravní napojení bude řešeno z ulice Olbrichova, na kterou se napojuje ulice 

Čapkova. Čapkova ulice ústí do ulice Rybí Trh , ze které bude umoţněn vjezd do podzemních 

garáţí a nebo bude moţné zastavit na ulicí Rybí Trh v těsné blízkosti knihovny. Po konzultaci 

s dopravním odborem a  dopravní policii bude v těsné blízkosti knihovny pouze zákaz stání. 

Almuţnická ulice bude slouţit jako vjezd do podzemních garáţí. Příjezdová cesta bude 

zároveň fungovat i jako cesta, po které se bude dát území opustit. 

 

 

6.1.5. ŘEŠENÍ TECHNICKÉ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTUY VČETNĚ ŘEŠENÍ 

DOPRAVY V KLIDU, DODRŢENÍ PODMÍNEK STANOVENÝCH PRO 

NAVRHOVÁNÍ  STAVEB NA PODDOLOVANÉM ÚZEMÍ 

 

Budova nové knihovny pro Opavu nemá ţádné speciální nároky na vybudování nové 

infrastruktury. Stávající příjezdové cesty jsou vyuţívány v minimální míře a podle průzkumu 

budou plně vyhovovat a splňovat nároky na provoz budovy.  Infrastruktura bude vyuţívána 

pouze v čase od 6:00 do 22:00 a nebude tudíţ narušován noční klid. 

 

 

6.1.6. VLIV STAVBY NA ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  A ŘEŠENÍ OCHRANY 

 

Stavba neovlivní stav ţivotního prostředí dané lokality. Stavba neobsahuje ţádné 

technologie zvyšující nebo sniţující okolní teplotu ovzduší nebo podzemních vod. 

Neobsahuje téţ ţádné zdroje technologického hluku ani zdroje nebezpečného záření. 

Stavba nemá ţádný negativní vliv na obyvatelstvo. Přechodná hluková zátěţ při 

realizaci stavebních prací vzniká z pouţití stavební mechanizace a bude omezena na 

minimum. Práce nebudou prováděny v době nočního klidu, který je od 22:00 do 6:00. 
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6.1.7.  ŘEŠENÍ BEZBARIÉROVÉHO UŢÍVÁNÍ NAVAZUJÍCÍCH VEŘEJNĚ 

PŘISTUPNÝCH PLOCH A KOMUNIKACÍ 

 

Stavba vyhovuje bezbariérovému uţívání  dle č. 398/2009 Sb. Výškové rozdíly uvnitř 

budovy jsou maximálně do 2 cm. Větší výškové rozdíly jsou uvnitř budovy řešeny výtahem.  

První a poslední stupeň ve schodišťovém rameni jsou označeny reflexivní páskou. 

  

Veškerá výšková převýšení před budovou jsou řešeny buď pomocí jednoho schodu  a 

nebo pomocí rampy. Pomoci schodu jsou řešeny výškové rozdíly mezi terénem a budovou 

v částech, kde vstupují zaměstnanci. V případě potřeby je počítáno i s vybudovaným rampy 

pro zaměstnance. Vstupy pro veřejnost jsou řešeny pomocí přístupové rampy, která má sklon 

1,2%. 

 

 

6.1.8. PRŮZKUMY A MĚŘENÍ, JEJICH VYHODNOCENÍ A ZAČLENĚNÍ JEJICH 

VÝSLEDKÚ DO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

 

Byl proveden geologický průzkum, který prokázal minimální výskyt radonu a z tohoto 

důvodů nejsou nutná ţádná speciální opatření ohledně výskytu radonu.  

Geologický průzkum zjistil, ţe úroveň hladiny podzemní vody se nachází pod úrovní 

základové spáry. Nad úrovní základové spáry se nenachází hladina podzemní vody, ani 

hladina výskytu jakékoliv jiné vody. 

Byl proveden geologický průzkum na zjištění základového podloţí a zatřídění 

základové zeminy do kategorie. Základová zemina je tvořena štěrkovitým jílem.   

 

 

6.1.9. ÚDAJE O PODKLADECH PRO VYTYČENÍ STAVBY, GEODETICKÉ 

OBJEKTY A TECHNOLOGICKÉ PROVOZNÍ SOUBORY 

 

Stavba bude vytyčená oprávněným geodetem, či geodetickou firmou. V místě stavby 

byla vynesena relativní vytyčovací čára, dle které se bude provádět vytyčování stavby.  

 

Výškový relativní vztaţný bod byl stanoven a je patrný z výkresové části. Byla 

stanovená výška původního terénu  a výška upraveného terénu.  
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6.1.10. ČLENĚNÍ STAVBY NA JEDNOTLIVÉ STAVEBNÍ A INŢENÝRSKÉ 

OBJEKTY A TECHNOLOGICKÉ PROVOZNÍ SOUBORY 

 

S0 01 Objekt knihovny         

S0 02 Přípojka splaškové a dešťové kanalizace 

S0 03 Přípojka plynu 

S0 04 Přípojka vodovodní 

S0 05  Přípojka elektrického proudu (nn) 

S0 06 Podzemní garáţe 

 

 

6.1.11. VLIV STAVBY NA OKOLNÍ POZEMKY A STAVBY, OCHRANA OKOLÍ 

STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY PROVÁDĚNÍ STAVBY A PO JEJÍM 

DOKONČENÍ, RESP. JEJICH MINIMALIZACE 

 

Stavba se nachází v klidné části města a nepůsobí rušivě na okolí. Stavba je navrţená 

jako průchozí a spojuje tak ulicí Rybí Trh s nově vzniklým bulvárem.  Stavba propojuje svým 

vizuálním vzhledem Kostel Nanebevzetí Panny Marie a novou navrţenou zástavbu.  Stavba 

nenaruší svým umístěním okolí, ale naopak zde má za úkol přitáhnout lidi a oţivit zdejší 

místo, které působí zašle. 

 

 

6.1.12. ZPŮSOB ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI PRACOVNIKŮ 

 

 Způsob zajištění bezpečností pracovníků na stavbě je vypracován v samostatné zprávě 

koordinátorem bezpečnosti práce.   

 

 Způsob ochrany zdraví a bezpečnost pracovníků na stavbě se řídí vyhláškou ČÚBP a 

ČBÚ č.324/1990 Sb. , o bezpečností práce a technických zařízeních při stavebních pracech. 

Práce se budou řídit dle vyhlášky č. 324/1990 Sb. v platném znění, včetně novelizace. 
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6.2.  MECHANICKÁ ODOLNOST 

 

Stavba vyhovuje veškerým poţadavkům na mechanickou odolnost a stabilitu. Statický 

posudek byl proveden autorizovanou osobou. Návrh konstrukce byl proveden dle pokynu 

statika. Při realizaci stavby je nutné drţet se projektové dokumentace a dodrţovat stanovené 

předpisy. Jakákoliv změna materiálu můţe být pouze po konzultaci s projektantem a na 

základě nových statických výpočtů, které budou vyhovovat poţadavkům. Statický výpočet je 

ve zvláštní příloze, která není součástí projektové dokumentace, ale bude o statický výpočet 

doplněna. Mechanická odolnost stavby je podrobněji řešena zvláštní technickou zprávou. 

 

 

6.2.1. ZŘÍCENÍ STAVBY NEBO JEJÍ ČÁSTI 

 

Stavba je navrţena tak, aby vyhovovala mechanickým a statickým poţadavkům a bylo 

zabráněno zřícení stavby nebo její části. 

 

 

6.2.2. VĚTŠÍ STUPEŇ NEPŘÍSTUPNÉHO PŘETVOŘENÍ 

 

Stavba je navrţena takovým způsobem, ţe se nepočítá s větším stupněm přetvoření, 

neţ je přípustné dle normy. 

 

 

6.2.3. POŠKOZENÍ JINÝCH ČÁSTÍ STAVBY NEBO TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ A 

NEBO INSTALACE VYBAVENÍ V DŮSLEDKU VĚTŠÍHO PŘETVOŘENÍ 

NOSNÉ KONSTRUKCE 

 

Stavba je navrţena tak, aby se předcházelo neţádoucím jevům. Podkladní betonová 

deska je kříţem vyztuţena. Podkladní vrstva pod podlahou je vyztuţena síťovinou o velikosti 

140/140/6. Vyztuţená podkladní vrstva se nachází v 2.NP, 3.NP a v 1. PP a v 2.PP. 
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6.2.4. POŠKOZENÍ V PŘÍPADĚ, KDY JE ROZSAH NEÚMĚRNÝ PŮVODNÍ 

PŘÍČINĚ  

 

Tento bod není předmětem řešení, protoţe se jedná o novostavbu. 

 

 

6.3.  POŢÁRNÍ BEZPEČNOST 

 

6.3.1. ZACHOVÁNÍ NOSNOSTI A STABILITY PO URČITOU DOBU 

 

Stavba je navrţena tak, aby splňovala poţadavky na poţární únosnost.  Veškeré nosné  

hořlavé konstrukce jsou zakryty ohnivzdorným materiálem, jako je například beton. 

Protipoţární dveře mají ohnivzdornou trvanlivost 45 minut. Ocelové rámy jsou natřeny 

protipoţárním nátěrem. 

 

 

6.3.2. OMEZENÍ ROZVOJE A ŠÍŘENÍ OHNĚ A KOUŘE VE STAVBĚ 

 

Stavba je z ţelezobetonu a stěny jsou omítnuty cementovou omítkou. Fasáda je 

prosklená, jde o strukturální zasklení. Šíření ohně je zabráněno detektory poţárů a  spinklery. 

V budově jsou nainstalovány detektory kouře. Jiná speciální opatření se v budově nenachází.  

 

 

6.3.3. OMEZENÍ ŠÍŘENÍ POŢÁRU NA SOUSEDNÍ STAVBY 

 

Stavba je od sousedních budov vzdálená minimálně 7 m. Veškerý materiál pouţitý na 

fasádu je z nehořlavých prvků. Ve spodní části stavba sousedí s podzemními garáţemi. Zde je 

bráněno šíření poţáru speciálními dveřmi, které mají poţární odolnost 60 minut.  

 

 

6.3.4. UMOŢNĚNÍ EVAKUACE OSOB A ZVÍŘAT 

 

Stavba má dvě únikové cesty. Kaţdá z únikových cest se nachází na konci budovy. 

Schodiště jsou zároveň pouţívána jako komunikační prostory. Z tohoto důvodu se v 
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komunikačních prostorách nesmí nacházet hořlavé materiály. Nesmí se zde nacházet 

materiály a jiné věci, které by bránily, v případě vzniku poţáru, evakuaci osob. Dveře vedoucí 

do těchto prostorů mají protipoţární odolnost 45 minut. Veškeré evakuační cesty nemají větší 

vzdálenost neţ 30 m. 

 

 

6.3.5. UMOŢNĚNÍ BEZPEČNÉHO ZÁSAHU JEDNOTEK POŢÁRNÍ OCHRANY 

 

Stavba je vybavena dostatečnými okolními prostory, aby umoţnila zásah poţárním 

jednotkám. Ulicí Rybí Trh se dá dostat na ulici  Popská, ze které je moţnost příjezdů 

poţárních vozidel do blízkosti knihovny a další nově vzniklé zástavbě.  Moţnost zásahů 

poţární  sluţby je i z ulice Rybí Trh. 

 

Dokumentace poţární bezpečnost je řešena v samostatné dokumentaci poţární 

ochrany, která je zpracována odborným pracovníkem. Dokumentace má svojí vlastní 

technickou zprávu a obsahuje evakuační plán budovy v případě vzniku poţáru.  

 

 

6.4.  HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

 

Stavba svým charakterem knihovny neovlivní stav ţivotního prostředí v okolí. Stavba 

nevyvolává ţádné negativní jevy na ţivotní prostředí. Stavba svým charakterem neohroţuje 

zdraví lidí v okolí a ani v celém městě. 

 

Odpad vzniklý při výstavbě objektů a při bourání bude roztřízen a bude odvezen na 

skládku. 

 

KÓD ODPADU   NÁZEV ODPADU         KAT. ODPADU    MÍSTO ZNEŠKODNĚNÍ 

17 05 01       zemina vytěţena s kameny     O      odvoz na skládku 

17 07 01       směsný stavební odpad        N      odvoz na skládku 

20 01 08       dřevo          O      odvoz na skládku 

20 03 01       směsný komunální dopad       N      odvoz na skládku 
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 Nakládání s odpady je řešeno v souladu s ustanoveními zákona o odpadech č. 185/2001 

Sb. a prováděcí vyhlášky č. 381/2001, jejichţ plnění bude ve výkonu autorizované 

dodavatelské firmy a budoucího provozovatele dokončené stavby. 

 

 

6.5.  BEZPEČNOST PŘI UŢÍVÁNÍ 

 

 Při uţívání stavby je třeba dbát na níţe uvedené legislativní vyhlášky, normy, zákony a 

další důleţité bezpečnostní opatření. Při výstavbě je třeba dodrţovat zákony a vyhlášky níţe 

uvedené. 

 

 Základním právním předpisem pro výstavbu je Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti 

práce a Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb. o bezpečnosti práce a technických 

zařízeních při stavebních pracích, v platném znění. 

 

 Základním právním předpisem pro provoz je Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se 

stanoví základní poţadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení v platném 

znění. 

 

 K dalším základním předpisům patří Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. - Bezpečný provoz a 

pouţívání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, Nařízení vlády č. 11/2002 Sb. - 

Umístění bezpečnostních značek. 

 

 Projektová dokumentace byla zpracována dle ustanovení Zákona č. 22/1997 Sb. o 

technických poţadavcích na výrobky a o změně.  

 

 Při údrţbě fasády je třeba dbát na dodrţování bezpečnosti. Fasáda se nesmí umývat 

v případě, ţe je venku bouřka z toho důvodu, ţe hlavní konstrukce nesoucí vertikální lamely 

je z nerezové oceli. Stejné opatření se týká i balkónů, na které je zákaz vstupu v případě 

bouřky. 
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6.6. OCHRANA PROTI HLUKU 

 

Stavba nevydává ţádný nadměrný hluk a svým provozem nenarušuje hlukem okolí. 

Stavba svým charakterem nezpůsobuje ţádné nadměrné zvukové zatíţení na okolí. Na stavbu 

nejsou poţadovány ţádné speciální předpisy týkající se ochrany hluku, Stavba splňuje 

poţadovaný limit a nezpůsobuje ţádný větší hluk. Hluk je omezen částečně pomocí izolačních 

dvojskel, která jsou pouţita v celé budově. Aby izolační dvojskla byla ještě lépe účinná, je 

pouţito jako výplně mezi skly netečný plyn Argon. Tímto způsobem je zabráněno vnikání 

nepříjemnému hluku z ulice. 

 

6.7.    ÚSPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA 

Nebyla provedena zvláštní úsporná opatření týkající se úspory tepla, stavba splňuje 

poţadavky dle normy ČSN 73 05 40. Prostupy tepla vyhovují poţadovaným limitům. Více 

v příloze Výpočet prostupů tepla. 

 

 

6.8.  ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŢÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI S OMEZENOU 

SCHOPNOSTÍ  POHYBU A ORIENTACE 

  

Stavba je zpřístupněná pro uţivatele s omezenou schopností pohybu a orientace. 

Hlavní přístup do knihovny je pomocí rampy, která má sklon 1,2 %. Délka rampy nepřesáhne 

víc jak 9 m. Z tohoto důvodu není potřeba zbudování odpočívadla. Veškerá převýšení  prahu 

nejsou větší neţ 20 mm.  

 

 Interiér knihovny je vybaven výtahy tak, aby byla zpřístupněná podlaţí pro osoby 

s omezenou pohyblivostí a orientací. Veškerá převýšení překonána schodištěm jsou upravena 

tak, aby v kaţdém rameni byl první stupeň a jalový stupeň opatřen reflexní páskou. Prahy 

nepřesáhnou výšku větší neţ 20 mm, a proto není třeba budovat přes ně rampy.  WC pro 

tělesně hendikepované nemají práh. Dveře jsou vybaveny madly na vnitřní straně dveří.  

 

 

6.9.  OCHRANA STAVBY PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 
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Objekt knihovny se nenachází v poddolované části a ani jinak staticky nestabilním 

území. Není proto třeba ţádných speciálních stavebních úprav pro stavbu, které by zlepšily 

její mechanické vlastnosti. Stavba se nenachází v záplavovém území a není proto třeba dbát 

na speciální opatření v případě záplav. Geologický průzkum prokázal, ţe stavba nebude 

ohroţena radonem. Stavba se nenachází v prostředí, které by způsobovalo výskyt jakýchkoliv 

prachových částic a nebo by zvyšovalo emisní standardy. Před povětrnostními vlivy je stavba 

chráněná standardním způsobem. Proti bleskům je stavba chráněná pomoci hromosvodů viz. 

bod 12. 

 

 

6.10.  OCHRANA OBYVATELSTVA 

 

Ochrana obyvatelstva při vzniku poţáru je řešena pomocí spinkleru, hasících zařízení, 

signalizace poţárů a pomocí únikových cest. Více v bodě 3. Poţární bezpečnost. Z hlediska 

havarijní situace v místě stavby se předpokládá vyuţití veřejných prostředků ochrany 

obyvatelstva ve městě. Ochrana proti pádu z výšky. Ochrana proti pádu z výšky je zajištěna 

pomocí zábradlí. Výška zábradlí je 1200 mm. 

 

 

6.11.  INŢENÝRSKÉ STAVBY 

 

6.11.1.  ODVODNĚNÍ ÚZEMÍ VČETNĚ ODPADNÍCH VOD 

 

Odvodnění území včetně odpadních vod je řešeno pomocí kanalizační přípojky a 

revizních šachet. Veškeré odpadní vody jsou svedeny do veřejné kombinované kanalizace. 

Veřejná kanalizace je vedena přes Horní náměstí.  

 

 

6.11.2.  ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 

 

Zásobování vodou je řešeno přípojkou, vedenou podzemními garáţemi. Budova je 

zásobována studenou vodou. Teplá voda je řešena pomocí ohřevu teplé vody. 
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6.11.3. ZÁSOBOVÁNÍ ENERGII  

 

Je řešeno napojením objektu do rozvaděče zabudovaného do fasády objektu. Plyn je 

přiveden přípojkou a HUP je zabudován ve fasádě a dobře odvětrán a splňuje všechny normy 

dle  ČSN EN 1775 (38 6441), TPG 704 01. 

 

Budova bude napojena pomocí elektropřípojky na veřejný rozvod NN. Přívod 

elektrické energie je řešen podle normy ČSN 33 2000 – 5 – 51 Výběr a stavba elektrických 

zařízení. 

 

6.11.4. ŘEŠENÍ DORPAVY 

 

Obsluha objektu je zajištěna příjezdovou cestou Rybí Trh a spojením s podzemní 

garáţí ulicí Almuţnická. Příjezd na ulici Rybí Trh je po ulici Olbrichová.  

 

 

6.11.5. POVRCHOVÉ ÚPRAVY OKOLÍ STAVBY, VČETNĚ VEGETAČNÍCH   

ÚPRAV 

   

 Okolní plocha bude vydláţděna ţulovou dlaţbou o rozměrech 300 x 300 mm. Dlaţba 

bude navazovat na ţulovou dlaţbu, která se nachází na Horním náměstí. V okolí knihovny se 

bude nacházet taky zeleň. Zeleň bude mít vyhrazené části a budou se v její blízkosti nacházet 

lavičky pro odpočinutí a posezení. Zelené kruhy budou osazeny travní směsí jemnolistých 

psinečků a kostřav. V místech vyhrazených pro zeleň se budou nacházet stromy. Půjde o 

listnaté stromy. Budou zde vysazeny javory.   

 

 

6.11.6. ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE 

   

 Napojení  na veřejnou síť drátového telefonu je podle telekomunikačního zákona, který 

řeší provedení koncového bodu sítě jejím provozovatelem. Objekt bude napojen na 

internetovou veřejnou rovněţ na veřejnou kabelovou televizi. 
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6.12.  OCHRANA STAVEB NA POZEMKU 

 

Stavba je chráněna před úderem blesku pomocí hromosvodu. Objekt byl zatřízen do 

LPS III. Poloměr valivé koule je 45 m. Objekt má plochou střechu a jako ochrana objektu 

byla navrţená  síť o velikosti 15 x 15 m. Svody jsou vzdálené po 15 m.  Svody jsou z FeZn o 

průměru 10 mm. Jímací  soustava je z FeZn o průměru 8 mm. Objekt je uzemněn pomocí 

uzemňovacích tyčí o průměru 10 mm a jsou z FeZn. Veškeré kovové konstrukce jsou 

propojeny s uzemněním.  
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7. SPECIALIZACE - ARCHITEKTONICKÝ DETAIL 

 

Důleţitou součástí stavby je fasáda. Fasáda má propojit svým vzhledem moderní 

budoucí zástavbu se stávající historickou zástavbou. Svým charakterem má poukázat na 

historický význam města. V těsné blízkosti knihovny se nachází kostel Nanebevzetí Panny 

Marie, jedná se o duchovní stavbu. Vzhled fasády má propojit a poukázat zároveň na 

duchovní význam obou staveb. Z tohoto důvodu byly pro obloţení spodní  části stavby 

vybrány jako obklad Klinker pásky, vzhledu Ardennaise Rougen TERCA. Pásky jsou 

nalepeny pomocí lepidla na tepelnou izolaci, která je z minerální vlny a  má kolmá vlákna. 

Tepelná izolace je pomocí talířových hmoţdinek 100 a délky 230 mm kotvena přes 

tenkovrstvou stěrku s výztuţnou tkaninou k obvodové stěně z Porothermu 30 P+D a nalepena 

pomocí speciálního lepidla na obvodovou stěnu.  

 

Kostel je vertikální stavba. Aby se dosáhlo i vertikálnosti na této budově, byl pouţit 

jako stínění skleněné fasády systém vertikálních lamel , které se podle potřeby mohou natáčet.  

Budova má velké prosklené plochy zasklené pomocí strukturálního zasklení. Strukturální 

zasklení probíhá v kaţdém podlaţí samostatně.  Skla jsou kotvená k hliníkovému rámu, který 

má maximální tl. 85 mm. Hliníkový rám tvoří rošt, který je pomocí ocelových nerezových 

kotev upevněn k ţelezobetonové konstrukci. Izolační dvojsklo je pomocí speciálních kotev 

uchyceno na vnitřní straně a od hliníkového rámu je izolováno pomocí gumových ochranných 

a těsnících prvků. Veškeré styčné a loţné spáry jsou nejprve vyplněny pomocí tepelně 

izolační textilní tkaniny a následně jsou z vnější strany opatřeny strukturálním tmelem. 

Prostor mezi skly je vyplněn netečným plynem Argonem. Na vnější straně se nachází 

bezpečnostní izolační sklo, tl. 20 mm, které je čiré. Na vnitřní straně se pak nachází čiré sklo 

tl. 13 mm. 

  

 Vertikální lamely jsou ukotveny pomocí nerezových profilů do ţelezobetonové 

konstrukce. Vertikální lamely jsou z bezpečnostního tmavého skla, aby bránily průniku 

agresivnímu slunečnímu záření. Skla jsou osazena do speciální nosné konstrukce. Nosná 

konstrukce je z ocelového nerezového rámu, který je pomocí šroubů připojen k IPE profilu 

120 z nerezové oceli. Pásky, kterými je rám nesoucí lamely připojen k IPE profilu, mají 

tloušťku 12 mm . Šrouby jsou z třídy M 14. IPE profil je pomocí šroubů spojen s konzolou, 

která se skládá ze dvou nerezových pásků přivařených k nerezové desce. Pásky a nerezová 

deska mají tl. 12mm. Mezi dvěma pásky je mezera velikosti 8 mm tak, aby se mezi ně dal 
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pohodlně nasunout IPE profil 120. Nerezová kotva je pomocí zabetonovaných závitových tyčí 

připevněná k ţelezobetonové konstrukci. Nerezová ocel je volena záměrně, aby se sníţil vliv 

účinků tepelných mostů.  Konzoly jsou od sebe vzdáleny 2 m. Mezi druhým a třetím 

nadzemním podlaţím je prostor mezi skly vyplněn tepelnou izolací z minerální vlny. 

Minerální vlna je nalepena na ţelezobetonovou konstrukci a poté je chráněná nerezovým 

plechem tl. 0,5 mm Obloţení minerální vlnou bude provedeno aţ po uchycení konzol 

k ţelezobetonové konstrukci, po obloţení minerální vlnou bude následovat osazení 

nerezovým plechem. Po osazení nerezového plechu a po vyplnění veškerých otvorů dojde 

k osazení IPE profilu.  

 

Důleţité je zajistit umytí prosklené fasády. To je zajištěno pomocí pochozích roštů, 

které jsou z nerezové oceli a na horní straně jsou opatřeny vruby, aby nedošlo k úrazu při 

podklouznutí nohy. Rošty budou osazeny do L profilu z nerezové oceli tl. 5mm. L profily 

budou vzdálené od sebe 610 mm a budou přivařeny k nerezovým ocelovým IPE profilům.  

Konzoly budou tvořit tři řady nad sebou a budou proto mezi sebou spojeny pomocí 

táhel, aby došlo ke ztuţení celé konstrukce a nedošlo při nárazů větru k poškození. Konzoly 

budou na konci opatřeny okapničkou, aby veškerá voda, která se na konzolách objeví 

nestékala přímo na fasádu.  
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8.       ZHODNOCENÍ  

 

 Stavba reaguje na svoje okolí a snaţí se vnést citlivě do prostředí moderní 

architekturu.  Hlavním tématem bakalářské práce je prokázaní znalosti v oboru.  Zadáním 

bakalářské práce  bylo vypracovat projektovou dokumentaci k provedení stavby 

v přiměřeném rozsahu. Rozsah byl upřesněn vedoucím a konzultantem bakalářské práce.  

 

 Snaha studenta je vypracovat a prokázat znalost v oboru v maximální moţné míře. 

Student se snaţí prokázat znalosti ve stavební legislativě a orientaci v stavebním prostředí.  
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9. SEZNAM VÝKRESŮ 

 

01  ZASTAVOVACÍ  A  KOORDINAČNÍ SITUCE M 1: 500 

02  VYTYČOVACÍ VÝKRES M 1: 200 

03  ZÁKLADY M 1: 50 

04  1.NP M 1: 50 

05  ŘEZ A – A´ M 1: 50 

06  STROP 1.PP M 1: 50 

07  STŘECHA M 1: 50 

08  POHLED JIHOZÁPDNÍ A JIHOVÝCHODNÍ M 1: 100 

09  POHLED SEVEROZÁPADNÍ M 1: 100 

10  DETAIL ATIKY M 1: 10 

11  DETAIL NAPOJENÍ SE ZEMINOU  M 1: 10 

13 VÝPIS SKLADBY PODLAH M 1:10 

15 VIZUALIZACE 
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10. VÝPIS PRVKŮ 

 

12  VÝPIS PRVKŮ 
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11. ARCHITEKTONICKÝ DETAIL – Specializace architekta 

 

14  ARCHITEKOTICKÝ DETAIL  M 1: 10 
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12. TEPELNÉ VÝPOČY 

 

 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 

 

 Název konstrukce:   Obvodová stěna přízemí 

 

 Rekapitulace vstupních dat 

  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 

 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 

 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 

 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 

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

  

 Skladba konstrukce 

  

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

   1  Omítka vápenocementová  0,020       0,990  19,0 

   2  Ţelezobeton 3  0,300       1,740  32,0 

   3  Baumit disperzní lepidlo (Disp  0,001       0,600  50,0 

   4  Isover Orsil NF  0,150       0,046  1,5 

   5  Baumit disperzní lepidlo (Disp  0,001       0,600  50,0 

   6  Keramický obklad  0,012       1,010  200,0 

 

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

  

  Poţadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,000 = 0,793 

  Vypočtená hodnota: f,Rsi =   0,933 

  

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

  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 

  

  f,Rsi > f,Rsi,N ... POŢADAVEK JE SPLNĚN. 
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  Pozn.: Povrchové teploty a teplotní faktory v místě tepelných mostů ve skladbě je 

nutné 

  stanovit řešením teplotního pole. 

 

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

  

  Poţadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 

  Vypočtená hodnota: U =   0,27 W/m2K 

  U < U,N ... POŢADAVEK JE SPLNĚN. 

  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 

  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 

 

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

  

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

  2. Roční mnoţství kondenzátu musí být niţší neţ roční kapacita odparu. 

  3. Roční mnoţství kondenzátu Mc,a musí být niţší neţ 0,1 kg/m2.rok, 

   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (niţší z hodnot). 

 

  Limit pro max. mnoţství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 

  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,054 kg/m2,rok 

  (materiál: Baumit disperzní lepidlo (Disp). 

  Dále bude pouţit limit pro max. mnoţství kondenzátu: 0,054 kg/m2,rok 

 

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

   

  Roční mnoţství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0752 kg/m2,rok 

  Roční mnoţství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,7766 kg/m2,rok 

 

  Vyhodnocení 1. poţadavku musí provést projektant. 

  Mc,a < Mev,a ... 2. POŢADAVEK JE SPLNĚN. 

  Mc,a > Mc,N ... 3. POŢADAVEK NENÍ SPLNĚN. 
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(1)   Rozložení teplot v typickém místě konstrukce (Teplo 2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Rrozložení tlaku vodní páry v konstrukci (Teplo 2007) 
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VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 

 Název konstrukce:   strop 

 

 Rekapitulace vstupních dat 

  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 

 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 

 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 

 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 

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

  

 Skladba konstrukce 

  

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

   1  Ţelezobeton 3  0,150       1,740  32,0 

   2  EPS   0,100       0,033  70,0 

   3  P 1 Pedotherm  0,001       0,350  200,0 

   4  Anhydritová směs  0,080       1,200  20,0 

   5  Lepidlo na dlaţbu  0,002       1,160  19,0 

   6  Dlaţba keramická  0,005       1,010  200,0 

 

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

  

  Poţadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,000 = 0,793 

  Vypočtená hodnota: f,Rsi =   0,928 

  

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

  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 

  

  f,Rsi > f,Rsi,N ... POŢADAVEK JE SPLNĚN. 

  

  Pozn.: Povrchové teploty a teplotní faktory v místě tepelných mostů ve skladbě je 

nutné 

  stanovit řešením teplotního pole. 
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 II. Poţadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 

  

  Poţadavek: U,N  =   2,20 W/m2K 

  Vypočtená hodnota: U =   0,29 W/m2K 

  U < U,N ... POŢADAVEK JE SPLNĚN. 

  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 

  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 

 

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

  

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

  2. Roční mnoţství kondenzátu musí být niţší neţ roční kapacita odparu. 

  3. Roční mnoţství kondenzátu Mc,a musí být niţší neţ 0,1 kg/m2.rok, 

   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (niţší z hodnot). 

 

  Limit pro max. mnoţství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 

  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,023 kg/m2,rok 

  (materiál: Proplast). 

  Dále bude pouţit limit pro max. mnoţství kondenzátu: 0,023 kg/m2,rok 

 

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

   

  Roční mnoţství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,1536 kg/m2,rok 

  Roční mnoţství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,1693 kg/m2,rok 

 

  Vyhodnocení 1. poţadavku musí provést projektant. 

  Mc,a < Mev,a ... 2. POŢADAVEK JE SPLNĚN. 

  Mc,a > Mc,N ... 3. POŢADAVEK NENÍ SPLNĚN. 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 

 

 Název konstrukce:   střecha 

 

 Rekapitulace vstupních dat 

  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 

 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 

 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 

 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 

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

  

 Skladba konstrukce 

  

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

   1  Ţelezobeton 3  0,150       1,740  32,0 

   2  Fatrafol 804  0,002       0,350  7500,0 

   3  Polystyrenbeton 4  0,365       0,177  25,0 

   4  Malta cementová  0,002       1,160  19,0 

   5  EPS  0,200       0,033  70,0 

   6  Bitagit S  0,008       0,210  14400,0 

   7  Baumit disperzní lepidlo (Disp  0,001       0,600  50,0 

   8  XPS  0,050       0,034  100,0 

 

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

  

  Poţadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,000 = 0,793 

  Vypočtená hodnota: f,Rsi =   0,975 

  

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

  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 

  

  f,Rsi > f,Rsi,N ... POŢADAVEK JE SPLNĚN. 
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  Pozn.: Povrchové teploty a teplotní faktory v místě tepelných mostů ve skladbě je 

nutné 

  stanovit řešením teplotního pole. 

 

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

  

  Poţadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 

  Vypočtená hodnota: U =   0,10 W/m2K 

  U < U,N ... POŢADAVEK JE SPLNĚN. 

  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 

  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 

 

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

  

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

  2. Roční mnoţství kondenzátu musí být niţší neţ roční kapacita odparu. 

  3. Roční mnoţství kondenzátu Mc,a musí být niţší neţ 0,1 kg/m2.rok, 

   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (niţší z hodnot). 

 

  Limit pro max. mnoţství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 

  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,210 kg/m2,rok 

  (materiál: Pěnový polystyren 5 (po roce 2). 

  Dále bude pouţit limit pro max. mnoţství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 

 

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

   

  Roční mnoţství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0323 kg/m2,rok 

  Roční mnoţství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0474 kg/m2,rok 

 

  Vyhodnocení 1. poţadavku musí provést projektant. 

  Mc,a < Mev,a ... 2. POŢADAVEK JE SPLNĚN. 

  Mc,a < Mc,N ... 3. POŢADAVEK JE SPLNĚN. 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 

 

 Název konstrukce:   strop 2 

 

 Rekapitulace vstupních dat 

  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  18,0 C 

 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 

 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 

 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  19,0 C 

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

  

 Skladba konstrukce 

  

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

   1  Ţelezobeton 3  0,150       1,740  32,0 

   2  Pěnový polystyren 5 (po roce 2  0,100       0,033  70,0 

   3  P 1 Pedotherm  0,0001       0,350  200,0 

   4  Beton hutný 2  0,800       1,300  20,0 

   5  Anhydritová směs  0,010       1,200  20,0 

   6  Podlahové linoleum  0,005       0,170  1000,0 

 

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

  

  Poţadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,785+0,000 = 0,785 

  Vypočtená hodnota: f,Rsi =   0,938 

  

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

  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 

  

  f,Rsi > f,Rsi,N ... POŢADAVEK JE SPLNĚN. 

  

  Pozn.: Povrchové teploty a teplotní faktory v místě tepelných mostů ve skladbě je 

nutné 
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  stanovit řešením teplotního pole. 

 

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

  

  Poţadavek: U,N  =   2,20 W/m2K 

  Vypočtená hodnota: U =   0,25 W/m2K 

  U < U,N ... POŢADAVEK JE SPLNĚN. 

  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 

  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 

 

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

  

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

  2. Roční mnoţství kondenzátu musí být niţší neţ roční kapacita odparu. 

  3. Roční mnoţství kondenzátu Mc,a musí být niţší neţ 0,1 kg/m2.rok, 

   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (niţší z hodnot). 

 

  Limit pro max. mnoţství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 

  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,004 kg/m2,rok 

  (materiál: Difflex 100). 

  Dále bude pouţit limit pro max. mnoţství kondenzátu: 0,004 kg/m2,rok 

 

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

   

  Roční mnoţství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0656 kg/m2,rok 

  Roční mnoţství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,2325 kg/m2,rok 

 

  Vyhodnocení 1. poţadavku musí provést projektant. 

  Mc,a < Mev,a ... 2. POŢADAVEK JE SPLNĚN. 

  Mc,a > Mc,N ... 3. POŢADAVEK NENÍ SPLNĚN. 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 

 

 Název konstrukce:   podlaha 

 

 Rekapitulace vstupních dat 

  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  18,0 C 

 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 

 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 

 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  19,0 C 

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

  

 Skladba konstrukce 

  

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

   1  Ţelezobeton 3  0,130       1,740  32,0 

   2  Bitagit S  0,008       0,210  14400,0 

   3  Pěnový polystyren 5 (po roce 2  0,100       0,033  70,0 

   4  P 1 Pedotherm  0,0001  0,350  200,0 

   5  Beton hutný 3  0,100       1,360  23,0 

   6  Anhydritová směs  0,010       1,200  20,0 

   7  Podlahové linoleum  0,005       0,170  1000,0 

 

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

  

  Poţadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,785+0,000 = 0,785 

  Vypočtená hodnota: f,Rsi =   0,929 

  

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

  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 

  

  f,Rsi > f,Rsi,N ... POŢADAVEK JE SPLNĚN. 
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  Pozn.: Povrchové teploty a teplotní faktory v místě tepelných mostů ve skladbě je 

nutné 

  stanovit řešením teplotního pole. 

 

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

  

  Poţadavek: U,N  =   0,38 W/m2K 

  Vypočtená hodnota: U =   0,29 W/m2K 

  U < U,N ... POŢADAVEK JE SPLNĚN. 

  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 

  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 

 

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

  

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

  2. Roční mnoţství kondenzátu musí být niţší neţ roční kapacita odparu. 

  3. Roční mnoţství kondenzátu Mc,a musí být niţší neţ 0,1 kg/m2.rok, 

   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (niţší z hodnot). 

 

  Limit pro max. mnoţství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 

  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,008 kg/m2,rok 

  (materiál: Al folie 1). 

  Dále bude pouţit limit pro max. mnoţství kondenzátu: 0,008 kg/m2,rok 

 

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

   

  Roční mnoţství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0058 kg/m2,rok 

  Roční mnoţství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0417 kg/m2,rok 

 

  Vyhodnocení 1. poţadavku musí provést projektant. 

  Mc,a < Mev,a ... 2. POŢADAVEK JE SPLNĚN. 

  Mc,a < Mc,N ... 3. POŢADAVEK JE SPLNĚN. 
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