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PRŮVODNÍ ČÁST 

1. Identifikační údaje stavby a investora 

Název akce:   Revitalizace areálu Klementina – 2. etapa 

Část:   SO 20 - Provizorní opatření během stavby v SO 02  

Stupeň:   Dokumentace pro výběr zhotovitele 

Umístění stavby:  Budova č. p. 190 na parcele č. 81 a budova č.p. 1040, na 
parcele č. 80, parcely nádvoří č. 82, 83, 84, 85 

Katastrální území:   727024 Praha, Staré Město   

Investor:  Národní knihovna České republiky, Klementinum 190, Praha 
1, 110 01 

Objednatel:  Národní knihovna České republiky, Klementinum 190, Praha 
1, 110 01 

Zhotovitel:    METROPROJEKT Praha a.s., 

    nám. I. P. Pavlova 1786/2, Praha 2 

Hlavní inženýr projektu: Ing. arch. Hana Vermachová 

1.1. Zpracovatelé 

Odpovědný projektant: Ing. Pavel Burian 

1.2. Předmět řešení 

Stavební objekt SO 20 SO 20 Provizorní opatření během stavby obsahuje provizorní 
opatření pro umístění pracovníků NK v SO 02 v průběhu realizace 2. etapy.  

Dokumentace je určena odborné firmě k získání představy o rozsahu, standardu a nárocích 
na dodávku stavby a je věcí jejího odborného posouzení a případného doplnění i těch souvislostí a 
důsledků, které nejsou z dokumentace přímo zřejmé. Zpracování realizační dokumentace (dílenská 
dokumentace, technologické postupy atd.) je věcí zhotovitele. Veškeré změny musí být 
v předstihu projednávány s odbornou organizací a výkonným orgánem státní památkové 
péče. 

2. Přehled výchozích podkladů 

1. Investiční záměr (zpracovaný firmou NEXA v lednu 2008) 
2. Objemová studie (zpracovaná F2 Architekti v prosinci 2007) 
3. Stavební program NK ČR (vypracovaný Ateliérem Šumperk v únoru 2008)  
4. Digitální zaměření objektu předané objednatelem (GBS PRAHA a.r.o. 11/ 2007)) 
5. Aktualizace stavebně historického průzkumu SÚRPMO z roku 1969 
6. Zajišťovací archeologický průzkum Hospodářského dvora (zpracovaný Mgr. Havrdou 

v prosinci 1997) 
7. Klimatologický průzkum Klementina (z roku 2000) 
8. Vstupní informace týkající se provedení záchranného archeologického výzkumu v areálu 

pražského Klementina z 11/2007 (zpracovaná Mgr. Havrdou) 
9. Stavebně historický průzkum (zpracovaný PhDr. Janem Vojtou v  listopadu 2008)  
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10. Prohloubený stavebně historický průzkum (zpracovaný Mgr. Ladislavem Valtrem v 11/ 2008 – 
03/2009) 

11. Návrhy restaurátorských průzkumů exteriérů a interiérů Klementina (zpracované Ak. mal. 
Dominikou Machačovou a Ing. Martinem Dvořákem 04/ 2009) 

12. Uměleckohistorický průzkum Klementina (zpracovaný Mgr. Ladislavem Valtrem v 11/ 2008 – 
03/2009) 

13. Stavebně technický průzkum (provedený firmou Techniserv s.r.o. v  červnu 2008) v rozsahu : 
  Inženýrsko-geologický průzkum 
  Radonový průzkum 
  Měření korozity zemního prostředí 
  Stavebně materiálový průzkum 
  Salinita zděných konstrukcí 
  Radiografická kontrola železobetonové konstrukce 
  Posouzení jakostního stavu dřevěných konstrukcí  krovů a věží 
  Průzkum střešního pláště 
  Průzkum komínů 
14. Zpráva o stavebně technickém průzkumu komínů (zpracovaná DiS v srpnu 2009) 
15. Dílčí archivní dokumentace objednatele 
16. DPS 1.etapy Revitalizace Klementina - SO 02, 03 a 10 (METROPROJEKT Praha a.s. 10/2009) 
17. DSP 2.etapy Revitalizace Klementina - SO 05, 06 a 09 (METROPROJEKT Praha a.s. 10/2010) 
 
Všechny průzkumy jsou na vyžádání k dispozici u projektanta 

TECHNICKÁ ČÁST 
Areál Klementina slouží jako budova občanské vybavenosti pro Národní knihovnu České 

republiky. V rámci 2. etapy jsou kompletně revitalizovány SO 05, 06 a 09, což spočívá v odstranění 
nevhodných stavebních úprav, zlepšení tepelně-technických vlastností výplní otvorů, úpravy 
prostředí v depozitářích ve 4.NP, z těchto důvodů je nutné rekonstruované prostory vyklidit a 
zaměstnance NK přemístit na dočasná pracoviště, která jsou umístěny v SO 02. 

2.1. Popis stávajícího stavu převzato ze Stavebně technického průzkumu (STP) 

Objekt má obdélníkový podlouhlý tvar, přibližně ve 2/3 mírně zalomený, orientovaný 
přibližně severojižním směrem. V místě zlomu vybíhá úzký spojovací krček, který tvoří nadzemní 
průchozí spojnici do objektu SO 07. Objekt má 3 nadzemní podlaží a využívané podkroví. 
Východní fasáda ohraničuje Mariánské náměstí a Seminářskou ulici, západní je obrácena do 
Hlavního nádvoří, které rozděluje spojovací krček na dva stavební objekty SO 14 a SO 15. Krátká 
severní strana přiléhá k objektu SO 03, jižní průčelí je obráceno do Seminářské ulice a 
v jihozápadním rohu navazuje na objekt SO 01.  

V objektu jsou v současnosti nastěhovány odbory z prostorů rekonstruovaných v 1. etapě 
(původně objekt užívala Státní Technická Knihovna – je odstěhována do nové budovy v Dejvicích - 
2009). Byly zde umístěny jak výdejní prostory a studovny, tak sklady a kanceláře.  

V suterénu se nachází pouze jedna technická komora přístupná poklopem z 1.NP. Z této 
místnosti jsou vedeny průchozí kolektory podél obvodových zdí. Kolektory jsou částečně zděné či 
z monolitického betonu a slouží pro rozvod instalací - plyn, kanalizace, teplovod. 

V 1.NP je hlavní vstup z průjezdu z Mariánského náměstí. Podél obvodové stěny je vedeno 
hlavní přímé schodiště směřující do centra dispozice v 2.NP. Severní část budovy je využita pro 
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kanceláře a technické zázemí. Jižní část zabírá převážně jeden prostor využitý ke skladování knih. 
Zde je podlaží rozděleno samonosnou ocelovou konstrukcí na 2 patra. V jižním cípu budovy je 
vedlejší vchod z hlavního nádvoří SO 14. Ten zpřístupňuje prostor únikového požárního schodiště a 
kancelář se sociálním zázemím. Spojovací krček začíná v úrovni 2.NP, do hlavního nádvoří tak 
zasahují pouze sloupy vynášející nosné klenby krčku a tvoří tak krytý průchod nad Hlavním 
nádvořím. 

Mezipatro je přístupné z podesty hlavního schodiště a zabírá severozápadní část budovy. 
V mezipatře jsou umístěny kanceláře a sociální zařízení pro návštěvníky. V úrovni mezipatra se 
také nachází kancelář přístupná pouze po jižním požárním schodišti. 

Ve 2.NP je nad vstupním schodištěm otevřený prostor s úzkou galerií. Celé podlaží je 
členěno pouze na pár rozlehlých prostor. V centru dispozice je výdej a příjem knih, v severní části 
je specializované oddělení, jižní část zabírá studovna s knihovnou časopisů a oddělená kancelář. 
Průchod v krčku není v současnosti využíván a prostor slouží jako kancelář. V tomto podlaží je také 
přes vyrovnávací schodiště možný průchod do objektu SO 03. 

Ve 3.NP je severní část rozdělena na jednotlivé kanceláře se sociálním zázemím. Prostor 
přes celou jižní část je opět rozdělen ocelovou konstrukcí na 2 patra a využíván jako depozitář.  

Podkroví bylo zrekonstruováno v rámci 1. etapy včetně výměny střešní krytiny. 

V objektu je jedno hlavní přímé schodiště vedoucí z 1.NP přes mezipatro do 2.NP. Na 
severním konci objektu vede z 2.NP do 3.NP široké točité ocelové schodiště sloužící pro 
zaměstnance. V jihozápadním rohu je úzké točité eliptické ocelové schodiště zejména pro požární 
účely. Jsou z něj přístupny prostory knihovny a kancelář přibližně v úrovni mezipatra. V centru 
dispozice vede úzké točité schodiště z 2.NP do 4.NP určené pro zaměstnance. Několik schodišť je 
součástí ocelové regálové konstrukce ve skladech.  

U vstupu je osobní výtah, v centru dispozice výtah pro přepravu knih. V objektu je funkční 
potrubní pošta. 

Obvodové stěny jsou z cihlového zdiva tloušťky 1,6-1,8 m, místy zúženy nadokenními 
klenbami a odsazenými poprsníky. Omítka vápenocementová z exteriéru se zánovním nátěrem, 
v dobrém stavu. Vnitřní omítka hladká bílá. Celkově je zdivo v dobrém stavu. Trhliny jsou 
především na stycích konstrukcí, např.: stěna – průvlak, ostění oken, nadokenní klenby. Zvýšená 
vlhkost se vyskytuje v 1.NP u eliptického schodiště. Vlhkost vniká pravděpodobně přes zeď 
z přilehlé komunikace. Kvůli úniku vlhkosti doporučujeme i revizi fontánky ve studovně v 2.NP. 
Ve 3.NP jsou u stropu vlhké mapy, ale ty nejsou již několik let aktivní. Problém byl patrně vyřešen 
rekonstrukcí střešního pláště. 

Stropy jsou převážně žebrové železobetonové, bez poruch. Ve skladu v jižní části 1.NP je 
cihelná klenba lunetová, s povrchovými vlasovými prasklinami v celé ploše. Ve spojovacím krčku 
v 2.NP je klenba cihlová křížová. Místně se vyskytují trhliny narušující zdobnou malbu. Ve 
studovně v 2.NP je dřevěný podhled z trámů a prken. Stav bez statického rizika, z estetického 
hlediska však vhodný k celkové restauraci. Nad podhledem je stropní železobetonová deska 
vynesena na ocelových I profilech.  

Jako podlahová krytina převažuje PVC. Ve vstupním prostoru je teraco, v podkroví 
betonová mazanina. V kanceláři ve spojovacím krčku ve 2.NP je koberec. 

Okna jsou dřevěná špaletová s jednoduchým zasklením. Nutná je jejich obnova, protože 
jsou netěsná a neplní tak svoji funkci. V podkroví byla okna vyměněna a zrepasována během 
1.etapy. 

Ostění je kamenné, vyjma jižní části směrem do dvora ve 2. a 3. podlaží. 
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Dveře jsou převážně typové dřevěné ploché plné, osazené do ocelových zárubní. 

Příčky jsou zděné. Ve 3.NP okolo širokého točitého schodiště a v horní části příček mezi 
kancelářemi a chodbou jsou použity maloformátové luxfery. 

Střecha je sedlová, směrem do dvora jsou orientovány velké vikýře, směrem do ulice 
Seminářské pak vikýře menších rozměrů. Krov je železobetonový monolitický. Krytina skládaná 
z krátkých prejzů uložených do malty, bez tepelné izolace. Směrem do dvora byl střešní plášť 
rekonstruován, prejzy uloženy na laťování, s tepelnou izolací 2xOrsil 40 mm. Okapy měděné. V 
centrální části objektu vystupuje nad střešní roviny plošina sloužící potřebám Českého 
hydrometeorologického ústavu. Pochozí část plošiny tvoří pozinkované pororošty. Plošina je 
opatřená zábradlím. 

Komíny jsou řešeny v samostatné části (D. Provedené průzkumy). 

 

Základové konstrukce 

Objekt je poměrně rozsáhlý a členitý a z pohledu dalšího popisu je vhodné jej stavebně 
rozdělit na dílčí části. Jedná se o rozdělení s ohledem na polohu částí objektu vůči světovým 
stranám a to následovně: část severní, jižní a západní. 

Všechny části objektu jsou nepodsklepené, ale jsou opatřené podzemními technickými 
chodbami, které vedou  souběžně s podélnými obvodovými stěnami a to při obou stranách. 
Ve středu objektu jsou chodby propojeny centrální komorou z které vychází odbočka, jejíž strop 
tvoří komunikace mezi částmi Hlavního nádvoří (SO 14 a SO 15). Dle zaměření je vnější 
vzdálenost mezi podélnými stěnami podzemní chodby totožná s vnitřní vzdálenosti v 1.NP. To 
znamená, že při realizaci bylo obnaženo základové zdivo a provedena cihelná přizdívka. Zdivo je 
z cihel betonových, v některých místech je patrný obnažený kamenný základ. Centrální komora je 
provedena částečně z betonu.  

Šířka chodby činí 1,1 m a je vyplněna řadou inženýrských sítí - plyn, kanalizace, teplovod. 
Chůze v chodbě je možná. Výška podzemních chodeb je v jižní částí objektu cca 1,1 m, v severní 
části cca 1,5 m.   

Základovou spáru lze očekávat - pokud byly při realizaci zachovány konstrukční, stavební a 
statické zásady - v úrovni podlahy podzemní chodby. Šířka základových pasů objektu bude činit cca 
1,80 m. (Tato hodnota je stanovena s ohledem na tloušťku zdiva v 1.NP.) 

  

Vodorovné nosné konstrukce  

Vycházíme z výše uvedeného členění objektu na část severní, jižní a západní. 

Jižní část je čtyřpodlažní, severní je pětipodlažní. Oproti jižní části je v severní části 
proveden mezistrop mezi 1.NP a 2.NP. 

Západní část je čtyřpodlažní, přičemž 1.NP má charakter průjezdu a rozděluje Hlavní 
nádvoří na stavební objekty (SO 14 a SO 15). 

Nosné konstrukce podporující nosné vodorovné konstrukce tvoří převážně podélné 
obvodové stěny. V severní části jsou navíc mimo podélné nosné stěny přítomny vnitřní sloupy do 
úrovně cca +11,0 m. 
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Jižní část 

 Strop nad 1.NP  – klenbový, výška klenby ve vrcholu činí 5,80 m. Klenby jsou i nad okny, 
kde tvoří překlady. Zdivo klenby je z pohledu materiálu cihelné, kamenné či smíšené, s násypem. 
Únosnost tohoto stropu, který vynáší zatížení ze studovny ve 2.NP – místnost s malovaným 
dřevěným podhledem nosné konstrukce stropu – je s přihlédnutím k provedené optické prohlídce, 
která nezastihla významné statické poruchy - trhliny, dostatečná pro současně působící zatížení. Je 
však nezbytné toto stávající zatížení dále nenavyšovat. 

Strop nad 2.NP – pohledově trámový dřevěný, malovaný. Trámy jsou ovšem falešné a spolu 
s podbitím (restaurováno v r. 1932 pod vedením Bohumíra Číly) tvoří pouze podhled nosné 
konstrukce stropu. Tu tvoří ocelové válcované nosníky I450, rozmístěné po cca 0,9 m s betonovou 
deskou tl. 70 mm. 

Strop nad 3.NP – železobetonová monolitická konstrukce tvořená průvlaky, jejichž hrany 
splývají s ostěním oken a trámy zapuštěnými do vodorovných průvlaků. 

Strop nad 4.NP – tvoří jej střešní konstrukce sedlového tvaru. Konstrukce je podepírána ŽB 
monolitickými rámy. Každý rám je opatřen ŽB kleštinou. Osová vzdálenost rámů koresponduje 
s osovou vzdáleností spodních průvlaků.  

 Severní část 

Tato část je konstrukčně velmi blízká jižní části. Je zde ovšem provedeno mezipatro - 
železobetonový trámový strop s průvlaky, a klenba nad 1.NP je nahrazena železobetonovým 
trámovým stropem. Rozdíl – podstatný, je v tom, že  cca ve 2/3 světlosti mezi podélnými 
obvodovými stěnami jsou situovány sloupy, které jsou ukončeny pod 3.NP a které se podílí na 
vynášení stropu nad 2.NP. 

Strop nad 2.NP – podlaha 3.NP je vynášena průvlaky a trámy. Jsou přítomny průvlaky 
příčné a střední, podélný. Průvlaky jsou podporovány ve své střední části sloupy. 

Strop nad 3.NP – podlaha 4.NP je již vynášena průvlaky a trámy obdobně jako v jižní části 
na celou světlost objektu. 

Strop nad 4.NP - tvoří rámová střešní konstrukci sedlového tvaru, kde osová vzdálenost je 
stejná jako trámů o podlaží níže. Jedná se o železobetonovou monolitickou konstrukci. 

Západní část 

Jedná se v podstatě o spojovací krček, kdy v úrovni 1.NP je realizován průjezd jako 
propojení dvou dílčích částí Hlavního nádvoří (SO 14 a SO 15). V úrovních 2.NP až 4.NP je již 
vlastní propojení s objektem SO 07. 

Strop nad 1.NP je tvořen křížovou klenbou, jejíž únosnost je, s přihlédnutím k provedené 
optické prohlídce, která nezastihla významné statické poruchy - trhliny, dostatečná pro současně 
působící zatížení z vyššího podlaží (nad klenbou). Je však nezbytné toto stávající zatížení dále 
nenavyšovat. 

Strop nad 2.NP – tvoří rovněž křížová klenba, zděná. Její únosnost je, s přihlédnutím k 
provedené optické prohlídce, která nezastihla významné statické poruchy - trhliny, dostatečná pro 
současně působící zatížení z vyššího podlaží (nad klenbou). Je však nezbytné toto stávající zatížení 
dále nenavyšovat. 

Strop nad 3.NP – železobetonová monolitická trámová konstrukce. 
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Strop nad 4.NP – jedná se o rámovou střešní konstrukci sedlového tvaru, kde osová 
vzdálenost je stejná jako trámů o podlaží níže. Jedná se o železobetonovou monolitickou 
konstrukci.   

 

Svislé nosné konstrukce 

Svislé nosné konstrukce tvoří vlastně obvodové zdivo objektu. Pouze v severní části jsou 
vnitřní sloupy a to pouze do úrovně cca +11,0 m tzn., že vynáší podlahu z úrovně 3.NP Strop nad 
3.NP (podlaha 4.NP) je již podporován pouze obvodovými stěnami. Z pohledu materiálu se jedná o 
zdivo cihelné. 

 

Nosná konstrukce krovu 

Jedná se o rámovou střešní konstrukci sedlového tvaru, kde osová vzdálenost je stejná jako 
nosných stropních trámů o podlaží níže - stropu nad 3.NP. Směrem do dvora jsou orientovány velké 
vikýře, směrem do ulice Seminářské pak vikýře menších rozměrů. Materiálově se jedná o 
železobetonovou monolitickou konstrukci. Jednotlivé nosné železobetonové rámy vynášejí 
monolitickou betonovou desku tl. 70-80 mm, která tvoří plošné podepření střešní prejzové krytiny. 
Osová vzdálenost rámů činí cca 2,20-2,40 m a koresponduje s osovou vzdáleností spodních 
průvlaků. Toto platí pro všechny dílčí části objektu. 

3. Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, 
orientace, osvětlení a oslunění 

Žádný z výše uvedených parametrů se stavebními úpravami nemění, jedná se pouze o 
úpravu dispozice, tak aby více vyhovovala potřebám provozovatele. 

Výpočet denního osvětlení, oslunění a tepelně technických vlastností je přílohou STP a je na 
vyžádání uložen u projektanta. 

4. Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na 
užití objektu a jeho požadovanou životnost 

Účelem úprav v tomto SO je vytvoření prostorů pro dočasné umístění zaměstnanců NK 
z revitalizovaných prostor na dobu realizace 2. etapy revitalizace.  

1.NP - šatna 

- Odborná demontáž historických věšáků a jejich uskladnění 

- Odborné zakrytí podávacího pultu (dnes je obložen mramorovými deskami)  

-  vytvoření skladu MTZ pomocí SDK příček vysokých 2,3m, do klenby budou probíhat 
sloupky (příčka z desek Fermacell dvojnásobně opláštěná – s. v. místnosti 6,45m) 

- Podlaha bude ponechána stávající. 

1.MP (mezipatro) 

-  bez stavebních úprav 
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2.NP – hala služeb STK (výpůjční místnost) 

- v bývalé hale služeb STK budou vestavěny tři nové kanceláře, jde o vestavbu z SDK 
příček výšky 2,3m, do železobetonového stropu proběhnou sloupky SDK konstrukce, 
vzhledem k vysoké světlé výšce prostoru je navržena 2x opláštěná příčka z desek 
Fermacell s. v. místnsoti 5,5m. 

- v kuchyňce bude osazena nová kuchyňská linka délky 1200mm včetně horních skříňek (a 
místě stávající, použit bude stávající průtokový ohřívač vody) 

- při výstavbě nových kanceláří je nutné odbourat část zdvojené podlahy z prken 

3.NP - krček 

- do krčku (směrem k SO 10) bude vestavěno 5 kanceláří, opět jde o vestavbu z SDK 
příček výšky 2,3m, do železobetonového stropu proběhnou sloupky SDK konstrukce, 
vzhledem k vysoké světlé výšce prostoru je navržena 2x opláštěná příčka z desek 
Fermacel – s. v. místnosti 3,8m. 

- kopie historických dveří s požární odolností do barokní knihovny bude zakryta SDK 
konstrukcí jako ochrana před poškozením při stavbě 

4.NP 

-  bez stavebních úprav 

5.NP 

-  bez stavebních úprav 

Veškeré práce budou prováděny s důrazem na historickou hodnotu objektu a pod 
odborným dohledem zodpovědného pracovníka NPÚ.  

Stavba bude provedena v souladu s požadavky vyhlášky č. 398/2009 s důrazem na 
okolnosti popsané v § 2 

Trubní a kabelová vedení ve stávajících konstrukcích  

Vzhledem k tomu, že se jedná o provizorní úpravy, budou sítě vedeny po povrchu! 

Všechny trasy inženýrských sítí musí být na místě odsouhlaseny opovědným pracovníkem 
NPÚ. 

Rekonstrukce podlah a dalších povrchů  

Před prováděním drážek a prostupů budou provedeny restaurátorské sondy za účelem 
odkrytí případných hodnotných vrstev. 

Ve shodě s odborným pracovníkem NPÚ může být místně v rámci kontrolních  prohlídek na 
stavbě rozhodnuto o odborném "zamalování" hodnotných fresek apod. v místnostech, kde budou 
umístěny sklady apod. Vzhledem k tomu, že potenciálně hodnotných prvků zakrytých nepůvodními 
nátěry je v celém objektu nedestruktivními metodami nezjistitelné množství, není ve fázi projektu 
možné přesně určit, kde se případné repase a opravy budou provádět.  

Požadavky na postup bouracích prací a statické zajištění během stavby 

Obecné zásady pro provádění bouracích prací: 

Před každým bouráním stávajících konstrukcí budou provedeny sondy, při kterých bude 
ověřeno: 

- shoda s předpoklady projektu (  parametry  bouraného materiálu) 
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- výskyt zakrytých historických prvků (např. skryté malby na bouraných příčkách, zakrytá 
historická dlažba atd). 

- v případě výskytu cenných historických prvků bude další postup prací konzultován 
s pracovníkem NPÚ.  

- pokud bude zjištěna v sondě jiná skladba konstrukcí, než jakou předpokládal projekt, 
budou přijata projektantem (statikem) v rámci AD opatření pro další postup stavebních 
prací. 

- bourání konstrukcí bude probíhat od hora dolů, začne v 4.NP a skončí v 1.PP. 

- pokud budou bourané příčky či zdi pod klenbou či klenebním pasem, bude bourání 
probíhat od vrcholu klenby či klenebního pasu do stran, aby nedošlo při případném 
dosednutí klenby k nadzvednutí klenáků. 

- bourané konstrukce příček a stěn původně byly vestavěné pod klenbami či klenebními 
pasy, čili je nepodpíraly. Postupným dotvarováním zdiva kleneb, vlivem otřesů od 
dopravy atd. mohou stěny či příčky částečně staticky působit jako podpory kleneb. 
Z tohoto důvodu pokud budou bourané příčky či zdi pod klenbou či klenebním pasem, 
bude nejprve vybourána „spára“ zdiva v kontaktu s klenbou (po celé délce tohoto 
kontaktu) a to v minimální tloušťce (max. výška cihly). Při vybourání bude sledován 
stav klenby či klenebního pasu nad bouranou příčkou (stěnou). Pokud dojde během 
bourání zdiva příček k vytvoření trhlin v klenbě, bude bourání zastaveno a další postup 
prací bude řešen se statikem.  

5. Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 

Obvodové konstrukce historických objektů nelze zateplovat, a proto se úpravy na zlepšení 
omezují za zateplení krovů (střech) objektů a zlepšení tepelně technických vlastností oken. 

V objektu budou provedeny následující úpravy pro zlepšení energetické bilance objektu : 

5.1. Okna 

Do vzhledu okenních výplní nebude zasahováno, budou ponechány stávající. 

5.2. Další výplně otvorů 

V rámci provizorních úprav SO 02 v rámci 2. etapy budou při výstavbě nových kanceláří 
osazeny nové dveře, navrženy jsou obyčejné dveře do ocelové zárubně. 

5.3. Zateplení konstrukcí 

Prostor depozitáře ve 4. NP byl zateplen v rámci 1. etapy, v rámci provizorních úprav SO 02 
není navrženo žádné zateplení. 

5.4. Povrchové úpravy  

Všechny prostory SO 02 mimo depozitářů budou vymalovány (bílou barvou) - budou 
provedeny vnitřní otěruvzdorné malby. Před provedením malby budou upraveny stávající povrchy. 
Stávající malby budou odstraněny. 

Podlahové krytiny budou ponechány stávající, případně bude doplněno PVC podobného 
vzhledu jako stávající.  
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5.5. Prachotěsné uzávěry 

Před zahájením stavby budou na hranicích objektu provedeny prachotěsné příčky z 
konstrukčních desek tl. 20 mm na dřevěné hranoly 100/100, případně ze systémových SDK 
konstrukcí, požární odolnost je popsána v PBŘ, tak aby byla oddělena provozovaná část NK od 
stavby. 

Historicky cenné malby, štuky a sochařská výzdoba budou po dobu výstavby ochráněny 
před vlhkostí prachem a mechanickým poškozením. Ochrana bude provedena individuálně. Ve 
většině případů budou cenná prvky ochráněny pomocnou konstrukcí s dostatečnou mechanickou 
odolností opláštěnou prachotěsným materiálem (plnění podm. 19. písemného vyjádření NPÚ 
6240/2010). 

5.6. Zdravotně technické instalace 

Nový dřez v 2.NP bude umístěn v místě, kde je dnes stávající kuchyňka včetně dřezu a 
elektrického zásobníkového ohřívače teplé užitkové vody. Nový zařizovací předmět bude napojen 
na stávající vývod kanalizace.  V případě instalace nového ohřívače TUV bude i tento napojen na 
stávající vývod studené vody. 

Karel Daňek 

5.7. Vytápění 

V místnosti B1 v současné době není instalováno otopné těleso. Navrhujeme provizorně 
vyřešit přenosným elektrickým přímotopem o výkonu 2 kW (např. Stiebel eltron CS20). Ostatní 
prostory jsou vytápěny stávajícím systémem. 

Ing. Richard Beber 

5.8. Provizorní osvětlení 

Dne 8.8.2011 bylo  za účasti zaměstnanců Metroprojektu Praha a zástupce NK ing. Formana 
provedeno místní šetření pro zajištění  provizorního  osvětlení nově vytvořených prostor  v SO02 . 
Bylo dohodnuto následující řešení: 

1.NP  - pro 1.NP bude využit stávající vývod pro osvětlení včetně stávajících svítidel. 
Stávající stropní svítidlo (v současné době uprostřed stávající místnosti) bude posunuto nad jednu 
místnost a dále bude dodáno investorem obdobné druhé svítidlo, které se umístí nad druhou 
místnost.  (Stávající místnost bude rozdělena na dvě jen pomocí příčky vysoké do 2,5m). Nové 
kabely budou uloženy na stropě v liště. S pracovníkem NK bylo dále dohodnuto, že vlastní 
osvětlení provizorních skladů nebude odpovídat platným ČSN (ČSN EN 12464-1), ale bude sloužit 
pouze pro provizorní dočasné osvětlení. Zásuvkové okruhy zůstanou stávající. 

 2.NP  - pro provizorní kanceláře bude využito stávající osvětlení, včetně zásuvkových 
okruhů. Příčky mezi jednotlivými kancelářemi budou do výšky 2,3 m – intenzita bude odpovídat 
stávajícím svítidlům, která budou doplněna novými trubicemi. Pakliže některé stávající svítidlo 
nebude funkční, bude nahrazeno svítidlem náhradním, které má NK na skladě, popřípadě svítidlem, 
které zůstalo po dokončení 1. etapy. Zásuvkové okruhy zůstanou zachovány. 

3.NP  -  pro 5 nově vytvořených kanceláří bude využito stávajícího osvětlení jako u 2.NP, 
včetně zásuvkových okruhů.  Příčky mezi jednotlivými kanceláři budou do výšky 2,3m – intenzita 
bude odpovídat stávajícím svítidlům, která budou doplněna novými trubicemi. 
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Obecné – Pokud nebudou stávající svítidla plně funkční, budou doplněna náhradními 
svítidly, která má NK na skladě (případně zůstala po dokončení 1. etapy), případně doplněna 
novými svítidly dle dispozic pracovníků NK.  

Obecně bylo dohodnuto, že provizorní osvětlení výše uvedených provizorních prostorů 
zůstane pokud možno stávající a nemusí odpovídat platným ČSN (ČSN EN 12464-1). Toto řešení 
bylo zvoleno proto, že se jedná pouze o dočasné provizorní řešení s minimálními náklady.   

pí. Linhartová, ing. Vokroj 

5.9. EPS 

Ve 3.NP SO 02 v spojovacím krčku bude potřeba dovybavit jedním hlásičem EPS místnost 
T 211. Hlásič bude zapojen do nově provedené linky 0201.  Součástí prací bude naprogramování 
ústředny a začlenění hlásiče do již provozovaného systému. Pokud se budou provádět nějaké 
stavební či bourací práce v SO 02, bude potřeba tyto práce předem nahlásit a hlásiče, které 
jsou instalovány v tomto prostoru bude potřeba na tuto dobu zakrýt (krytka nebo igelit) proti 
zaprášení! 

        Ota Tesař 

5.10. Rozvody strukturované kabeláže (STK) – datové a telefonní rozvody 

Strukturovaná kabeláž – horizontální rozvody 

Provizorní rozvody strukturované kabeláže provedeny kabely cat.5 UTP. V kancelářích 
osazeny datové dvouzásuvky (povrchová montáž) dle uspořádání interiéru. Celkem bude osazeno 
30 datových dvouzásuvek. Rozvody vedeny po povrchu v plastových bezhalogenových lištách a 
dále na stávajících konstrukcích slaboproudu realizovaných v rámci 1. etapy.  

Metalické kabely STK budou ukončeny na patch panelech (24x RJ45 cat.5e UTP) 
v datovém rozvaděči ve 4.NP  SO 02.  

Na jeden datový port zásuvky bude připojen IP telefon a současně PC. Druhý port zůstane 
volný pro možnost připojení dalšího síťového zařízení (tiskárna, notebook apod.). Zásuvky v 
designu zásuvek rozvodů NN. 

Aktivní prvky 

Dle stávajícho obsazení switche v datovém rozvaděči bude instalována rozšiřující karta 48 
portů.     

Požadavky na rozvody STK (SO 02) 

Strukturovaná kabeláž musí být v provedení v kategorii 5e (nejnovější standard EIA/TIA 
568A), což odpovídá třídě E dle norem ISO 11801, EN 50173 a ČSN EN 50173. Zhotovitel 
vypracuje měřící protokoly jednotlivých UTP segmentů dle EN50173/ISO11801. 

Strukturovaná kabeláž musí splňovat tyto evropské a světové normy: 

EN50173, ČSN EN 50173, ISO 11801, EIA TIA 568A, EN 50174, ČSN EN 50174. 

Odolnost proti rušení podle norem: 

EMC EN 55024, 55082 

Limity vyzařování musí splňovat tyto normy: 

EN 55022, EN 55081 
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Požadavek na materiál izolace kabelů: 

Plášť kabelu bezhalogenový LSOH (HFFR) dle ČSN EN 50266.2.2  

Zděněk Zvědělík 

5.11. EKV - Elektronická kontrola vstupu  

Nový stav  

Požadavek investora na osazení vstupů novým kartovým systémem. Jedná se o rozšíření systému 
instalovaného v rámci 1. etapy (ASSET).  

Popis stávajícího systému (ASSET) 

V 1. et. instalován modulární systém kontroly vstupu, který je svou architekturou a výkonem 

vhodný i pro realizaci rozsáhlých přístupových systémů. Řídicí jednotka je navržena pro činnost v 
tzv. off-line režimu, v němž se rozhodnutí o poskytnutí nebo odepření přístupu provádí přímo v 
řídicí jednotce, bez nutnosti součinnosti s PC nebo jiným řídicím prvkem. On-line propojení s PC 
umožňuje systém konfigurovat a monitorovat i přímo ovládat v reálném čase.  

Instalovány dveřní jednotky typu ASSET 10 pro jednostranný průchod a ASSET 20 pro 
oboustranné řízení vstupu. Jednotka slouží k připojení čtečky karet, ovládání el. zámku dveří a 
monitorování stavu dveří. Dveřní jednotky připojeny na linku řídící jednotky ASSET. Napájení 
dveřních jednotek a el. zámků vždy oddělenými zdroji (větvemi).  

Pro řízení systému EZS a EKV instalován v rámci 1.etapy server ASSET, pro monitorování a 
integraci (graf. nadstavba) server LATIS.   

Seznam vstupů nově osazených EKV 

 1.NP – SO 02 – vstup z průjezdu – čtečka EKV a interkom 

- vstup do depozitáře T 03 (vlastní místnost depozitáře není požadováno zabezpečí 
např. v úrovni depozitář)  

3.NP -  SO 02 – dveře z místnosti 289 - čtečka EKV směrem z veřejné části /schodiště 

 - vstup do depozitáře i mezipatra ( vlastní místnost depozitáře není požadováno 
zabezpečit – např. v úrovni depozitář)  

 - vstup do časopisů D351-EKV z veřejné části 

4.NP -  D414 – oboustranně výstup z depozitáře v SO10 (rampa) směrem k SO08  

- dveře 301-329C - EKV z veřejné části – z chodby u hodinové věže do depozitáře 
Horského 

- dveře 327-327A - EKV z veřejné části - z chodby u promenádní chodby do 
malého depozitáře Horského 

Požadavky na systém EKV 

• Použití karet MIFARE DESFire 

• Čtečky 14,56 MHz  

• modul kontroléru, modul pro 2 čtečky, modul vstupů, modul výstupů 

• paměť pro neomezený počet karet 

• 255 časových zón, 255 svátků 
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• automatická aktivace a exspirace karet podle nastavených dat 

• 32 přístupových úrovní pro každou kartu nebo individuálních časových zón na čtečce 

• podpora anti-passbacku v několika režimech 

Základní prvky systému 

1) ID zařízení – čtečka – technologie 14,56MHz 

2) Kontrolér – on-line řídící jednotka s autonomní funkcí, specifikace dle EN 50133-1  

3) Dveřní kontakt – sleduje stav dveří. Provedení jako magnetický kontakt, mikrospínač v dveřním 
zámku nebo mikrospínač v mechanice zámku. Odrušit překmity od el. zámku. 

4) Odchodové tlačítko – zajišťuj regulérní odchod (odblokování zámku) 

5) Zámek – v NK budou osazeny následující typy zámků 

Elektrický dveřní otvírač – tři možné varianty 

Standardní provedení. 

Speciální elektrické otvírače pro požárně odolné a bezpečnostní dveře. 

Speciální elektrické otvírače pro únikové a bezpečnostní dveře. 

Elektromechanický zámek  

– bezpečnostní třída 3, SS4=2 

 Funkce zámku 

• Po uzavření dveří se zámek automaticky uzamkne - vysune se závora a zablokuje se střelka. 

• Stisknutím aktivované nebo panikové kliky je závora zatažena do těla zámku a následně 
odblokována střelka. 

• Zámek je vždy možné odemknout cylindrickou vložkou z obou stran dveří nebo stiskem 
kliky z vnitřní strany dveří, tzv. antipanic funkce. 

• Možnosti nastavení zámku - ovládání prostupu 

• "0" - fail secure 

• Klika ve směru úniku je funkční trvale (antipanic), vnější klika je funkční po přivedení 
napájení z ovládacího zařízení, např. čtečky. 

• "1" - fail safe - funkce EPS 

• Klika ve směru úniku je funkční trvale (antipanic), vnější klika je funkční po odpojení 
napájení z ovládacího zařízení, např. čtečky. 

• "2" - fail secure 

• Obě kliky jsou funkční po přivedení napájení z ovládacího zařízení, např. čtečky. 

• "3" - fail safe - funkce EPS 

• Obě kliky jsou funkční po odpojení napájení z ovládacího zařízení, např. čtečky. 

Na únikových trasách musí být zámek odblokovatelný bez použití ID prvků. Použité zámky v 
souladu s následujícími ČSN: 

• ČSN EN 1627 - Odolnost proti násilnému vniknutí 
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• ČSN EN 179 - Pro únikové východy 

• ČSN EN 1125 - Pro panikové únikové východy 

• ČSN EN 1634-1 - Pro požárně odolné dveře 

Dveře vybaveny el. ovládaným zařízením (magnety, elektromech. Zámky 

Zděněk Zvědělík 

6. Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického 
a hydrogeologického průzkumu 

Způsob založení objektu se nemění. S přihlédnutím k rešerši archivních geologických 
podkladů, kterým je zpráva inženýrsko geologického průzkumu „NK ČR - Klementinum - 
rekonstrukce“ (GaIG - RNDr. Jitka Dvořáková, 1997) byl proveden na Divadelním nádvoří 
(Hospodářský dvůr) 1 vrt dl. 12,2m. Ten umožnil spolu se dvěma známými archivními vrty 
zmapování geologického profilu prostoru Divadelního nádvoří. Z pohledu jednotlivých vrstev 
podloží byly do hloubky cca 6,0m zastiženy navážky, následuje menší vrstva písku – cca 1,0m 
přecházející do hloubky cca 10 -10,5m ve štěrky, dále pak již břidlice (slabě zpevněná, navětralá), 
kdy v 12,2m byl vrt ukončen. Hladina podzemní vody ustálená byla zjištěna v hloubce 5,85m pod 
úrovní současného terénu Hospodářského dvora (cca 190,00m n. m. v B.p.v.). 

Předpokládáme ustálenou HPV=185,38BpV, tato úroveň je ovlivněna hladinou 
Helmovského jezu. 

7. Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných 
negativních účinků 

Posouzení vlivu na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 
životní prostředí je řešeno samostatně pro celý areál. 

8. Dopravní řešení 

Dopravní řešení je zachováno. 

9. Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, 
protiradonová opatření 

Z radonového průzkumu prováděného v 04.2008 firmou Terratec s.r.o. (viz STP) vyplývá, 
že všechny zkoumané prostory za stávajícího stavu vyhoví vyhl. č. 307/2002 Sb. 

10. Dodržení obecných požadavků na výstavbu 

Obecné požadavky dané vyhláškou č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy o obecných technických 
požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze jsou splněny, resp. nově navržené konstrukce jsou 
obecně v souladu s vyhláškou.  

Jelikož není možné provést zateplení obvodové zdiva, nejsou splněny požadavky ČSN 73 
0540-2 (730540) Tepelná ochrana budov. 
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11. Výsledky doplňujících průzkumů a výpočtů 

Doplňující průzkumy v rámci 2. etapy nebyly provedeny. Byl proveden orientační výpočet 
zatížení stropní konstrukce nad 3.NP, který se projeví v novém uspořádání regálů pro knihy v 
depozitářích. 

12. Změny technického, konstrukčního a dispozičního řešení, vyplývající ze 
schvalovacího řízení předchozího stupně 

Změny vyplývající z postupu schvalovacího řízení nejsou.  

13. Požadavky a zásady technického řešení stavebních detailů a 
materiálových variant dodavatelské dokumentace 

Dodavatelské dokumentace musí obsahovat veškeré technologické předpisy pro provádění 
jednotlivých stavebních úprav. Dodavatelská dokumentace musí obsahovat detailně rozpracované 
řešení prováděcí dokumentace do takové míry, aby bylo možné stavbu bezpečně provést a užívat. 

V rámci dodavatelské dokumentace bude řešena koordinace v rámci etapizace projektu a 
koordinace jednotlivých profesí-technologií při provádění. 

Dodavatelská dokumentace bude obsahovat podrobné plány manipulace a obsluhy 
jednotlivých technologických celků, včetně všech nutných pravidelných a namátkových revizí. 

Změny v dodavatelské dokumentaci vyplývající z postupu výstavby apod. musí dodavatel 
konzultovat se zpracovatelem prováděcí dokumentace, aby byla zajištěna koordinace a celková 
obsahová správnost. 

V případě architektonicky exponovaných prvků a konstrukcí vypracuje dodavatel 
schvalovací dokumentaci, která bude sloužit jak pro potřeby investora, tak pro potřeby orgánů státní 
správy, např. NPÚ, OKP-MHMP apod. 

14. Podrobné požadavky technického a materiálového řešení bezbariérových 
úprav 

V rámci provizorních úprav SO 02 není řešeno, zůstává zachován stávající stav. 

15. Způsob likvidace přebytečných zemin nebo odpadů 

Přebytečná zemina bude likvidována na skládce. Odpady vzniklé při výstavbě budou 
shromažďovány na staveništi a tříděny, následně budou odvezeny na skládku. 

16. Specifikace rizik a možných příčin navýšení rozsahu prací při realizaci 
stavby 

- Každá realizace na národní kulturní památce s sebou nese vždy určitá rizika navýšení 
rozsahu. Realizace bude probíhat pod památkovým dohledem, který bude ovlivňovat i 
přesné vedení tras, umístění prvků atd. 

- Změna stavebního řešení v důsledku nepředpokládatelných odchylek a předchozích 
změn stavby nezjištěných při STP nebo vyplývajících ze způsobu postupu výstavby 
konkrétního dodavatele 
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- Neplatnost a neúplnost SHP v rámci skutečností zjištěných na stavbě a rozpor mezi 
jednotlivými správními orgány na tomto poli, z čehož vyplyne dlouhé a časově náročné 
projednávání  

- Porucha kleneb při bouracích pracech a s tím spojená rekonstrukce a podchytávání 

- Porušení ŽB prvků (stropy) vlivem chybného postupu při odtěžování konstrukce.   

- V STP nezjištěné skryté vady ŽB krovu (degradace výztuže, karbonatace betonu) 

- V STP nezjištěné zabudované nebezpečné materiály (azbest apod.) 

- Změny dokumentace a stavby v důsledku požadavků NPÚ  

- Opravy povrchů, prvků a konstrukcí poškozených při výstavbě včetně restaurátorských 
oprav. 

17. Protipožární zabezpečení stavby 

Viz. samostatná příloha souhrnné části. 

18. Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci 

18.1. Při výstavbě, montáži a provozu zařízení musí být respektovány následující platné 
právní předpisy, vyhlášky a normy ČSN k zajištění BOZP, které se týkají 
projektovaného zařízení. 

- Zákoník práce č.262/2006 Sb ve znění pozdějších předpisů (155/2000). 

- Nařízení vlády 591/2006 Sb o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích (nahrazuje vyhlášku 324/1990 Sb) 

- Nařízení vlády č. 592/2006 Sb. ze dne 12. prosince 2006, stanovuje podmínky akreditace 
a provádění zkoušek z odborné způsobilosti 

- Zákon č. 309/2006 Sb., Kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovně právních vztazích, a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 

- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky, nebo do hloubky 

- Nařízení vlády č.101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí  

- Nařízení vlády č. 494/2001 Sb. o evidenci a registraci pracovních úrazů a  o  hlášení 
provozních nehod (havárií) a poruch technického, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů 
a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu, 

- NV č.495/2001 Sb, kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních 
ochranných pracovních prostředků a mycích, čisticích a desinfekčních prostředků 

- Nařízení vlády č.178/2001 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců 
při práci, ve znění NV č. 523/2002 Sb. a NV č. 441/2004 Sb., 

- Stavební zákon č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a zákonů, 
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- Vyhláška ČÚBP č. 48/ 1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění BOZP 
technických zařízení, novelizovaná vyhláškou ČÚBP č.192/2005 Sb. 

- ČSN 756760 Vnitřní kanalizace, EN 12 056-1, EN 12 056-2, EN 12 056-3 

- ČSN 73 66 60 Vnitřní vodovod 

- Předpisy k zajištění BOZP dodavatele, 

- Předpisy k zajištění BOP provozovatele. 

18.2. Bezpečnost při výstavbě 

- Při výstavbě musí být dodržen technologický postup montáže zpracovaný dodavatelskou 

- Montážní pracoviště musí být provedeno v souladu s projektovou dokumentací, 
vyklizeno a připraveno k montáži, 

- V montážním prostoru není přípustné provádět jiné činnosti bez souhlasu vedoucího 
montáže. 

18.3. Bezpečnost při provozu 

- Pracovníci musí být vybaveni dle charakteru pracoviště předepsanými pracovními a 
ochrannými prostředky. 

- Provozovat zařízení smějí pouze osoby k tomu určené a vyškolené. Provozovatel 
zařízení vypracuje místní bezpečnostní předpisy pro užívání zařízení. 

 

V Praze dne 1. 9. 2011            Vypracoval: Ing. Pavel Burian a kol. 

 

19. Seznam příloh 

1.1   Půdorys 1.NP 

1.2   Půdorys 2.NP 

1.3   Půdorys 3.NP 

 

 
 








