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Praha

Liberec

Rožnov pod Radhoštěm

Rosenau či Rožnau
39,47 km2
16 500 obyvatel
378  m n. m.
Zlínský kraj 
okres  Vsetín
33 km od Vsetína
14 km od Valašského Meziříčí
12 km od Frenštátu p. Radh.
město od roku 1969
1845 příjezd prvního vlaku

ROŽNOV POD RADHOŠTĚM
 Rožnov pod Radhoštěm (německy Rosenau 
či Rožnau) je město v okrese Vsetín ve Zlínském 
kraji, 17 km severovýchodně od Vsetína na řece 
Rožnovská Bečva a na úpatí Vsetínských vrchů v 
nadmořské výšce 378 m n. m. Žije zde necelých 
17 tisíc obyvatel. Rozkládá se na katastrálních úze-
mích Rožnov pod Radhoštěm, Tylovice a Hážovice.
 Rožnov je znám především svým skanze-
nem Valašské muzeum v přírodě, který založili Bo-
humír a Alois Jaroňkovi. Původně se nazýval pouze 
Rožnov, přívlastek pod Radhoštěm byl k názvu při-
pojen až roku 1913.

HISTORIE ROŽNOVA

 Poprvé je Rožnov pod Radhoštěm zmiňo-
ván v roce 1267 v listině svého zakladatele, olo-
mouckého biskupa Bruna ze Šaumburku. Rožnov-
ský hrad, který je na kopci Hradisko doložen již roku 
1310, sloužil spolu s hrady Helfštýnem a Hukval-
dami k ochraně Moravy před uherskými nájezdníky. 
Žili zde páni z Kravař, Cimburkové, sedmihradský 
vévoda Petr, ale i loupeživý rytíř Jan z Messenberka. 
Hrad byl částečně rozbořen roku 1539 na rozkaz 
císaře Ferdinanda I., dnes je z něj jen ruina.
 Zřejmě už počátkem 16. století bylo v Rož-
nově vybudováno ojedinělé vodní dílo, asi dvouki-
lometrový uměle vytvořený kanál známý jako „stru-
ha“. Část vody z Bečvy nad Rožnovem odváděl 
do městské zástavby, kde poháněla dva mlýny a 
obyvatelům sloužila jako zdroj užitkové vody pro do-

mácnosti, k napájení koní a dobytka, máchaní prádla 
i osvěžení v horkých dnech. Za Rožnovem se voda 
vracela do potoka Hážovky a jím zpět do Bečvy. Jed-
nou za rok byl průtok vody zastaven, aby mohla být 
struha vyčištěna.
 Od roku 1548 až do 19. století město vlast-
nili Žerotínové, za jejichž panování došlo ve městě k 
rozvoji sklářství a tkalcovství plátna a mušelínu. Jejich 
vládu připomíná černý lev v městském znaku.
K roku 1687 je v Rožnově uváděna papírna, od roku 
1712 pivovar, který nechal postavit Karel Jindřich ze 
Žerotína. V letech 1748 - 1752 byl v obci po před-
cházejících dřevěných kostelech vystavěn nový, zdě-
ný kostel Všech svatých. V té době ve farnosti působil 
mladý kněz Antonín František Hohn (knězem 1745 - 
1752). Dostavbu kostela zdržely nepokoje, dokončen 
tak byl až v roce 1752.
 V roce 1796 si brněnský lékař František Kro-
čák uvědomil léčebné působení místních klimatických 
poměrů a poslal do města první čtyři nemocné s plic-
ními chorobami. Od té doby roste známost Rožnova 
coby klimatických lázní. Oficiálně je založil tehdejší ře-
ditel panství Josef Drobník, na světovou úroveň lázně 
později pozvedli lékaři František Polanský a Vladislav 
Mladějovský. Pacienti se léčili žinčicí a vycházkami, 
později i koupelemi a elektroléčbou. Lázeňství zde 
bylo na vrcholu počátkem 20. století, kdy byl Rožnov 
pro příznivé klima řazen mezi nejlepší léčebné loka-
lity v Evropě a přirovnáván ke švýcarskému Davosu 
nebo italskému Meranu. Za léčbou nemocí dýchacího 
ústrojí i srdce sem každou sezónu přijíždělo až 3000 
hostů. Patřil mezi ně např. zakladatel psychoanalýzy 

Sigmund Freud nebo přírodovědec Gregor Mendel. 
V rámci rozvoje lázeňství byla v letech 1934 - 35 
postavena ještě Masarykova ozdravovna na vrchu 
Kozinec, svému účelu ale sloužila jen krátce. Na 
konci 2. světové války byly přeměněna na lazaret, 
později se stala zotavovnou ROH. Lázně byly zru-
šeny v roce 1953.Viditelnou připomínkou tehdejších 
dob zůstal Společenský dům v městském parku.
 V roce 1925 bylo založeno Valašské muze-
um v přírodě, které je nejstarší a největší svého dru-
hu ve střední Evropě.
 V roce 1950 byla v souvislosti s rychlým roz-
vojem národního podniku Tesla Rožnov zahájena 
výstavba nejstaršího rožnovského sídliště Záhume-
ní. Třípatrové bloky domů jsou domovem pro zhruba 
tisíc lidí. Sídliště Záhumení je zároveň trvalou expozi-
cí sgrafit akademického malíře Jana Kobzáně, který 
zde touto technikou zejména přírodními motivy vy-
zdobil vstupy domů nebo rámy kolem balkónových 
oken. Nejbohatěji zdobené jsou sloupové balkóny 
dvou protilehlých domů v křížení ulic Boženy Něm-
cové a Julia Fučíka. 
 V polovině 20. století klesl význam rožnovské 
„struhy“ pro místní průmysl, jako poslední ji využívala 
papírna (původní dolní mlýn). Kolem roku 1973 do ní 
bylo uloženo potrubí kanalizace a struha byla zasy-
pána. Její malá, ale funkční část zůstala zachována 
u horního splavu Bečvy, odkud dodnes přivádí vodu 
k pohonu technických staveb v Mlýnské dolině Va-
lašského muzea v přírodě a napájí potůček protéka-
jící městským parkem.
 V roce 2010 byla městu navrácena tradice 

vaření piva, za pomocí EU byl ve městě otevřen 
zrekonstruovaný pivovar. Ve městě se nacházejí 
také pivní lázně.

MŮJ POCIT Z ROŽNOVA 

 Vystoupila jsem z vlaku a dívala jsem se 
na poměrně skromné nádraží. Vydala jsem se 
podle mapy směrem ke knihovně podél řeky. 
Vzala jsem to přes park a než jsem se nadála, 
byla jsem na místě. Popsala bych Rožnov jako 
mnohem menší město, než jsem čekala. Ma-
lebné, sympatické, pomalé a klidně plynoucí.
 Ještě jsem stihla posledních pár minut 
otevírací doby knihovny a prošla jsem si velmi 
nahuštěné přízemí. Ano, přístavba je opravdu 
nutná, knihy leží po podlaze, police jsou pře-
cpané k prasknutí. Druhé patro je na tom velmi 
podobně. Velké překvapení ale přichází ve tře-
tím patře, kde je krásná půda, kde se pořádají 
menší výstavy, a prostor je doplněn dětskými 
kresbami a působí velmi mile a příjemně. 
 Zahrada je klidná i přes to, že je hned 
u hlavní silnice. Je skovaná za menším valem, 
který odděluje zahradu od okolního dění. okolní 
ulice jsou klidné a celá část severně od knihov-
ny je velmi klidná. Projdu ještě přes řeku přes 
park na námětí. Vše působí pravým duchem 
malého města. Mísí se tu zvědaví turisté, kteří 
přijeli za skanzenem a místní, kteří si užívají po-
sledního letního sluníčka.
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HISTORIE KNIHOVNY

Knihovna získala stávající budovu po rekon-
strukci tzv. Bergerovy vily. Ing. Richard Berger 
si ji nechal postavit v roce 1912 nebo 1913 
jako rodinnou vilu. Po něm tento objekt vlast-
nil majitel textilní továrny Leo Brill, jež umírá 
v roce 1933 a dědicem se stává jeho žena 
Žofie a děti Jiří a Vilemína (provdaná Pöttinge-
rová). V roce 1940 odkoupil od Žofie Brillové 
továrnu Němec Josef Kudlich (majitel pletárny 
na Dolní Bečvě) formou arizování židovského 
majetku. V roce 1945 připadla textilní továrna 
jako válečná kořist Sovětskému svazu. Od 
roku 1945-1949 sloužila jako část fondu ná-
rodní obnovy. Od roku 1949-1989 byla při-
dělena n.p. LOANA jako mateřská školka. Po 
čtyřletém chátrání se vila dočkala rekonstruk-
ce.  Od prosince 1993 slouží jako Městská 
knihovna s kompletními službami pro čtenáře. 
V exteriéru objektu se v 90. letech konaly pra-
videlná Sochařská léta.
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nábřeží a řeka Rožnovská Bečva protější okraj řeky navazující na městský park obchody a kanceláře v uliciBezručova

textilní výrobna v ulici Bezručovasousední dům ze severní stranypoliklinika v ulici Letenská

pohled na knihovnu z nábřeží Dukelských hrdinů pohled na knihovnu ze zastávky pohled na knihovnu z ulice Bezručova
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PŮVODNÍ STAV
STROMOVÉ VÝHYBKY V HLAVNÍ ROLI ATRIUM ZAHRADA KAM SE PODÍVÁŠ

UZAVŘENÁ ZAHRADA PRO DĚTI
VÝSTUP Z DĚTSKÉHO ODDĚLENÍ

VÝSTUP DO OTEVŘENÉ ZAHRADY 
Z ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ A ZE 
SÁLU

PROSTOR PRO VÝSTAVU SOCH

ČÍTÁRNA V TRÁVĚ

Původní myšlenkou byla budova, která zaujímá celý pozemek a vyhýbá se jen stromům. Postupně jsem ale budovu zjednodušo-
vala a zjemnila její zákruty, až vznikla téměř finální podoba. Avšak se ukázalo, že je zbytečně mnoho prostoru před budovou, ale 
téměř žádný za ní, což byla škoda. Zahrada je velmi příjemným a klidným místem a přímo vybízí k posezení s knížkou někde pod 
stromem. Před knihovnou je sice rušná silnice, ale je ukrytá za menším valem a člověk ji ze zahrady vůbec nevnímá.
Chtěla jsem tedy využít potenciál zahrady a tam jsem dům ještě natočila tak, aby vznikl i prostor za ním. Právě do této části ústí 
dětské oddělení a rodiče nemusejí mít strach, protože zahrada je uzavřena a děti se tedy nezatoulají nikam k rušné silnici. Oddělení 
pro dospělé vede do zahrady na druhé straně přístavby. 

Přímo uprostřed knihovny se nachází atrim se stromem. Návštěvníci si buď mohou sednout pod něj, nebo vylézt po schůdcích 
na pochozí střechu. Na jedné její straně je nepřístupná zeleň, na druhé jsou místa k sezení i i ležení. Jsou koncipována tak, aby 
si zde každý našel své ideální místo. Jsou tu sedačky klasické proporce židle, ale jsou tu i bez opěradla, lehátka nebo taková, 
kde se opřete a natáhnete si nohy. Na střechu se lze dostat i z vnitřku budovy výtahem v případě imobilních osob, seniorů nebo 
maminek s kočárky. Uprostřed je místo vyhrazené pro ohniště. Inspirovala mě k tomu knihovna Alvara Alta ve Wolfsburgu, který 
má právě na střeše ohniště a místo pro tanec.  I tančit jistě návštěvníci mohou. Stačí jen sklidit stolečky a židličky hned u vstupu 
a zábava může začít.

Objekt je koncipován tak, že v původní budově je šatna, kavárna a kanceláře. Do příspavby jsem pak umístila už jen knihovnu. 
Vstupuje se ze staré budovy. Návštěvník si nejprve odloží věci kabáty napravo do šatny a batoh nalevo do skříňky. Dále se může 
vydat buď do kavárny v přízemí nebo po schodech do patra do kanceláří nebo doprava a rovně do knihovny. Po cestě ještě míjí 
dílnu a balírnu knih. Obě tyto místnost jsem ponechala v přízemí, aby byli blízko k zásobování a případné těžké věci se nemuseli 
přemísťovat po schodech nebo výtahem. 

V druhém nadzemním podlaží je pouze veškeré zázemí pro zaměstnance. Do podkrovní místnosti, která fungovala jako galerie 
jsem umístila zasedací místnost. Galerie tu bude i nadále, nepředpokládám, že by zasedačka byla tak vytížená, že by nemohla 
fungovat zároveň s galerií. I sem vede výtah, takže imobilní osoby se bez problémů dostanou do všech podlaží i objektů a to včet-
ně zahrady, ke které se v dalším odstavci dostanu.
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Představila jsem tedy nové fungování stávající budovy. Ráda bych ještě podotkla, že jsem se snažila zachovat maximum z původního půdory-
su. Změnila jsem hlavně toalety tak, aby byly vyhovující i pro lidi na vozíku a přístavba výtahu z téhož důvodu. 
Teď tedy pokračuji dál po cestě návštěvníka. Opouští stávající budovu a krčkem se dostává do nových prostor. První ho uvítá recepce. Ta je 
pro dětské i dospělé oddělení - místo je tu pro dva pracovníky. Dětské oddělení je jakýmsi bludištěm, kde se děti orientují podle barev na zemi. 
Aby to ale nebylo příliš zmatečné, od recepce vede jedna přímá cesta až ke středu bludiště. Dítě tak narazí na všechny barvy a dokáže tedy 
rychle najít knihu, kterou hledá. Stoly na psaní jsou umístěny přímo u oken, aby bylo dobře vidět. 
Opakem hravého oddělení pro děti je seriózní oddělení pro dospělé. Řád je tu jasně zřetelný. Mimo prostory pro odpočinek se všemožnými 
druhy sedaček jsou tu opět stoly podél oken. Jak s výhledem do zahrady, tak s výhledem do atria. 

Jako poslední nás čeká návštěva posluchárny. Je sice také prosklená, ale po obvodu jsou závěsy, které je v případě nutnosti možné zatáh-
nout. Místnost je také možné ihned přeměnit například v taneční parket. Stačí jen složit židličky do prostou za závěsem v rohu posluchárny. Je 
možné přednášku i přesunout ven do zahrady, protože přímo z posluchárny jsou dveře na menší pódium přímo v zahradě. 
Co se týče zásobování, to má vchod ze zadní strany stávající budovy. Chodba vede buď do kavárny nebo do knihovny, protože předpokládám, 
že to budou prostory, které budou potřebovat zásobování nejčastěji. Parkovacích míst je 12, jak bylo uvedeno v soutěžních podmínkách. 

Fasáda budovy je prosklená a celá budova se „vznáší“ nad terénem. Je to primárně z důvodů ochrany před stoletou vodou, což je další z 
podmínek, které soutěž udávala. Dlouhé skleněné pásy, které přečnívají přes budovu, jsou tam z důvodu postupného přechodu budovy a 
krajiny jde o jakési prosvítání krajiny skrz budovu i skrz skleněné pásy. 

A tím se dostávám k definitivnímu závěru a tím je celkový pohled na stavbu. Mým hlavním cílem bylo nezastiňovat krásu a dominanci původní 
budovu knihovny. Vím, že by bylo možná rozumnější vedle řeky stavět budovu spíše do výšky, ale při hmotových pokusech jsem dospěla k 
závěru, že se musím držet doslova „při zemi.“ Každé přidané patro utiskovalo Bergerovu vilu a ta se pak krčila vedle přístavby a nebylo to dobré 
ani pro jednu stavbu. Snažila jsem se tedy udělat citlivou přístavbu, která jen vyzdvihne a bude respektovat stávající budovu. 
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Půdorys 1 NP

21 4 m
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Půdorys 2 NP
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Půdorys 1 PP
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Půdorys 1 PP

Axonometrie 1NP

M 1:200
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ŘEZ PODÉLNÝ
M 1 : 200

ŘEZ PŘÍČNÝ
M 1 : 200
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ŘEZ PODÉLNÝ
M 1 : 200

ŘEZ PŘÍČNÝ
M 1 : 200

Jižní pohled

M 1 : 200

Západní pohled

M 1 : 200
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Východní pohled

M 1 : 200
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Severní pohled

M 1 : 200



KAČÍREK FRAKCE 32 - 60 mm
SEPARAČNÍ VRSTVA např Sglaas Fleece 120
HYDROIZOLACE SIKAPLAN S6M A1,8 - mPVC
BETONOVÁ MAZANINA 75 mm vyztužená kari sítí (6 x 100 x 100)
SEPARAČNÍ VRSTVA např. Sglaas Fleece 120
TEPELNÁ IZOLACE ISOVER EPS 200S ( λ = 0,034) 230mm
SEPARAČNÍ VRSTVA např. Sglaas  Fleece 120
ŽELEZOBETONOVÁ DESKA (6 x 100 x 100)
VSŽ PLECHY ZALITÉ DO BETONU 60mm
PAROZÁBRANA - JUTAFOL N AL 170 SPECIAL
PROSTOR NA VZDUCHOTECHNIKU 500mm
KNAUF SÁDROKARTON 12,5 mm

DETAIL ATIKY:
nepochozí

DETAIL STROPU:

pochozí

M: 1:25

M: 1:25

PROFILOVANÁ PRKENÁ PODLAHA 28mm
DISTANČNÍ TERČE S ESP POD NOHOU 14mm
HYDROIZOLACE SIKAPLAN S6M A1,8 - mPVC
BETONOVÁ MAZANINA 75 mm vyztužená kari sítí (6 x 100 x 100)
SEPARAČNÍ VRSTVA např. Sglaas Fleece 120
TEPELNÁ IZOLACE ISOVER EPS 200S ( λ = 0,034) 230mm
SEPARAČNÍ VRSTVA např. Sglaas  Fleece 120
ŽELEZOBETONOVÁ DESKA (6 x 100 x 100)
VSŽ PLECHY ZALITÉ DO BETONU 60mm
PAROZÁBRANA - JUTAFOL N AL 170 SPECIAL
PROSTOR NA VZUCHOTECHNIKU 500 mm
KNAUF SÁDROKARTON 12,5 mm

PRŮVLAK IE300 
 výška 300 mm (rozpon 8 m, průhyb 1/250 = 32 mm)

VSŽ PLECHY ZALITÉ DO BETONU 
tloušťka 60 mm

SLOUP OCEL 
průměr 300 mm 
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TECHNICKÁ ZPRÁVA

Stavební objekt se skládá ze dvou základních částí různého stáří.

1. PŮVODNÍ BUDOVA KNIHOVNY:

Bergerova vila, která byla postavena roku 1912 a kde dochází k minimálním stavebním úpravám.

1) vestavba nového výtahu
2) přestavba WC pro imobilní občany a přesunutí stávajících WC v 1. NP do přístavby
3) vybudování nových příček (vyzdění z cihel Porotherm 19 AKU)
4) odstranění vstupních ramp a sjednocení jednou betonovou rampou vedoucí rovně z ulice. Rampa bude 
doplněna o nové zábradlí (výška 900 mm, madlo černý kov Ř 40 mm Zábradlí černé kovové sloupky Ř 25 
mm, výplně: 6 nerezových prutů Ř 6 mm)

2. PŘÍSTAVBA:

Konstrukční systém stavby

Navržený konstrukční systém stavby je přízemní ocelový skelet. Hlavní nosnou konstrukci 
objektu přístavby tvoří ocelové sloupy a průvlaky, které tvoří příčné rámy s osovou vzdále-
ností 8 m. V podélném směru jsou rámy uložené kloubově a sloupy jsou osově vzdáleny 9 m. 
Ocelové sloupy jsou kruhového průřezu Ř 300 mm a na výšku přízemí jsou armovány a zality 
betonem. Část sloupů pod podlahou k terénu je pouze železobetonová. Přes sloupy jsou 
položeny průvlaky z válcovaného profilu IPE300, do kterých jsou v kolmém směru navařeny 
nosníky, které nesou stropy z trapézových plechů zalitých v betonu. Zavětrování v podélném 
směru je tvořeno vnitřními stěnami ze zdiva POROTHERM 19 AKU P15.

Z důvodu nerovnoměrného zatížení a stáří obou budov bude v místě vstupu do přístavby 
konstrukční dilatační spára, která bude protažena až do základů stavby.

Výkopy, zemní práce

Pro základové pasy, patky a základové bloky budou provedeny výkopy se svislými stěnami. 
Výkopové práce budou probíhat za trvalého dozoru technického dozoru stavby a případně 
geologa, který posoudí, zda jsou dodrženy předpoklady projektové dokumentace.

Základy

Stavba je založena na čtvercových železobetonových patkách s rozměry 2000 x 2000 do 
nezámrzné hloubky cca 1500 mm pod terénem a hloubka a velikost patek bude upřesněna 
dle stavu základové zeminy a geologického průzkumu. Přístavba výškově navazuje na pů-
vodní objekt knihovny a je proto částečně vyvýšena o 600 mm nad okolní terén. Dříky patek 
jsou vytaženy do úrovně podlahy 1.NP a ocelová výztuž patek bude pokračovat do železo-
betonové výplně ocelových sloupů v přízemí.

Svislé konstrukce

Ocelové sloupy jsou kruhového průřezu Ř 300 mm jsou umístěny v částečně pravidelném 
rastru přístavby 8x9m. Dělící stěny jsou provedeny z cihel POROTHERM 19 AKU P15 na 
maltu MC 5 až pod střešní plášť. Obvodový plášť je tvořen pouze lehkým opláštěním.
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Vodorovné konstrukce

Hrubá podlaha přízemí je tvořena VSŽ plechy s výškou vlny 50 mm a 60mm zálivkou betonu nad 
vlnu. Podepření trapézového plechu zajistí nosníky s rozteční 2,25 m, které jsou kolmo na průvlaky z 
válcovaných nosníků IPE 300.

Střešní konstrukce

Střecha je tvořena rovněž VSŽ plechy a podepřena nosníky a průvlaky jako podlaha. Na nosné střeš-
ní konstrukci budou dále uloženy jednotlivé vrstvy dle skladby střešního pláště.

Podlahy a dlažby

Povrchová úprava podlahy přízemí bude keramická dlažba a částečně polyuretanová podlaha, kte-
rá bude barevně i odolností respektovat celkové zatížení těchto veřejných prostor. V podlaze bude 
umístěno teplovodní podlahové vytápění, které bude sloužit k základní temperaci prostor. Střecha je 
tvořena rovněž VSŽ plechy a podepřena nosníky a průvlaky.

Izolace

V úrovni vrchní části dříků patek bude provedena izolace proti zemní vlhkosti asfaltovými pásy Bitagit, 
která bude navazovat na hydroizolaci podlahy přízemí. Tepelná izolace podlahy a střechy bude pro-
vedena z izolace ISOVER ESP 200S v minimální tloušťce 230mm.

Povrchové úpravy, omítky a obklady

Nové vnitřní stěny z cihel POROTHERM budou opatřeny štukovou omítkou. Stěny v nových sociál-
ních místnostech budou opatřeny keramickými obklady. Vyzdívané stěny budou mít štukovou omítku.

Otvory

Jednotlivé prostory tvoří samostatné požární úseky a vnitřní vnitřní jednokřídlové a dvoukřídlové dveře 
musí splňovat požadovanou požární odolnost. Vnitřní dveře budou opatřené samozavíračem. Vnější 
plášť je tvořen lehkým opláštěním s tím, že všechna okna budou neotevíravá. V atriu budou okna 
otevíravá.

Schody

V atriu je venkovní ocelové točité schodiště s protiskluzovými roštovými stupnicemi – pozinkované 
pro venkovní použití. Průměr schodiště je 4,2 m. Výška zábradlí je 1000 mm, madlo černý kov Ř 40 
mm Zábradlí černé kovové sloupky Ř 25 mm, výplně: 6 nerezových prutů Ř 6 mm

Zábradlí na střeše přístavby: Výška 1000 mm, madlo černý kov Ř 40 mm Zábradlí černé kovové sloupky 
Ř 25 mm, výplně: 6 nerezových prutů Ř 6 mm

Technické zařízení budov

Veškeré stávající elektrické sítě, rozvody vody i kanalizace jsou vedeny z ulice nábřeží Dukelských hrdi-
nů. Přístavbou nedojde k zásadnímu nárůstu potřeb jednotlivých medií

Zdravotně technické instalace

Technická místnost se nachází ve stávající budově v místnosti číslo 1. Zde je nově umístěný plynový 
kondenzační kotel s ohřevem teplé vody v nepřímotopném zásobníku a z tohoto zásobníku bude na-
pojeno nové sociální zařízení.

Dešťová voda bude spádována do atria a bude částečně akumulována v podzemní nádrži a likvidová-
na vsakem na pozemku. Splašková voda z nového sociálního zabezpečení bude připojena na stávající 
kanalizaci.

Vytápění

Nově instalovaný plynový kondenzační kotel bude zdrojem tepla pro přístavbu. Základní temperaci 
objektu na cca 15oC bude zajišťovat velkoplošné teplovodní vytápění, které bude řízeno ekvitermní 
regulací na kotli.

Vzduchotechnika a klimatizace

Rychlé dotápění místností na požadovanou teplotu zajistí teplovzdušné vytápění, které bude zavedeno 
do distribučních mřížek kolem lehkého obvodového pláště. Tímto umístěním výdechů vzduchotechni-
ky se odcloní nežádoucí efekt chladných stěn a odstraní se rosení oken. Teplovzdušné vytápění bude 
řízeno podle vnitřní teploty a vlhkosti v jednotlivých místnostech. Odvod vzduchu bude pod stropem 
v místech osvětlovacích světlíků. Vzduchotechnické jednotky budou umístěny pod stropem a překryty 
odnímatelným sádrokartonovým podhledem. Pro každou místnost se uvažuje s dvojicí vzduchotech-
nických jednotek z důvodu menší prostorové náročnosti, provozní hospodárnosti i zálohy. Součástí 
jednotek budou rekuperační výměníky a klimatizační díl, který bude sloužit pro letní období. Okna po 
obvodu jsou neotevíravá, ale okny v atriu je možné mechanicky prostor vyvětrat díky otevíravým oknům. 
Při chodu klimatizace budou tato otevíravá okna zavřena (blokace klimatizace).

Požární bezpečnost

Požární bezpečnost je zajištěna únikovými východy v obou směrech. Ocelové sloupy v interiéru jsou 
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chráněny protipožárních nátěrem. Dále požární bezpečnost zajišťují sprinklery napojené na 
náhradní zdroj - dieselový agregát (technická místnost) a zásobárna vody pro sprinklery, 
která se nachází v zemi pod přístavbou. V sále bude instalován automatický odvod tepla a 
kouře a nucený přívodu čerstvého venkovního vzduchu.

Bezbariérovost a opatření pro nevidomé

Přístup pro imobilní osoby je možný přímo z nábřeží Dukelských hrdinů, terén zahrady je 
dále upraven do výšky podlahy přízemí a tím je umožněn bezbariérový vstup i na zahradu. 
Celkový pohyb imobilních osob po prostorách knihovny je zajištěn na všech plochách. Mezi 
jednotlivými patry původní budovy je vybudován hydraulický výtah svými rozměry vyhovující 
pro invalidní vozík. Mobiliář v sále není trvale montovaný, tudíž je možné zajistit místa pro 
invalidní vozíky. Na každém patře je umístěna toaleta pro imobilní.

Po celém objektu jsou vodící čáry sloužící nevidomým osobám.

V sále je umístěna indukční smyčka sloužící neslyšícím eventuálně využitelná i v případě 
nutnosti tlumočení.

Materiály

Fasáda budovy je po obvodu jednoduše zasklena na celou výšku fasády. Uchycení bude 
provedeno na rám vnitřního dvojitého zasklení (např. od výrobce AGC FLAT GLASS CZECH 
a.s. ) Proti přehřívání interiéru jsou zde instalovány automaticky zatahovatelné interiérové 
screenové rolety. U prosklených ploch jsou v interiéru umístěny výdechy teplovzdušného 
vytápění proti kondenzaci prosklené fasády.

V interiérech je použita betonová stěrka. Na podlaze v dětském oddělení jsou polyuretanové 
podlahy z důvodu barevných informačních pruhů. Osvětlení je zavěšené a kopíruje půdorys-
nou stopu polic (kruhové výseče v dětském oddělení a rovné v dospělém).

Na terasy je použito tropické dřevo stejně jako pro část plochy atria. Zbylé plochy zahrady 
jsou zatravněné s místy vyčleněnými pro pískoviště a vodní plochu.
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Tepelné zisky

Tepelné odvody

SCHÉMA VĚTRÁNÍ:
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