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Abstrakt  

Práce je zaměřena na návrh a vypracování projektové dokumentace přístavby základní školy, 
která se nachází ve Starém Plzenci. Dokumentace obsahuje náležitosti dle platných předpisů. 
Návrh vychází z požadavku investora, jež byli zveřejněny v rámci vyhlášení architektonické 
soutěže. Nová budova o 1 podzemním a 3 nadzemních podlaží tvořící půdorysný tvar písmene 
Y se nachází na mírně svažitém terénu. V budově se nachází šatny, kuchyň, jídelna, 4 kmenové 
a 4 odborné učebny a hygienické a technické zázemí. Projekt navrhuje mírnou úpravu stávající 
budovy v místech napojení přístavby. Tímto návrhem se vyřeší bezbariérová přístupnost obou 
budov vyjma podkrovní učebny stávající budovy. Projekt dále počítá z druhou stavební fází, 
výstavbou sportovní haly v areálu školy, kterou se však dále nezabývá. V rámci přístavby je 
zřízen nový hlavní vstup do budovy z jižní strany. Nosný systém je stěnový. Obvodové stěny jsou 
tvořeny monolitickým betonem spojeny s betonovými monolitickými vodorovnými nosnými 
konstrukcemi. Vnitřní nosné stěny jsou z keramických tvárnic. Objekt je zastřešen 
jednoplášťovou plochou střechou s vegetační vrstvou. Zateplení budovy je řešeno zateplovacím 
systémem s provětrávanou fasádou. Je zajištěna požární bezpečnost, úspora energie a tepelná 
ochrana.  

Klíčová slova  

Přístavba, základní škola, provětrávaná fasáda, zelená střecha, jednoplášťová střecha, 
pohledový beton, bezbariérová dostupnost.  

  



  

 

 

Abstract  

The thesis is focused on the design and elaboration of the project documentation of the 
extension of the elementary school, which is located in Starý Plzenec. The documentation 
contains requirements according to valid regulations. The proposal is based on the investor's 
request, which was published as part of the architectural competition announcement. A new 
building with 1 underground and 3 floors, forming the Y-shaped ground plan, is located on a 
slightly sloping terrain. In the building there are cloakrooms, kitchen, dining room, 4 main and 
4 professional classrooms and hygienic and technical background. The project proposes a slight 
modification of the existing building. This proposal solves the barrier-free accessibility of both 
buildings, except for the attic classroom of the existing building. The project also counts from 
the second construction phase, the construction of a sports hall on the schools premises, which 
is still not dealt with. In proposal is a new main entrance to the building from the southern side. 
The support system is wall-mounted. The perimeter walls are made of monolithic concrete 
connected to concrete monolithic horizontal bearing structures. The inner bearing walls are 
made of ceramic blocks. The building is covered with a single-layer flat roof with a vegetation 
layer. The thermal insulation of the building is solved by a thermal insulation system with a 
ventilated facade. Fire safety, energy saving and thermal protection are provided. 

Keywords  

Addition, elementary school, ventilated facade, green roof, single-layer roof, visible concrete, 
barrier free. 
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ÚVOD 

Hlavním záměrem této diplomové práce je navržení dispozice přístavby základní školy, 
vhodného konstrukčního řešení a zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby 
dle platných norem. Při zpracování diplomové práce jsem využíval zkušeností  
a vědomostí získaných během studia vysoké školy a během praktických stáží, které jsem během 
studia absolvoval. V této práci je zpracována dokumentace pro provedení stavby přístavby školy 
o 1 podzemním a 3 nadzemních podlažích, je zde řešeno stavebně fyzikální posouzení objektu 
a požárně bezpečnostní řešení.  

Diplomová práce je složena z části přípravné a studijní práce, situačního řešení, návrhu 
architektonicko-stavebního řešení, stavebně-konstrukčního řešení, požární bezpečnosti a 
stavební fyziky. 

Navrhovaná čtyřpodlažní přístavba se nachází v katastrálním území města Starý Plzenec. Návrh 
vychází z požadavku investora, jež byli zveřejněny v rámci vyhlášení architektonické soutěže. 
Nová budova o 1 podzemním a 3 nadzemních podlaží tvořící půdorysný tvar písmene Y se 
nachází na mírně svažitém terénu. V budově se nachází šatny, kuchyň, jídelna, 4 kmenové a 4 
odborné učebny a hygienické a technické zázemí. Projekt navrhuje mírnou úpravu stávající 
budovy v místech napojení přístavby. Tímto návrhem se vyřeší bezbariérová přístupnost obou 
budov vyjma podkrovní učebny stávající budovy. Projekt dále počítá z druhou stavební fází, 
výstavbou sportovní haly v areálu školy, kterou se však dále nezabývá. V rámci přístavby je 
zřízen nový hlavní vstup do budovy z jižní strany. Nosný systém je stěnový. Obvodové stěny jsou 
tvořeny monolitickým betonem spojeny s betonovými monolitickými vodorovnými nosnými 
konstrukcemi. Vnitřní nosné stěny jsou z keramických tvárnic. Objekt je zastřešen 
jednoplášťovou plochou střechou s klasickým pořadím vrstev s vegetační vrstvou. Zateplení 
budovy je řešeno zateplovacím systémem s provětrávanou fasádou. Je zajištěna požární 
bezpečnost, úspora energie a tepelná ochrana.  

Objekt je navržen tak, aby byla zajištěna mechanická odolnost a stabilita, ochrana zdraví, 

zdravých životních podmínek a životního prostředí, požární bezpečnost, bezpečnost při užívání, 

úspora energie a tepelná ochrana. 
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A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) Název stavby 

Přístavba základní školy 

b) Místo stavby 

Místo stavby:  Masarykovo náměstí 54 

Katastrální území: Starý Plzenec [755150] 

Číslo parcely:  94/1, 334, 1021 

Obec:   Starý Plzenec  

Okres:   Plzeň - město 

Kraj:   Plzeňský 

 

c) Předmět dokumentace 

Předmětem projektové dokumentace je přístavba základní školy  

o jednom podzemním a třech nadzemních podlažích ve Starém Plzenci. Pozemek určený 

k výstavbě se nachází na parcelách č. 94/1, 334 a 1021v k. ú. Starý Plzenec [755150]. 

A.1.2 Údaje o žadateli 

  Město Starý Plzenec, Smetanova 932, 332 02 Starý Plzenec 

A.1.3 Údaje o zpracovateli 

  Bc. David Kuchařík, Mánesova 1509, Moravské Budějovice 676 02 

A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

– Územní plán města Starý Plzenec 

– Příslušná katastrální mapa 

– Radonová mapa 

– Stanoviska dotčených orgánů k dokumentaci pro stavební povolení 

– Mapa stávajících inženýrských sítí 

 

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=8zvToAOXny4jnQMQsZ_2BIvzKC2il2eGxAOj_K5sDJOJdlNEsJLRgAkD_EJgvJzy7VK1U9X4HIp12_IfY0RNl-NlK3ODpMzrwQ8jqwEpWuaSnKXiG7iQpA==
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=8zvToAOXny4jnQMQsZ_2BIvzKC2il2eGxAOj_K5sDJOJdlNEsJLRgAkD_EJgvJzy7VK1U9X4HIp12_IfY0RNl-NlK3ODpMzrwQ8jqwEpWuaSnKXiG7iQpA==
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A.3 ÚDAJE O ÚZEMÍ 

a) Rozsah řešeného území 

Parcely se nachází v zastavěném území města Starý Plzenec přímo u stávající 

školní budovy. Zájmový prostor pro výstavbu je situován v mírně se svažujícím terénu 

směrem k severu. Přístup na pozemek je možný z východní strany z přilehlé místní 

komunikace, popř. ze severní strany ze státní komunikace. 

 

b) Dosavadní využití a zastavěnost území 

Na místě určeném k zastavění p.č.94/1 je nyní stávající budova školy a tělocvična 

určená k demolici. Na p.č. 334 je nyní školní hřiště se vzrostlou zelení. Na p.č. 1021 jsou 

stávající školní dílny určeny ke zbourání. 

 

c) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 

Předmětný pozemek se nenachází v žádné památkové rezervaci ani v jiné 

ochranné zóně či záplavovém území.  

 

d) Údaje o odtokových poměrech 

Realizace stavebního objektu (během výstavby i po) a souvisejících terénních 

úprav nezpůsobí zaplavení sousedních pozemků srážkovou vodou. Dešťová voda 

částečně zadržována zelenou střechou a pomalu vsakována na pozemku školy.  

 

e) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování 

Záměr využití pozemku je v souladu s územně plánovací dokumentací města 

Starý Plzenec, ve které je pozemek určen pro infrastrukturu veřejně prospěšného typu. 

 

f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Záměr splňuje obecné požadavky na využití území. 

 

 

 

g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
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Požadavky dotčených orgánů státní správy jsou zapracovány do dokumentace. 

 

h) Seznam výjimek a úlevových řešení 

Na objekt se nevztahuje žádná výjimka, ani se nepočítá s úlevovým řešením. 

 

i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic 

Se stavebním záměrem přístavby školy souvisí přestavba chodníku a napojení na 

místní komunikaci.  

 

j) Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby 

Přístavbou školy budou přímo dotčeny následující pozemky 

 v k. ú. Starý Plzenec [755150]: 

 

Tab. 1 Seznam dotčených pozemků 

Parcela 

č. 

Výměra 

[m2] 

Druh 

pozemku 

Způsob 

ochrany Majitel 

214 304 

Zastavěná 

plocha a 

nádvoří 

- 
Nekvindová Eva Mgr., Skalníkova 
467/34, Úšovice, 35301 Mariánské 
Lázně 

118/2 125 Zahrada 
zemědělský 

půdní fond 

1411/71 257 
Ostatní 

plocha 
-  

 

Město Starý Plzenec, Smetanova 
932, 33202 Starý Plzenec 

1411/72 23 
Ostatní 

plocha 
- 

2178 77 
Ostatní 

plocha 
- 

2179 70 
Ostatní 

plocha 
- 

2180 129 
Ostatní 

plocha 
- 

2212 252 
Ostatní 

plocha 
- 

 

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=8zvToAOXny4jnQMQsZ_2BIvzKC2il2eGxAOj_K5sDJOJdlNEsJLRgAkD_EJgvJzy7VK1U9X4HIp12_IfY0RNl-NlK3ODpMzrwQ8jqwEpWuaSnKXiG7iQpA==
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A.4 ÚDAJE O STAVBĚ 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o přístavbu školy. 

 

b) Účel užívání stavby 

Stavba bude sloužit pro infrastrukturu veřejně prospěšného typu. 

 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o trvalou stavbu.  

 

d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 

Na stavbu není kladena ochrana podle jiných právních předpisů. 

 

e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků 

zabezpečujících bezbariérové užívaní staveb 

Projektová dokumentace splňuje požadavky vyhlášky č. 268/2009 Sb.  

o technických požadavcích na stavby. Dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Všechna podlaží 

jsou řešena bezbariérově, stejně tak vstup do školy. Díky přístavbě a plánovanému 

výtahu bude i většina stávající budovy školy dostupná bezbariérově.  

 

f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních 

předpisů 

626/25 6987 
Ostatní 

plocha 
- 

Česká republika,  Správa železniční 

dopravní cesty, státní organizace, 

Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 

Praha 1 

110 1228 Zahrada 
zemědělský 

půdní fond 

Město Starý Plzenec, Smetanova 932, 

33202 Starý Plzenec 
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Do projektu jsou zapracována a plně respektována stanoviska a požadavky 

dotčených orgánů. 

 

g) Seznam výjimek a úlevových řešení 

Na objekt se nevztahuje žádná výjimka, ani se nepočítá s úlevovým řešením. 

 

h) Navrhované kapacity stavby 

Zastavěná plocha:     760,49 m2  

Plocha pozemku:     9 603 m2 

Zpevněné plochy:     1 605m2 

Obestavěný prostor:     10 145m3 

Celková podlahová plocha všech podlaží:  2 580  m2 

Počet tříd:      8 

Kapacita parkoviště:     12 parkovacích stání pro  

skupinu vozidel 1a a 2 parkovací 

stání pro osoby těžce pohybově 

omezené. 

Odstavné plochy pro kola, 15 

zastřešených a 50 nezastřešených 

stání. 

Kapacita místností: 

• 4 x Kmenová učebna min.34 žáků x 1,65=56,1 m2  návrh 61 m2  

• 4 x Odborná učebna min.34 žáků x 2,0=68 m2  návrh 80 m2 

• Šatny pro 500 dětí min.500 x 0,25=125m2   návrh 503 m2 

• Kuchyně 600jídel/den       návrh 76 m2 

• Jídelna 100 míst 167m2 + terasa     návrh 167 m2 

• WC/podlaží  Hoši: 4x pisoár, 1x wc, 1 wc pro osoby s omezením 

orientace a pohybu 
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 Dívky: 4x wc, 1x hyg. Kabina 1x wc pro osoby  

 s omezením orientace a pohybu 

 

i) Základní bilance stavby 

Výpočet potřeby vody:  
Určeno odhadem pro 150 osob a 600 strávníků denně: 

Spotřeba vody dle Příloha č.12 Vyhlášky č.120/2011 Sb.:

 

150x5=750 l/den 

600x8=4800 l/den 

Celkem 5 550 l/den, za rok: 190 školních dní x 5 550= 1 054,5m3 

 

 Dešťová voda ze střechy bude odváděna do retenční nádrže s přepadem 

napojeným na vsakovací jímku. Dešťová voda ze zpevněných ploch bude vsakována do 

podloží díky propustné povrchové úpravě. Z retenční nádrže bude voda využita pro 

závlahu zelně na školním pozemku. Splaškové odpadní vody budou odvedeny 

kanalizačním potrubím do stoky jednotné kanalizace.  

 Komunální odpad bude ukládán do kontejnerů umístěných na příjezdu na 

pozemek ze severní strany. Odvoz komunálního odpadu budou zajišťovat místní 

technické služby. 

 Energie potřebná pro vytápění a přípravu teplé vody bude zajištěna dvěma 

plynovými kotli o maximálním výkonu 45kW a 28 kW.  

 Třída energetické náročnosti budovy:  B –úsporná  

 

j) Základní předpoklady výstavby 
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Předpokládaná doba výstavby: 15 měsíců 

Předpokládané zahájení stavby: 04/2019 

Předpokládané dokončení stavby: 07/2020 

k) Orientační náklady stavby 

Předpokládané náklady stavby: (6 440 Kč/m3)  63 000 000,- Kč 

 

A.5 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY  A TECH-NICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 

Stavbu lze rozčlenit na tyto stavební objekty: 

SO 01 – Přístavba školy 

SO 02 – Zpevněné plochy 

SO 03 – Parkovací stání 

SO 04 – Vstupní brána, plot 

SO 05 – Akumulační nádrž na dešťovou vodu 

SO 06 – Příjezdová cesta 

SO 07 – Příjezdová cesta zás. kuchyně 

SO 08 – Stojany a přístřešek na kola 

SO 09 – Přípojka vodovodního řadu 

SO 10 – Přípojka splaškové kanalizace 

SO 11 – Přípojka dešťové kanalizace 
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B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

a) Charakteristika stavebního pozemku 

Parcely se nachází v zastavěném území města Starý Plzenec přímo u stávající školní budovy. 

Zájmový prostor pro výstavbu je situován v mírně se svažujícím terénu směrem k severu. 

Přístup na pozemek je možný z východní strany z přilehlé místní komunikace na ulici Radyňská, 

popř. ze severní strany ze státní komunikace na ulici Bezručova.  

Na místě určeném k zastavění p.č.94/1 je nyní stávající budova školy a tělocvična určená 

k demolici. Na p.č. 334 je nyní školní hřiště se vzrostlou zelení. Na p.č. 1021 jsou stávající školní 

dílny určeny ke zbourání. 

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

Na místě byl proveden inženýrsko – geologický průzkum firmou Zeman – Ingeo s.r.o., Praha 

v září 2009. V nejsvrchnější části se na sklonitém staveništi vyskytuje humózní horizont a 

navážka, které dosahují průměrné mocnosti 0,5 – 1,0 m. Pod nimi byla zjištěna prachovitá nebo 

jílovitá hlína pevné konzistence. Dále následuje komplex poloh hlín, písků a sutí, který přechází 

v břidlice (droby) s různým stupněm zvětrání. Směrem do hloubky se kvalita zemin zlepšuje. 

V hloubkách okolo 6,0 m je již břidlice mírně zvětralá.  

Hydrogeologické poměry na staveništi nejsou složité. Podzemní voda ve vrtech nebyla 

zastižena, a tedy zakládání neovlivní. Pouze je nutné zabezpečit odvod povrchové vody ze 

základových jam, aby se povrchová voda nevsakovala, neboť by se mohl projevit vztlak. 

Základové poměry na místě stavby lze označit jako jednoduché dle ČSN 731001 a navrhovány 

podle 2. geotechnické kategorie. Základové konstrukce je třeba upravit s ohledem na 

nerovnoměrné sedání v různých částech objektů. 

  

Na základě radonové mapy se předpokládá zatřídění do nízkého radonové rizika.  

 

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Na území nejsou ochranná ani bezpečnostní pásma. 
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d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území 

V lokalitě se nenachází záplavové ani poddolované území. 

 

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 

v území 

Stavba nebude mít negativní vliv na stávající stavby. Aby nedocházelo v době výstavby 

ke zhoršení stavu životního prostředí v místě stavby, musí být respektovány hygienické normy 

pro výstavbu. Jedná se především o překračování norem hlučnosti  

a prašnosti a znečišťování veřejné komunikace. Realizace stavebního objektu  

a souvisejících terénních úprav nezpůsobí zaplavení sousedních pozemků srážkovou vodou. 

Odvod srážkové vody bude sveden do retenční nádrže napojené na vsakovací jímku. 

f) Požadavky na asanace, demolice, krácení dřevin 

V rámci stavby bude provedena demolice stávající tělocvičny, stávajících dílen a část stáv. 

Plotu. Vzrostlé stromy a zeleň na pozemku bude v maximální míře ponechána. Bourání bude 

povoleno příslušným úřadem.  

 

g) Požadavky na maximální záběry zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených 

k plnění funkce lesa 

V rámci stavby nedojde k záborům půdy, která je pod ochranou zemědělského půdního 

fondu. 

 

h) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 

infrastrukturu) 

 Z hlediska dopravní infrastruktury bude stavba napojena na místní komunikaci v ulici 

Radyňská pří východní hranici pozemku. 

Stavba bude napojena na veřejnou jednotnou kanalizaci a vodovodní řad, ve stávající 

budově bude provedeno napojení nízkotlakého plynovodu, silového vedení NN a sdělovacího 

vedení. 



  

18 

 

 

i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Úprava vjezdu na pozemek a místní komunikace.  

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Navržená přístavba školy je stavbou trvalou, určenou pro infrastrukturu veřejně 

prospěšného typu – vzdělávání. Stavba je řešena jako čtyřpodlažní objekt s jedním podzemníma 

třemi nadzemními podlažími půdorysného tvaru písmene Y.  

 

Zastavěná plocha:     760,49 m2  

Plocha pozemku:     9 603 m2 

Zpevněné plochy:     1 605 m2 

Obestavěný prostor:     10 145 m3 

Celková podlahová plocha všech podlaží:  2 580 m2 

Počet tříd:      8 

Kapacita parkoviště:     12 parkovacích stání pro  

skupinu vozidel 1a a 2 parkovací 

stání pro osoby těžce pohybově 

omezené. 

Odstavné plochy pro kola, 15 

zastřešených a 50 nezastřešených 

stání. 

Kapacita místností: 

• 4 x Kmenová učebna min.34 žáků x 1,65=56,1 m2  návrh 61 m2  

• 4 x Odborná učebna min.34 žáků x 2,0=68 m2  návrh 80 m2 

• Šatny pro 500 dětí min.500 x 0,25=125m2   návrh 503 m2 
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• Kuchyně 600jídel/den       návrh 76 m2 

• Jídelna 100 míst 167m2 + terasa     návrh 167 m2 

• WC/podlaží  Hoši: 4x pisoár, 1x wc, 1 wc pro osoby s omezením 

orientace a pohybu 

 Dívky: 4x wc, 1x hyg. Kabina 1x wc pro osoby  

 s omezením orientace a pohybu 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Objekt je navržen jako moderní hmota působící klidným dojmem a přirozeně tak zapadá 

mezi stávající zástavbu. 

Jedná se o objekt s jedním podzemním a třemi nadzemními podlažími, zastřešený 

plochou střechou s atikami o půdorysném tvaru písmene Y. Stavba se výrazně odlišuje od 

okolních staveb neměla by však působit kýčovitým dojmem. Barva fasády bude jednotná 

nevýrazná z důrazem na detail maloformátových obkladových desek doplněných dřevěnými 

okny a dveřmi. 

 

b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

Navrhovaná přístavba přímo navazuje na stávající zástavbu ve dvou částech utváří tak 

uzavřené nádvoří mezi navrhovanou a stávající budovou. Budova nepřevyšuje stávající budovu 

a jednotlivá podlaží mají stejnou konstrukční výšku. Díky tomu jsou obě budovy dostupné 

bezbariérově s využitím výtahu v nové budově. Vzhledem k dostatečnému přirozenému 

osvětlení ve třídách tvoří budova zvláštní tvar písmene Y. Ucelenost objektu tvoří kompaktní 

tvar dotvořen oblými rohy. V prvním nadzemním podlaží vystupuje část jídelny směrem 

k východu a dodává tak příznivé rozměry a dostatečné osvětlení do místnosti. Objekt je 

zastřešen plochou střechou.  

Objekt je navržen jako stavba z monolitického betonu v kombinaci s vnitřními zděnými 

stěnami, opatřená zateplovacím systémem z kamenné vláknité izolace s provětrávanou 

fasádou. Obklad fasády tvoří maloformátové desky eternit. Barevné provedení je jednobarevný 
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bílý -  smetanový přírodní odstín, část fasády v 1.NP je tvořena velkoformátovými deskami 

v barvě přírodního betonu. Kotveny nýtováním v barvě desek k vynášecí ocelovo-hliníkové 

konstrukci. Oblast soklu je tvořena ústupkem  zateplení z XPS izolace zakrytým plechem v barvě 

antracit. Tento Detail tak tvoří stinnou mezeru. Zábradlí oken na vnější straně je tvořeno 

pásovou ocelí opatřenou  pozinkem a práškovým lakem přišroubovanou k dřevěným rámům 

oken. Výplně otvorů budou dřevěné smrkové chráněné bezbarvým lakem zasklené izolačními 

trojskly. Klempířské prvky na fasádě budou z lakovaného pozinkovaného plechu antracitové 

barvy. 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Vstup do objektu je orientován na jih, kde se také nachází parkoviště. Do objektu 

vstupujeme přes zádveří do šaten nebo chodby, která vede ke schodišti a výtahu. Z chodby je 

dále přístup do jídelny, stávající budovy a dostupná jsou také hygienická zařízení. V prvním 

nadzemním podlaží se nachází také kuchyně se sklady a nově navržené zázemí pro zaměstnance 

kuchyně a provozu školy ve stávající budově. V prvním podzemním podlaží je část šaten, 

technická místnost a sklad. Druhé a třetí nadzemní podlaží jsou totožná a každé obsahuje dvě 

kmenové, dvě odborné učebny, technickou a úklidovou místnost, hygienické zázemí a dostatek 

prostoru na chodbách.  

 B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb jsou bezbariérově řešeny vnější komunikace, vstup do objektu 

veškeré místnosti stavby. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Stavba je navržena a bude provedena takovým způsobem, aby při jejím užívání nebo 

provozu nevznikalo nepřijatelné nebezpečí nehod nebo poškození, např. uklouznutím, pádem, 

nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, zranění výbuchem a aby nedošlo k 

vloupání. 

Bude zabezpečena po souhlasu příslušného stavebního úřadu s užíváním stavby, při 

kolaudaci budou předloženy všechny požadované bezzávadné revizní zprávy. 
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B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) Stavební řešení 

Navržená přístavba školy je přímo napojena na stávajíc budovu. Má jedno podzemní a 

tři nadzemní podlaží. Založení objektu je provedeno na plošných základech – základové desce 

z vyztuženého betonu, doplněné o základové pasy po obvodu budovy v nepodsklepené části.  

Nosná konstrukce je navržena  z monolitického betonu doplněna o zděné vnitřní nosné stěny. 

Stropní konstrukce a schodiště budou železobetonové monolitické. 

Objekt bude zastřešen jednoplášťovou plochou střechou s atikami o sklonu 2%, s krytinou 

z měkčeného PVC. 

Komínové těleso je řešeno jako lehký třísložkový komínový systém s vnitřní nerezovou 

vložkou Ø 200 mm, tepelnou izolaci tl. 50 mm a vnějším pláštěm z ušlechtilé oceli. 

 

b) Konstrukční a materiálové řešení 

 

Základy: 

 Podsklepená část objektu je založen na základové desce tloušťky 250mm, zespodu 

zateplené tepelnou izolací xps tloušťky 150mm uloženou na podkladním betonu tl. 50-100mm 

C12/15 U styku nové budovy s budovou stávající je založení řešeno podzemní stěnou 

v kombinaci s tryskovou injektáží pod základem stávající stavby. V nepodsklepené části je 

založení na základové desce doplněno o základové pasy umístěné v nezámrzné hloubce 

(850mm) pod povrchem přilehlého terénu. Základy jsou z vyztuženého betonu C25/30 

vyztužené ocelí oceli B500B. Základová deska i stěny podsklepené části jsou tvořeny 

vodostavebním betonem tzv. bílou vanou. Výtahová šachta bude taktéž založena na 

železobetonové základové desce, výšky  

250 mm z vodostavebního betonu C25/30 a oceli B500B, na 150mm xps a 50mm podkladním 

betonu C12/15. Pod základovou desku výtahové šachty bude proveden podkladní beton C20/25 

o tl. 50 mm.  

Před započetím betonáže bude po obvodu základové spáry položen zemnící pásek FeZn 

pro uzemnění hromosvodné soustavy a elektroinstalace. 
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Svislé konstrukce: 

 Stěny suterénu jsou z železobetonu (C25/30, B500B) v pohledové kvalitě z vnitřní strany 

navřeny jako bílá vana, zatepleny izolací xps tloušťky 200mm. Obvodové stěny nadzemních 

podlaží jsou také z železobetonu (C25/30, B500B) v pohledové kvalitě z vnitřní strany, zatepleny 

minerální vatou tl. 300mm s větranou fasádou s obložením cementotřískovými deskami. 

Výtahová šachta je z monolitického betonu (C25/30, B500B), z vodostavebního betonu potom 

v části ve styku se zeminou. Vnitřní nosné zdivo tvoří keramické tvárnice tl. 300mm omítnuty 

vápenocementovou omítkou.  

Příčky jsou navrženy jako sádrokartonové montované konstrukce tl. 150mm s dvojitým 

opláštěním klasickými bílými sdk deskami. V prostorách WC a Technických místností jsou 

doplněny o sádrokartonové předstěny s dvojitým opláštěním. Instalační vertikální šachty jsou 

také montované konstrukce opláštěny ohnivzdornými deskami fireboard. 

 

Nosné vodorovné konstrukce: 

Horizontální nosné konstrukce tvoří železobetonové stropní desky tl. 250mm(C25/30, B500B) 

navrženy jako po obvodu vetknuté vyztuženy v příčném směru v případě tříd. Jako křížem 

vyztužené vetknuté  a bodově podepřené v místech chodeb, šaten a jídelny. V jídelně a na 

chodbách jsou desky podarovány průvlaky. 

 

Ve všech místnostech kromě šaten v suterénu a technických místností je navržen 

sádrokartonový akustický zavěšený podhled vytvářející instalační prostor pro celou budovu 

školy. Skladby podlah jsou všude 180mm vysoké . Tvořeny 100mm tepelné a kročejové izolace. 

70mm lité anhydritu s podlahovým topením a ca. 10mm nášlapné vrstvy. 
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Schodiště 

Schodiště v šatnách je navrženo jako přímé schodiště s podestou, tvořené 

železobetonovou deskou tl. 180 mm z betonu C25/30 a oceli B500B s dodatečně 

nabetonovanými schodišťovými stupni v pohledové kvalitě. 

Hlavní schodiště je navrženo jako prefabrikované skládající se ze 3 částí, z pohledového 

betonu. Železobetonová deska tl. 180 mm z betonu C25/30 a oceli B500B s dodatečně 

nabetonovanými schodišťovými stupni v pohledové kvalitě. Schodišťová ramena a podesty jsou 

akusticky odděleny od ostatních konstrukcí systémovými prvky SCHÖCK TRONSOLE, které slouží 

ke snížení přenášení kročejového hluku. 

 

Střešní konstrukce: 

Objekt je zastřešen jednoplášťovou, nepochozí plochou střechou s klasickým pořadím 

vrstev o sklonu 2%. Tepelnou izolaci a spádovou vrstvu tvoří desky z tvrdé vláknité izolace  

z čedičové vaty.  Jako hydroizolace je navržena fólie z měkčeného PVC tl. 1,5 mm s výztužnou 

polyesterovou mřížkou odolná proti prorůstáním kořenů, která je přitížena substrátem a 

vegetací.  

Komíny: 

 V objektu je navržen vnější třísložkový komínový systém SCHIEDEL ICS50 s vnitřní 

nerezovou vložkou ø 200 mm, tepelnou izolací tl. 50 mm a vnějším pláštěm z ušlechtilé oceli. 

Komínové těleso bude ukončeno ve výšce 1 m nad atikou a bude osazeno včetně všech doplňků.  

 

 

Podlahy: 

 Vnitřní podlahy jsou navrženy jako těžké plovoucí podlahy s roznášecí vrstvou 

z anhydritového potěru, která je vyztužena skelnými vlákny. Skladby podlah jsou všude  tl. 

180mm. Tvořeny 100mm tepelné a kročejové izolace. 70mm lité anhydritu s podlahovým 

topením a ca. 10mm nášlapné vrstvy. Nášlapná vrstva je tvořena cementovou stěrkou 
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v šatnách, kaučukovou podlahou v prostorách učeben, chodeb a jídelny, keramickým obkladem 

v prostorách kuchyně, technické místnosti a hygienického zázemí. V prostorách s výskytem 

zvýšené vlhkosti bude použita hydroizolační stěrka. 

 Plocha parkoviště a přístupový chodník bude proveden vodou propustné štěrkové vrstvy 

zpevněné minerálním pískem. 

 Podrobná specifikace skladeb podlah viz výpis skladeb.  

 

Izolace: 

 Jako izolace proti zemní vlhkostí je řešena bílou vanou s izolací proti stavební vlhkosti a  

radonovému riziku je navržen 1x SBS modifikovaný asfaltový pás s vložkou ze sklené tkaniny 

GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL tl. 4 mm v podlahách na zemině. 

Budova je založena na 150mm tlusté izolaci xps Styrodur 5000 (λd= 0,035 W/(mK) 

Obvodové stěny suterénu jsou zatepleny xps izolací tl 220m (λd= 0,033 W/(mK). 

Zateplení obvodových nadzemních stěn je navrženo z minerální vláknité izolace tl. 300mm 

ROCKWOOL AIRROCK (λd= 0,034 W/(mK) s nakašírovanou fólií. Pro kotvení teplené izolace 

budou použity zápustné talířové hmoždinky se zátkou z tepelné izolace.  

 

Střešní konstrukce je tepelně izolována tvrdou minerální vláknitou izolací deskami tl. 

220 mm  

z desek Isover R (λd= 0,037 W/(mK) a spádovými kíny se spádem 2% ze stejného materiálu Isover 

SD R (λd= 0,039 W/(mK) 

s minimální tloušťkou 20 mm.  

 

Ve skladbách podlah ve všech podlažích je navržena kročejová a tepelná izolace tl. 100 mm z 

kamenné vlny ROCKWOOL STEPROCK HD4F  

(λd = 0,039 W/(mK), dynamická tuhost 20 MN/m3).  

 

Povrchové úpravy: 
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Monolitické svislé konstrukce budou ze strany interiéru v pohledové kvalitě se 

zabetonovaným elektrickým vedením.  

Vnitřní omítky budou provedeny jako dvouvrstvé. Na jádrovou vápenocementovou 

omítku bude provedena štuková omítka, která bude opatřena malbou.  

Vnitřní keramické obklady budou provedeny na WC, v kuchyni, technické místnosti a 

kolem umyvadel ve třídách.  

Stěnu proti oknům bude tvořit v každé třídě vestavěná skříň v dřevěném provedení 

s lesklým světlím povrchem. 

Ve všech místnostech kromě šaten v suterénu a technických místností je navržen 

sádrokartonový akustický zavěšený podhled vytvářející instalační prostor pro celou budovu 

školy opatřen býlím nátěrem. 

Sádrokartonové příčky tvořící prostor hygienického zázemí budou opatřeny obkladem a 

umyvatelným nátěrem. 

Vnější fasáda je navržena jako větraná s obkladem z cementotřískových desek v barvě 

přírodní smetanová. 

Výplně otvorů: 

Venkovní výplně otvorů budou přírodní dřevěné opatřeny bezbarvým lakem. Únikové dveře 

v prostorách šaten a kuchyně jsou navrženy jako plechové. 

Hlavní vstup je tvořen lehkým obvodovým pláštěm upevněným na nosnou konstrukci budovy – 

ocelové sloupy, které je třeba navrhnout statikem. LOB je opatřen 2 vstupními dvoukřídlími 

dveřmi a 1 jednokřídlými únikovými dveřmi s panikovou hrazdou.  

Vnitřní dřevěné dveře navrženy s obložkovou bezfalcovou zárubní. 

Podrobnější popis viz. výpis výplní otvorů. 

 

c) Mechanická odolnost a stabilita 
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Navržený stav stavebních konstrukcí vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu a 

požadované stabilitě stavby. Stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu 

výstavby a užívání nemělo za následek: 

– zřícení stavby nebo její části 

– větší stupeň nepřípustného přetvoření 

– poškození jiných částí stavby, technických zařízení nebo instalovaného vybavení 

v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce 

  

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) Technické řešení 

– V objektu budou instalovány dva kondenzační kotle o celkovém výkonu 73 kW, které 

budou umístěny ve místnosti. 

– V objektu bude instalován zásobník teplé vody umístěný v technické místnosti. 

– Pro zásobování pitnou vodou bude vybudována nová vodovodní přípojka, provedená z 

HDPE 100 SDR 50x4,6.  

– Objekt bude připojen na zemní plyn v rámci stávající přípojky. 

– Pro odvod splaškových vod z budovy bude vybudována nová plastová kanalizační 

přípojka z PVC KG DN 150. 

– Dešťová voda bude zadržována a vsakována na pozemku školy. 

– Elektrická energie bude řešena připojením na stávající elektrický rozvod. 

– Objekt bude napojen na stávající sdělovací vedení. 

– Objekt bude opatřen bleskosvodem dle ČSN 62 305 -1-4. 

– V objektu je navržen bezstrojovnový hydraulický výtah s jedním pístem, invalidní – 

kapacita 8 osob, nosnost 630 kg. Rozměr kabiny 1400x1100 mm. 

 

b) Výčet technických a technologických zařízení 

Výčet technických a technologických zařízení je v bodě B.2.7 a) 
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B.2.8 Požární bezpečnostní řešení 

Požární bezpečnost stavby je řešena podrobně samostatnou požární zprávou, viz příloha 

složka č. 6 – D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení.  

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

a) Kritéria tepelně technického hodnocení 

Úspora energie a ochrana tepla bude zabezpečena použitím výrobků  

s požadovanými tepelnými vlastnostmi, tak aby byly splněny požadavky na jednotlivé 

konstrukce a stavby jako celku. Navrhované konstrukce budou splňovat požadavky na součinitel 

prostupu tepla dle ČSN 73 0540 – Tepelná ochrana budov. Podrobně řešeno v samostatné části 

této dokumentace, viz příloha složka č. 7 - Stavební fyzika. 

 

b) Energetická náročnost stavby 

Vypracování energetické náročnosti budovy nebylo v rámci diplomové práce 

požadováno. Byl vypracován pouze energetický štítek obálky budovy, který je přiložen 

v samostatné části, viz příloha složka č. 7 - Stavební fyzika.  

 

c) Posouzení využití alternativních zdrojů energie 

Alternativní zdroje energií nejsou navrhovány. 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 

prostředí 

V objektu není umístěna žádná nebezpečná výroba. Objekt nebude zdrojem jiných, než 

běžných odpadů. 

 

Větrání 

 Zajištění účinné výměny vzduchu je řešeno nuceným větráním všech místností 

s rekuperací. 
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Vytápění 

 Pro vytápění objektu je navrženo podlahové vytápění. 

 Objekt bude vytápěn dvěma plynovými kondenzačními kotli o celkovém výkonu 73 kW. 

 

Osvětlení 

 Dostatečné denní osvětlení a proslunění je zajištěno prosklenými plochami výplní 

otvorů. Umělé osvětlení je zajištěno svítidly, dle výběru investora. Posouzení denního osvětlení 

viz. příloha č.7 – stavební fyzika 

 

Zásobování vodou 

 Objekt bude zásobován pitnou vodou z vodovodního řadu, v dostatečném množství, pro 

pokrytí potřeb všech jeho uživatelů. 

 

Odpady 

 Splaškové vody budou odvedeny do veřejné stoky splaškové kanalizace. Dešťová voda 

ze střech a zpevněných ploch bude svedena dešťovým potrubím do akumulační nádrže 

s přepadem napojeným na vsakovací jímku na pozemku školy. Naakumulovaná voda bude 

využita pro závlahu zelně na pozemku. Dešťová voda na zpevněných plochách bude přirozeně 

vsakována skrze propustnou povrchovou úpravu venkovních ploch. 

 Komunální odpad bude ukládán do kontejnerů umístěných na vyhrazeném místě na 

pozemku. Odvoz komunálního odpadu budou zajišťovat místní technické služby. 

 

Vliv na okolní stavby 

 Přístavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby z hlediska vibrací, hluku, prašnosti 

apod. 
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B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Dle radonové mapy byl v místě staveniště stanoven nízký radonový index. Není tedy 

potřeba provádět zvláštní protiradonová opatření. Jako izolace proti radonu postačí 

modifikovaný asfaltový pás GLASTEK 40 SPECIAL MINERTAL tl.  4 mm.  

 

b) Ochrana před bludnými proudy 

V oblasti se nevyskytují bludné proudy. 

 

c) Ochrana před technickou seizmicitou 

Stavba se nenachází v oblasti se seizmickými jevy. 

 

d) Ochrana před hlukem 

Bude zabezpečena použitím výrobků s požadovanou zvukovou neprůzvučností. 

 

e) Protipovodňová opatření 

Stavba se nenachází v protipovodňové oblasti. 

 

f) Ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.) 

Nejsou známé jiné účinky, které by měly negativní vliv na stavbu. 

 

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

a) Napojovací místa technické infrastruktury 

Objekt bude napojen na stávající inženýrské sítě. Budou zbudované nové přípojky 

splaškové a dešťové kanalizace a vodovodu. Budova bude připojena prostřednictvím stávajících 

rozvodů k NTL plynovodu, sdělovacího vedení a elektrického vedení dle dokumentace, která 

bude schválena správcem těchto sítí. 
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b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Připojovací rozměry a výkopové kapacity budou určeny dle platných norem specialistou.  

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

a) Popis dopravního řešení 

Ze severní strany pozemku je plánovaný příjezd sloužící především k zásobování 

kuchyně a odvozu odpadků napojen na silnici č. 180 na ulici Bezručova. Hlavní příjezd do areálu 

školy z východní strany je na orientován stejně jako vstup pro žáky z málo frekventované ulice 

Radyňská. 

 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Dopravní napojení objektu bude z místní asfaltové komunikace z ulice Radyňská a 

Bezručova. 

 

c) Doprava v klidu 

Parkování je řešeno parkováním na zpevněné ploše situované z jižní strany školy. Celkem 

je navrženo 10 parkovacích stání pro osobní automobily a 2 parkovací stání pro osoby těžce 

pohybově omezené. Na pozemku jsou vyhrazena místa pro parkování 65 jízdních kol. 

 

d) Pěší a cyklistické stezky 

Žádné pěší ani cyklistické stezky nebudou budovány. 

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

a) Terénní úpravy 

Na staveništi bude provedeno sejmutí ornice do hloubky 250 mm, která bude  

po dobu výstavby uložena na skládce na stavbě na hromadách, které nesmí být vyšší než  

2 m, tak aby nedošlo ke znehodnocení ornice. Z důvodu členitého povrchu pozemku je 

zapotřebí rozsáhlých zemních prací k formování terénu. Zemina z výkopů bude odvezena na 
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oficiální povolenou skládku. Po dokončení stavby bude sejmutá ornice rozprostřena a využita 

k finálním terénním úpravám. 

Na pozemku vzniknou svahy, které budou zpevněny zatravněním a vhodnými rostlinami.  

 

b) Použité vegetační prvky 

V okolí stavby bude vyseta tráva a zasazeny okrasné dřeviny dle specifikace stavebníka. 

Stávající vzrostlé stromy a dřeviny budou v maximální možné míře zachovány. 

Předpokládá se kácení 4 vzrostlých stromů s kmenem o průměru 40-60 cm. 

 

c) Biotechnická opatření 

Na pozemkou vzniknou svahy, které budou zpevněny zatravněním a vhodnými rostlinami.  

 

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 

a) Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Se vzniklými odpady při práci bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů. 

Ochrana proti hluku bude zajištěna použitím výrobků s požadovanou zvukovou 

neprůzvučností. Splaškové vody budou napojeny na přípojku splaškové kanalizace  

do veřejné stoky splaškové kanalizace. Dešťová voda bude odváděna do akumulační nádrže, 

s přepadem napojeným na vsakovací jímku. Komunální odpad bude ukládán do kontejnerů 

umístěných na vyhrazeném místě na pozemku. Odvoz komunálního odpadu zajistí místní 

technické služby. 

 

b) Vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a 

živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

 Stavba nebude mít vliv na chráněné a památné stromy, živočichy ani rostliny. V lokalitě 

se nenachází žádné chráněné území. 
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c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

V okolí stavby se žádné chráněné území Natura 2000 nevyskytují. 

 

d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 

Toto projekt neřeší. 

e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 

jiných právních předpisů 

V okolí stavby nebudou navrhována žádná ochranná a bezpečnostní pásma. 

 

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva 

 Na stavbu nejsou kladeny žádné požadavky na civilní obranu. 

 

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Dodávka elektrické energie a vody bude zajištěna připojením na stávající rozvody ve 

stávající budově. Zajištění potřeby hmot je plně v zodpovědnosti dodavatele stavby. Na 

skladování materiálu bude vyhrazena zpevněná plocha pro uskladnění materiálu. Stavební 

materiál bude pokud možno přivezen těsně před zpracováním a umístěn přímo na stavbu. 

 

b) Odvodnění staveniště 

Odvodnění staveniště bude provedeno areálovým rozvodem kanalizace, který bude 

napojen do stoky dešťové kanalizace.  

 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu  
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Staveniště bude napojeno na dopravní infrastrukturu vjezdem východní strany 

pozemku. Vjezd bude vybudován a napojen na místní asfaltovou komunikaci na ulici Radyňská. 

Během výstavby bude zemina zpevněna ze zhutněného štěrku, který bude sloužit jako 

podkladní vrstva budoucího parkoviště. Všechna vozidla budou řádně očištěna, než vjedou na 

veřejnou komunikaci. 

 Napojení staveniště na inženýrské sítě bude pomocí stávajících rozvodů ve stávající 

budově. 

 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Při provádění stavby bude minimalizována prašnost a hluk. 

 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Kolem staveniště bude zřízeno mobilním oplocení o výšce 2 m, aby bylo 

zamezeno vstupu neoprávněných osob. 

V rámci stavby bude zbourána stávající tělocvična a dílny. Odbourána bude také část 

plotu na východní straně pozemku v místě plánovaného vjezdu na staveniště. Počítá se 

s kácením 4 vzrostlých stromů. 

 

f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 

Stavba bude probíhat na pozemku ve vlastnictví investora. 

 

g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

Se vzniklými odpady při provádění stavby bude nakládáno v souladu se zákonem č. 

185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Odpady produkované  

na stavbě budou tříděny. 

Pokud nebude odpad ponechán na místě stavby pro další využití, bude likvidace odpadů 

řešena odvozem kontejnery na oficiální povolenou skládku. 
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Vzniklé odpady: 

 10 11 13 Odpadní materiál na bázi skelných vláken 

 17 01 13 Beton 

 17 01 02 Cihly 

 17 01 03 Tašky a keramické výrobky 

 17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek  

   a keramických výrobků 

  17 02 01  Dřevo 

  17 02 02 Sklo 

  17 02 03  Plasty 

  17 03 01*  Asfaltové směsi obsahující dehet 

17 03 02  Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 

17 04 02 Hliník 

17 04 05  Železo a ocel 

17 04 07  Směsné kovy 

17 05 03*  Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky 

17 05 04  Zemina a kamení neuvedená pod číslem 17 05 03 

17 09 04  Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 

01, 17 09 02 a 17 09 03 

20 03 01 Směsný komunální odpad 

* označené odpady jsou kategorizovány jako nebezpečné odpady 

 

h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Na staveništi bude provedeno sejmutí ornice do hloubky 250 mm, která bude  

po dobu výstavby uložena na skládce na stavbě na hromadách, které nesmí být vyšší  
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než 2 m, tak aby nedošlo ke znehodnocení ornice. Zemina z výkopů bude odvezena  

na oficiální povolenou skládku.  Část zeminy z výkopů bude použita na hrubé terénní úpravy 

kolem objektu a na vyrovnání okolí do úrovně 1.NP.Po dokončení stavby bude sejmutá ornice 

rozprostřena a využita k finálním terénním úpravám. 

 

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Při provádění stavby bude minimalizována prašnost a hluk. Vozidla vyjíždějící  

ze staveniště, hlavně v období dešťů, budou řádně očištěna, tak aby nedocházelo  

ke znečišťování silnic. Dále je nutno zamezit úniku ropných produktů, aby nedošlo  

ke kontaminaci půdy či spodních vod. Na stavbě je zakázáno volné spalování stavebních zbytků. 

 

j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 

Při provádění stavby musí být splněny obecné technické požadavky na výstavbu, 

požadavky zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti  

a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon  

o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a další související zákony, 

vyhlášky, nařízení (Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích; 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) 

Stavbu budou provádět pracovníci proškoleni z bezpečnosti práce a budou používat 

ochranné pracovní pomůcky. 

Pro maximální možnou ochranu zdraví při práci se musí používat tyto pomůcky: 

-ochranné brýle 

- bezpečnostní rukavice 

- pracovní oděv 

- pevná obuv 
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- bezpečnostní přilba 

 Po dobu výstavby bude zamezen vstup na staveniště nepovolaným osobám mobilním 

oplocením výšky 2 m. 

 

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Výstavba nebude narušovat bezbariérové užívání dotčených staveb. 

 

l) Zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Na přilehlé místní komunikaci v ulici Bezručova a Radyňská bude umístěná značka 

upozorňující na vjezd a výjezd vozidel ze staveniště. Jiná dopravní inženýrská opatření se 

nepředpokládají. 

 

m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, 

opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

Nejsou vyžadovány žádné speciální podmínky pro provádění stavby. 

 

n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Postup výstavby: 

1. Příprava území – zařízení staveniště 

2. Zemní práce 

3. Základy a suterén 

4. Hrubá stavba 

5. Instalace, rozvody 

6. Dokončovací práce – kompletace 

7. Sadové úpravy, oplocení 

8. Likvidace zařízení staveniště 

9. Dokončovací práce – revize 

 



  

37 

 

Orientační začátek výstavby:  04/2019 

Orientační konec výstavby:  6/2020 
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D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 

a) Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje 

Navržená přístavba školy je stavbou trvalou, určenou pro infrastrukturu veřejně 

prospěšného typu – vzdělávání. Stavba je řešena jako čtyřpodlažní objekt s jedním podzemníma 

třemi nadzemními podlažími půdorysného tvaru písmene Y.  

 

Zastavěná plocha:     760,49 m2  

Plocha pozemku:     9 603 m2 

Zpevněné plochy:     1 605 m2 

Obestavěný prostor:     10 145 m3 

Celková podlahová plocha všech podlaží:  2 580 m2 

Počet tříd:      8 

Kapacita parkoviště:     12 parkovacích stání pro  

skupinu vozidel 1a a 2 parkovací 

stání pro osoby těžce pohybově 

omezené. 

Odstavné plochy pro kola, 15 

zastřešených a 50 nezastřešených 

stání. 

Kapacita místností: 

• 4 x Kmenová učebna min.34 žáků x 1,65=56,1 m2  návrh 61 m2  

• 4 x Odborná učebna min.34 žáků x 2,0=68 m2  návrh 80 m2 

• Šatny pro 500 dětí min.500 x 0,25=125m2   návrh 503 m2 

• Kuchyně 600jídel/den       návrh 76 m2 

• Jídelna 100 míst 167m2 + terasa     návrh 167 m2 

• WC/podlaží  Hoši: 4x pisoár, 1x wc, 1 wc pro osoby s omezením 

orientace a pohybu 
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 Dívky: 4x wc, 1x hyg. Kabina 1x wc pro osoby  

 s omezením orientace a pohybu 

b) Architektonické, výtvarné a materiálové řešení 

Navrhovaná přístavba přímo navazuje na stávající zástavbu ve dvou částech utváří tak 

uzavřené nádvoří mezi navrhovanou a stávající budovou. Budova nepřevyšuje stávající budovu 

a jednotlivá podlaží mají stejnou konstrukční výšku. Díky tomu jsou obě budovy dostupné 

bezbariérově s využitím výtahu v nové budově. Vzhledem k dostatečnému přirozenému 

osvětlení ve třídách tvoří budova zvláštní tvar písmene Y. Ucelenost objektu tvoří kompaktní 

tvar dotvořen oblými rohy. V prvním nadzemním podlaží vystupuje část jídelny směrem 

k východu a dodává tak příznivé rozměry a dostatečné osvětlení do místnosti. Objekt je 

zastřešen plochou střechou.  

Objekt je navržen jako stavba z monolitického betonu v kombinaci s vnitřními zděnými 

stěnami, opatřená zateplovacím systémem z kamenné vláknité izolace s provětrávanou 

fasádou. Obklad fasády tvoří maloformátové desky eternit. Barevné provedení je jednobarevný 

bílý - smetanový přírodní odstín, část fasády v 1.NP je tvořena velkoformátovými deskami 

v barvě přírodního betonu. Kotveny nýtováním v barvě desek k vynášecí ocelovo-hliníkové 

konstrukci. Oblast soklu je tvořena ústupkem zateplení z XPS izolace zakrytým plechem v barvě 

antracit. Tento Detail tak tvoří stinnou mezeru. Zábradlí oken na vnější straně je tvořeno 

pásovou ocelí opatřenou pozinkem a práškovým lakem přišroubovanou k dřevěným rámům 

oken. Výplně otvorů budou dřevěné smrkové chráněné bezbarvým lakem zasklené izolačními 

trojskly. Klempířské prvky na fasádě budou z lakovaného pozinkovaného plechu antracitové 

barvy. 

c) Dispoziční a celkové provozní řešení, bezbariérové užívání stavby 

Vstup do objektu je orientován na jih, kde se také nachází parkoviště. Do objektu vstupujeme 

přes zádveří do šaten nebo chodby, která vede ke schodišti a výtahu. Z chodby je dále přístup 

do jídelny, stávající budovy a dostupná jsou také hygienická zařízení. V prvním nadzemním 

podlaží se nachází také kuchyně se sklady a nově navržené zázemí pro zaměstnance kuchyně a 

provozu školy ve stávající budově. V prvním podzemním podlaží je část šaten, technická 

místnost a sklad. Druhé a třetí nadzemní podlaží jsou totožná a každé obsahuje dvě kmenové, 
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dvě odborné učebny, technickou a úklidovou místnost, hygienické zázemí a dostatek prostoru 

na chodbách.  

Dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 

užívání staveb jsou bezbariérově řešeny vnější komunikace, vstup do objektu veškeré místnosti 

stavby. 

d) Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby 

Zemní práce 

 Před zahájením zemních prací budou Kolem staveniště bude zřízeno mobilním 

oplocení o výšce 2 m, aby bylo 

zamezeno vstupu neoprávněných osob. 

V rámci stavby bude zbourána stávající tělocvična a dílny. Odbourána bude také část 

plotu na východní straně pozemku v místě plánovaného vjezdu na staveniště. Počítá se 

s kácením 4 vzrostlých stromů. 

 V rámci zemních prací bude v první fázi sejmuta ornice tl. 250 mm, která se později 

použije pro finální úpravu pozemku a zatravnění. Ornice bude uložena na hromadách, které 

nesmí být větší než 2 m, tak aby nedošlo k jejímu znehodnocení. V další fázi bude upraven 

stávající terén do úrovně ca. -500 mm od plánované čisté podlahy prvního nadzemního podlaží 

a vzniklé svahy v poměru 1:2 zakryty folií jako ochrana proti zplavování půdy. Příjezdové cesty 

budou vysypány štěrkem fr. 16/32 mm a staveniště bude odvodněno a voda svedena do 

kanalizace na ulici Bezručova. Po vytyčení stavby bude provedeno pomocí mechanizace 

vykopání zeminy v místě plánovaného podsklepení a základů vlastní stavby, terénní úpravy a 

výkopy pro připojení k inženýrským sítím včetně jámy retenční nádrže.  

  K převzetí základové spáry bude přizván statik, aby posoudil základové poměry 

podloží. Výkopy pod nepodsklepenou částí stavby budou provedeny do nezámrzné hloubky dle 

výkresu základů. Zpětné zásypy budou hutněny po vrstvách maximálně 300 mm vhodnými 

zhutňovacími prostředky  

na příslušnou míru zhutnění 0,2 MPa. 

 Všechny výkopové práce budou prováděny v souladu s platnými normami BOZP. 
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Základy 

 Návrh základových konstrukcí předpokládá únosnost základové půdy  

Rdt= 0,175 MPa. Splnění této podmínky potvrdí statik při převzetí základové spáry.  

Podsklepená část objektu je založen na základové desce tloušťky 250 mm, zespodu zateplené 

tepelnou izolací xps tloušťky 150 mm uloženou na podkladním betonu tl. 50-100mm C12/15 U 

styku nové budovy s budovou stávající je založení řešeno podzemní stěnou v kombinaci 

s tryskovou injektáží pod základem stávající stavby. V nepodsklepené části je založení na 

základové desce doplněno o základové pasy umístěné v nezámrzné hloubce 850 mm pod 

povrchem přilehlého terénu. Základy jsou z vyztuženého betonu C25/30 vyztužené ocelí B500B. 

Základová deska i stěny podsklepené části jsou tvořeny vodostavebním betonem tzv. bílou 

vanou. Výtahová šachta bude taktéž založena na železobetonové základové desce, výšky  

250 mm z vodostavebníhobetonu C25/30 a oceli B500B, na 150 mm xps a 50mm podkladním 

betonu C12/15. Pod základovou desku výtahové šachty bude proveden podkladní beton C20/25 

o tl. 50 mm.  

Před započetím betonáže bude po obvodu základové spáry položen zemnící pásek FeZn 

pro uzemnění hromosvodné soustavy a elektroinstalace. 

Při betonáži je nutno vynechat v základových pasech a podkladním betonu otvory dle 

požadavků ZTI.  Na vnější stranu základu základového zdiva bude osazeno zateplení s desek XPS 

tl. 220 mm  

 

Hydroizolace spodní stavby 

Hlavní hydroizolační funkci bude plnit vodostavební beton z něhož je navržena základová deska 

a stěny podsklepené části a spodní část výtahové šachty. 

Jako doplnění izolace proti zemní vlhkosti nepodsklepené části je navržen 1x SBS modifikovaný 

asfaltový pás s vložkou ze sklené tkaniny GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL tl. 4 mm, který bude 

bodově nataven k podkladu. Před natavením izolace je nutné nejprve podklad napenetrovat 

asfaltovým penetračním nátěrem. Napojení svislé a vodorovné konstrukce bude provedeno 

natavením asfaltového pásu na vnitřní stěnu do výšky 15 cm 
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Svislé nosné konstrukce 

 Stěny suterénu jsou z železobetonu (C25/30, B500B) v pohledové kvalitě z vnitřní strany 

navřeny jako bílá vana, zatepleny izolací xps tloušťky 220 mm. Obvodové stěny nadzemních 

podlaží jsou také z železobetonu (C25/30, B500B) v pohledové kvalitě z vnitřní strany, zatepleny 

minerální vatou tl. 300 mm s větranou fasádou s obložením cementotřískovými deskami. 

Výtahová šachta je z monolitického betonu (C25/30, B500B), z vodostavebního betonu potom 

v části v kontaktu se zeminou. Vnitřní nosné zdivo tvoří keramické tvárnice tl. 300 mm omítnuty 

vápenocementovou omítkou.  

 

Nosné vodorovné konstrukce: 

Horizontální nosné konstrukce tvoří železobetonové stropní desky tl. 250 mm(C25/30, B500B) 

navrženy jako po obvodu vetknuté vyztuženy v příčném směru v případě tříd. Jako křížem 

vyztužené vetknuté  a bodově podepřené v místech chodeb, šaten a jídelny. V jídelně a na 

chodbách jsou desky podarovány průvlaky. 

 

Komíny: 

 V objektu je navržen vnější třísložkový komínový systém SCHIEDEL ICS50 s vnitřní 

nerezovou vložkou ø 2000 mm, tepelnou izolací tl. 50 mm a vnějším pláštěm z ušlechtilé oceli. 

Komínové těleso bude ukončeno ve výšce 1 m nad atikou a bude osazeno včetně všech doplňků.  

 

Schodiště, rampy, žebříky 

 Schodiště v šatnách je navrženo jako přímé schodiště s podestou, tvořené 

železobetonovou deskou tl. 180 mm z betonu C25/30 a oceli B500B s dodatečně 

nabetonovanými schodišťovými stupni v pohledové kvalitě. 

Hlavní schodiště je navrženo jako prefabrikované skládající se ze 3 částí, z pohledového 

betonu. Železobetonová deska tl. 180 mm z betonu C25/30 a oceli B500B s dodatečně 

nabetonovanými schodišťovými stupni v pohledové kvalitě. Schodišťová ramena a podesty jsou 
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akusticky odděleny od ostatních konstrukcí systémovými prvky SCHÖCK TRONSOLE, které slouží 

ke snížení přenášení kročejového hluku. 

 

Ve 3. NP je umístěn žebřík z pozinkované oceli, který bude sloužit jako výlez na plochou 

střechu. Podrobný popis viz výpis zámečnický prvků. 

 

Svislé nenosné konstrukce 

Příčky jsou navrženy jako sádrokartonové montované konstrukce tl. 150 mm s dvojitým 

opláštěním klasickými bílými sdk deskami. V prostorách WC a Technických místností jsou 

doplněny o sádrokartonové předstěny s dvojitým opláštěním. Instalační vertikální šachty jsou 

také montované konstrukce opláštěny ohnivzdornými deskami fireboard. 

 

Střešní konstrukce 

Objekt je zastřešen jednoplášťovou, nepochozí plochou střechou s klasickým pořadím 

vrstev o sklonu 2 %. Tepelnou izolaci a spádovou vrstvu tvoří desky z tvrdé vláknité izolace 

z čedičové vaty.  Jako hydroizolace je navržena fólie z měkčeného PVC tl. 1,5 mm s výztužnou 

polyesterovou mřížkou odolná proti prorůstáním kořenů, která je přitížena substrátem a 

vegetací.  

  

 

Tepelné a akustické izolace  

Budova je založena na 150 mm tlusté izolaci xps Styrodur 5000 (λd= 0,035 W/(mK) 

Obvodové stěny suterénu jsou zatepleny xps izolací tl 220 mm (λd= 0,033 W/(mK). 

Zateplení obvodových nadzemních stěn je navrženo z minerální vláknité izolace tl. 300 mm 

ROCKWOOL AIRROCK (λd= 0,034 W/(mK). Pro kotvení teplené izolace budou použity zápustné 

talířové hmoždinky se zátkou z tepelné izolace.  
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Střešní konstrukce je tepelně izolována tvrdou minerální vláknitou izolací deskami tl. 

220 mm  

z desek Isover R (λd= 0,037 W/(mK) a spádovými kíny se spádem 2 % ze stejného materiálu 

Isover SD R (λd= 0,039 W/(mK) 

s minimální tloušťkou 20 mm.  

 

Ve skladbách podlah ve všech podlažích je navržena kročejová a tepelná izolace tl. 100 mm z 

kamenné vlny ROCKWOOL STEPROCK HD4F  

(λd = 0,039 W/(mK), dynamická tuhost 20 MN/m3).  

 

Podhledy 

 Ve všech místnostech kromě šaten v suterénu a technických místností je navržen 

sádrokartonový akustický zavěšený podhled vytvářející instalační prostor pro celou budovu 

školy. Výška zavěšení 500 mm. 

 

Úpravy povrchů 

Monolitické svislé konstrukce budou ze strany interiéru v pohledové kvalitě se 

zabetonovaným elektrickým vedením.  

Vnitřní omítky budou provedeny jako dvouvrstvé. Na jádrovou vápenocementovou 

omítku bude provedena štuková omítka, která bude opatřena malbou.  

Vnitřní keramické obklady budou provedeny na WC, v kuchyni, technické místnosti a 

kolem umyvadel ve třídách.  

Stěnu proti oknům bude tvořit v každé třídě vestavěná skříň v dřevěném provedení 

s lesklým světlým povrchem. 

Ve všech místnostech kromě šaten v suterénu a technických místností je navržen 

sádrokartonový akustický zavěšený podhled vytvářející instalační prostor pro celou budovu 

školy opatřen býlím nátěrem. 
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Sádrokartonové příčky tvořící prostor hygienického zázemí budou opatřeny obkladem a 

umyvatelným nátěrem. 

Vnější fasáda je navržena jako větraná s obkladem z cementotřískových desek v barvě 

bílá smetanová a přírodní beton. 

 

Podlahové konstrukce 

V celé budově je navržena těžká plovoucí podlaha kromě technické místnosti a strojovny kde je 

navržena podlaha dvojitá. Skladby podlah jsou všude tloušťky 180 mm. Tvořeny 100 mm 

tepelné a kročejové izolace z čedičové minerální izolace. 70mm lité anhydritu s podlahovým 

topením a ca. 10 mm nášlapné vrstvy.  

Detailní popis viz. Výpis skladeb. 

 

Výplně otvorů 

 Výplně otvorů budou dřevěné smrkové chráněné bezbarvým lakem zasklené izolačními 

trojskly.  (Uf = 0,72 W/(m2K)) se zasklením z izolačního trojskla 4-18-4-18-4 s argonovou výplní 

(Ug = 0,5 W/(m2K)). U oken všech oken jsou navrženy venkovní žaluzie. 

 Vchodové dveře jsou navrženy dřevěné  

(Uf = 0,8 W/(m2K)) se zasklením z izolačního trojskla 4-18-4-18-4 s argonovou výplní (Ug = 0,6 

W/(m2K)). 

 Provedení oken musí splňovat požadavky ČSN 730540-2 -2012, z hlediska kritických 

povrchových teplot na styku rám okna a ostění.  

 Vnitřní dveře jsou navrženy dřevěné osazeny do obložkových bezfalcových zárubní.  

 Podrobná specifikace výplní otvoru viz výpisy Výplní otvorů. 

 

Klempířské výrobky 
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 Klempířské izolatérské výrobky budou realizovány z poplastovaného pozinkovaného 

plechu tl. 0,6 mm (součást certifikované skladby systému plochých střech) v rámci hydroizolace 

střech PVC fólií. 

Venkovní parapety budou z lakovaného pozinkovaného plechu tl. 0,6 mm. 

Krycí plechy v oblsti oken a připojovací spáry na stávající budovu. Viz Detail D1.1.12, D1.1.12 a 

Výpis klempířských výrobků 

Podrobný popis klempířských výrobků, viz výpis klempířských prvků. 

  

Truhlářské výrobky 

 Podrobný výpis truhlářských výrobků, viz výpis truhlářských prvků. 

Zámečnické výrobky  

 Schodišťové madlo a zábradlí bude z oceli vyrobeno dle platných norem zohledňující 

požadavky veřejných budov a budov s pohybem dětí. 

 Podrobný výpis zámečnických výrobků, viz výpis zámečnických prvků. 

Zpevněné plochy 

 Plocha parkoviště a přístupový chodník bude proveden vodou propustné štěrkové vrstvy 

zpevněné minerálním pískem. 

 Podrobná specifikace skladeb podlah viz výpis skladeb.  

e) Bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí 

Stavba je navržena a bude provedena takovým způsobem, aby při jejím užívání nebo 

provozu nevznikalo nepřijatelné nebezpečí nehod nebo poškození, např. uklouznutím, pádem, 

nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, zranění výbuchem. 

Bude zabezpečena po souhlasu příslušného stavebního úřadu s užíváním stavby, při 

kolaudaci budou předloženy všechny požadované bezzávadné revizní zprávy. 
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f) Stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, osluněné, akustika/hluk, vibrace – popis 

řešení, zásady hospodaření s energiemi, ochrana stavby před negativními účinky vnějšího 

prostředí 

Stavební fyzika 

 Posouzení objektu z hlediska stavební fyziky je podrobně řešeno v samostatné části této 

dokumentace, viz složka č. 7 – Stavební fyzika. 

 

Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Dle radonové mapy byl v místě staveniště stanoven nízký radonový index. Není tedy 

potřeba provádět zvláštní protiradonová opatření. Jako izolace proti radonu postačí 

modifikovaný asfaltový pás GLASTEK 40 SPECIAL MINERTAL v tl.  4 mm.  

 

g) Požadavky na požární ochranu konstrukcí  

Požární bezpečnost stavby je řešena podrobně samostatnou požární zprávou, viz příloha 

složka č. 6 – D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení.  

h) Popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na 

provádění  a jakost navržených konstrukcí 

Stavba je řešena klasickými technologickými postupy. Na jakost navržených konstrukcí 

nejsou kladeny zvláštní požadavky. 

i) Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby – 

obsah a rozsah výrobní a dílenské dokumentace 

Zhotovitelem stavby bude zajištěna výrobní a dílenská dokumentace vybraných 

truhlářských a zámečnických prvků.  

j) Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí  

a případných kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad 
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rámec povinných – stanovených příslušnými technologickými předpisy a 

normami 

Na stavbě budou provedeny veškeré povinné kontroly, měření a zkoušky 

stanovené technologickými předpisy a normami. O provedených kontrolách, měřeních  

a zkouškách bude proveden zápis do stavebního deníku. 
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ZÁVĚR 

Cílem této práce bylo navržení a zpracování dokumentace přístavby základní školy ve 

Starém Plzenci jež byla vyhlášena jako architektonická soutěž. Hlavním záměrem bylo 

navrhnout funkční dispozici nové části která by esteticky zapadla do okolního prostředí, 

působila přirozeným dojmem, ale zároveň byla výjimečná. Navržená budova je osazena ve 

svažitém terénu který vyžaduje rozsáhlé úpravy. V práci také zohledňuji druhou stavební fázi  - 

sportovní halou, která je obsahem soutěže. Dispozici jsem se snažil navrhnout jednoduchou a 

přehlednou pro orientaci při pohybu po budově. Požadavky na školské budovy, s kterými jsem 

se při zpracování této práce hlouběji seznamoval, dále formovali mé první studie až do finální 

podoby. Především požadavky na denní osvětlení a rozměry schodiště zásadně měnily vzhled 

fasády a uspořádání místností.  

Výstupem práce je stavebně konstrukční řešení, které je doloženo textovou a 

výkresovou částí včetně vybraných detailů, dále je v práci řešeno stavebné fyzikální posouzení 

objektu a požárně bezpečnostní řešení. Projektová dokumentace je zpracována tak, aby byly 

splněny platné zákony, vyhlášky a normy. 

Při vypracování jsem využíval zkušenosti nabyté při studiu a zahraničních pracovních 

stážích, které jsem absolvoval při bakalářském i navazujícím studiu. Velmi přínosné a důležité 

byly rovněž připomínky vedoucího práce. Zpracování této diplomové práce mě obohatilo o 

cenné zkušenosti a informace, které budu moci i nadále využívat v budoucí praxi. 
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Normy 

ČSN 73 4301 Obytné budovy 

ČSN 73 4108 Hygienická zařízení a šatny 

ČSN 73 6056  Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel, tab. 6 (2011) 

ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části 

ČSN 73 3610/2008 Navrhování klempířských konstrukcí 

ČSN 73 1901 Navrhování střech – základní ustanovení 

ČSN 73 4130/2010  Schodiště a šikmé rampy – Základní požadavky 

ČSN 73 0802:05/2009 Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty 

ČSN 73 0810:04/2009-Z1 05/2012 Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení 

ČSN 73 0818:07/1997-Z1 10/2002 Požární bezpečnost staveb – Obsazení objektu 

osobami 

ČSN 73 0821:05/2007 Požární bezpečnost staveb – Požární odolnost stavebních 

konstrukcí 

ČSN 73 0848:04/2009 Požární bezpečnost staveb – Kabelové rozvody 

ČSN 73 0873:06/2003 Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou 

ČSN EN 1990 zásady navrhování konstrukcí 

ČSN 73 0540-1:2005 Tepelná ochrana budov – Část 1: Terminologie 

ČSN 73 0540-2:2011 Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky 

ČSN 73 0540-3:2005 Tepelná ochrana budov – Část 3: Návrhové hodnoty veličin 

ČSN 73 0540-4:2005 Tepelná ochrana budov – Část 4: Výpočtové metody 

ČSN 73 0532:2010 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování 

akustických vlastností stavebních výrobků – Požadavky 

ČSN 73 0580-1:2007 Denní osvětlení budov – Část 1: Základní požadavky 

ČSN EN 1990 zásady navrhování konstrukcí 



  

57 

 

ČSN EN 1991-1-1 zatížení konstrukcí – Část 1-1 obecná zatížení – objemové tíhy a 

užitná zatížení pozemních staveb 

ČSN EN 1992-1-1 navrhování betonových konstrukcí – Část 1-1 obecná pravidla pro 

pozemní stavby 

ČSN EN 206-1 beton – Část 1 specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 

ČSN EN 73 1204 navrhování betonových konstrukcí 
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http://www.climax.cz/ 

http://oplechovani.cz/ 

http://www.parapety24.cz/ 

http://www.illbruck.com/ 

http://www.compacfoam.cz/ 

http://www.topwet.cz/ 

http:// www.gutjahr.com/ 

http://www.schoeck-wittek.cz/ 

https://www.novazelenausporam.cz/ 

https://www.pasivnidomy.cz/ 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

1.PP  první podzemní podlaží 

1.NP  první nadzemní podlaží 

2.NP  druhé nadzemní podlaží 

3.NP  třetí nadzemní podlaží 

4.NP  čtvrté nadzemní podlaží 

UT  upravený terén 

PT  původní terén 

ŽB  železobeton 

XPS  extrudovaný polystyren 

EPS  expandovaný polystyren 

PIR  pěnový polyuretan 

ETICS  vnější kontaktní zateplovací systém 

ZTI  zdravotně technická instalace 

http://www.climax.cz/
http://oplechovani.cz/
http://www.parapety24.cz/
http://www.illbruck.com/
http://www.compacfoam.cz/
http://www.topwet.cz/
http://gutjahr.com/
http://www.schoeck-wittek.cz/
https://www.novazelenausporam.cz/
https://www.pasivnidomy.cz/
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d  tloušťka vrstvy konstrukce [m] 

ρ  objemová hmotnost vrstvy (konstrukce) [kg/m3] 

λ  součinitel tepelné vodivosti materiálu [W/(m.K)] 

dj  tloušťka j-té vrstvy [m] 

λj  součinitel tepelné vodivosti j-té vrstvy [W/(m.K)] 

U  součinitel prostupu tepla [W/(m2.K)] 

UN,20  požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla [W/(m2.K)] 

Uem  průměrný součinitel prostupu tepla [W/(m2.K)] 

Uem,N  požadovaná hodnota průměrného součinitele prostupu tepla [W/(m2.K)] 

Uem,rec  doporučená hodnota součinitele prostupu tepla [W/(m2.K)] 

Uw  součinitel prostupu tepla okna (dveře) [W(/m2.K)] 

Ug  součinitel prostupu tepla zasklení [W/(m2.K)] 

Uf  součinitel prostupu tepla rámem [W/(m2.K)] 

RT  odpor konstrukce při prostupu tepla [(m2.K)/W] 

Rsi  odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce [(m2.K)/W] 

Rse  odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce [(m2.K)/W] 

Rsik  odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce v koutě [(m2.K)/W] 

fRsi  teplotní faktor vnitřního povrchu [-] 

fRsi,N  požadovaná hodnota teplotního faktoru vnitřního povrchu [-] 

θai  návrhová teplota vnitřního vzduchu [°C] 

θsi  vnitřní povrchová teplota konstrukce [°C] 

θe  návrhová teplota venkovního vzduchu v zimním období [°C] 

θi  návrhová teplota vnitřního vzduchu[°C] 

θsik  vnitřní povrchová teplota v koutě konstrukce [°C] 

Δ θai  teplotní přirážka [°C] 
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θsi,min  Nejnižší teplota v koutě [°C] 

ψg  lineární součinitel prostupu tepla zasklení [W/(m2.K)] 

A  plocha [m2] 

Ag  plocha zasklení okna [m2] 

Af  plocha rámu okna [m2] 

lg  viditelný obvod zasklení [m] 

R’w  vzduchová neprůzvučnost [dB] 

R’w,N  požadovaná vzduchová neprůzvučnost [dB] 

L´n,w  hladina akustického tlaku kročejového zvuku 

Dmin   minimální hodnota činitele denní osvětlenosti [%] 

HT  měrná ztráta prostupem tepla [W/K] 

A  součet ploch na teplosměnné obálce budovy [m2] 

Aj  plocha obálkové konstrukce stanovena na systémové hranici budovy [m2] 

V  objem na systémové hranici budovy [m3] 

A/V  faktor tvaru budovy [1/m] 

b  činitel teplotní redukce [-] 

φi  relativní vlhkost vzduchu – interiér [%] 

BOZP  bezpečnost osob a zdraví při práci 

PBS  požární bezpečnost staveb 

P.Ú.  požární úsek 

SPB  stupeň požární bezpečnosti 

DP1  konstrukční část z nehořlavých výrobků 

OB1  obytné budovy první kategorie 

A1,A2  reakce na oheň 

So  celková plocha otvorů v obvodových a střešních konstrukcích P.Ú. [m2] 
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Sp  plocha obvodového nebo střešního pláště posuzovaného P.Ú. [m2] 

Spo  požárně otevřená plocha [m2] 

pv  požární zatížení výpočtové [kg/m2] 

ps  požární zatížení stálé [kg/m2] 

pn  požární zatížení nahodilé [kg/m2] 

a  součinitel rychlosti odhořívání z hlediska charakteru hořlavých látek [-] 

d   odstupová vzdálenost od vlivu sálání [m] 

lu  délka Sp [m] 

hu  výška Sp [m] 

R  mezní stav únosnosti 

E  mezní stav celistvosti 

I  mezní stav tepelné izolace 

W  hustota tepelného toku 

PHP  přenosný hasicí přístroj 

NÚC  nechráněná úniková cesta 

CHÚC  chráněná úniková cesta 

SO 01   označení stavebního objektu 

DN  jmenovitý vnitřní průměr potrubí 

NN  nízké napěté, označení inženýrské sítě 

PVC  polyvinylchlorid 

PE  polyethylen 

HUP  hlavní uzávěr plynu 

RŠ  revizní šachta 

VŠ  vodoměrná šachta 

Č.  čerpadlo 
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OLK  odlučovač lehkých kapalin 

SDK  sádrokarton 

EIA  vyhodnocení vlivů na životní prostředí 

p.č.  parcelní číslo 

Ø  průměr 

h  výška 

mm  milimetr, délková jednotka 

m  metr, délková jednotka 

m2  metr čtvereční, plošná jednotka 

m3  metr krychlový, objemová jednotka 

MPa  megapascal, jednotka tlaku 

Kpa  kilopascal, jednotka tlaku 

°C  stupně Celsia 

%  procenta 

ČSN EN eurokód 

ČSN  česká státní norma 

max  maximálně nebo maximální 

min  minimálně nebo minimální 

viz  odkaz na jinou stránku nebo výkres apod. 

vyhl.  vyhláška 

§  paragraf 

Sb.  sbírka zákona 

Kč  koruna česká 

ks  kus 

tl.  tloušťka 
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č.  číslo 

tab.  Tabulka 

obr.  Obrázek 

ozn.  označení 

Rdt  výpočtová únosnost zeminy [kPa] 

C 25/30 beton s charakteristickou válcovou pevností v tlaku 25 MPa a   

  charakteristickou krychelnou pevností v tlaku 30 MPa 

C 20/25 beton s charakteristickou válcovou pevností v tlaku 20 MPa a   

  charakteristickou krychelnou pevností v tlaku 25 MPa 

B500B  třída oceli (B – betonářská ocel, 500 – mez kluzu) 

m n.m.  metrů nad mořem 

B.p.v.  Balt po vyrovnání 

S-JTSK státní jednotná trigonometrická síť katastrální 

R.Š.  rozvinutá šířka 

KV  konstrukční výška 
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