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(1) Směrnice děkana č. 19/2011 s dodatky a přílohami; (2) Stavební zákon č. 183/2006 Sb. 

v platném a účinném znění; (3) Vyhláška č. 499/2006 Sb. v platném a účinném znění; (4) 

Vyhláška č. 323/2017 Sb. v platném a účinném znění; (5) Vyhláška č. 268/2009 Sb. v platném 

a účinném znění; (6) Platné normy ČSN, EN; (7) Katalogy stavebních materiálů, 

konstrukčních systémů, stavebních výrobků; (8) Odborná literatura; (9) Vlastní dispoziční 

řešení budovy a (10) Architektonický návrh budovy.  

Zadání: Zpracování určené části projektové dokumentace pro provádění rekonstrukce 

a revitalizace zadané budovy. Cíle: Vyřešení dispozice budovy s návrhem obnovy a doplnění 

konstrukční soustavy a nosného systému na základě zvolených materiálů a konstrukčních 

prvků, včetně řešení celkové hmoty a tvaru budovy a jejího zastřešení s respektováním 

okolní zástavby a původního historického stavu objektu. Dokumentace bude v souladu 

s vyhláškou č. 62/2013 Sb. obsahovat část A, část B, část C a část D v rozsahu části D.1.1 

a D.1.3. Dále bude obsahovat studie obsahující předběžné návrhy budovy a jeho 

dispozičního řešení a přílohovou část obsahující předběžné návrhy základů a rozměrů 

nosných prvků řešené budovy a prostorovou vizualizaci budovy. Výkresová část bude 

obsahovat výkresy: situace, půdorysů všech podlaží, konstrukce zastřešení, svislých řezů, 

technických pohledů, min. 5 detailů, výkres(y) sestavy dílců, popř. výkres(y) tvaru stropní 

konstrukce. Součástí dokumentace budou i dokumenty podrobnosti dle D.1.1 bod c), 

stavebně fyzikální posouzení objektu a vybraných detailů popř. další specializované části, 

budou-li zadány vedoucím práce. Výstupy: VŠKP bude členěna v souladu se směrnicí děkana 

č. 19/2011 a jejím dodatkem a přílohami. Jednotlivé části dokumentace budou vloženy 

do složek s klopami formátu A4 opatřených popisovým polem a uvedením obsahu na vnitřní 

straně každé složky. Všechny části dokumentace budou zpracovány s využitím PC v textovém 

a grafickém CAD editoru. Výkresy budou opatřeny popisovým polem. Textová část bude 

obsahovat i položky h) "Úvod", i) "Vlastní text práce" jejímž obsahem budou průvodní 

a souhrnná technická zpráva a technická zpráva pro provádění stavby podle vyhlášky 

č. 499/2006 Sb. ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. a j) "Závěr".  

VŠKP vypracujte a rozčleňte podle dále uvedené struktury:  

1. Textová část závěrečné práce zpracovaná podle platné Směrnice VUT "Úprava, 

odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací" a platné Směrnice děkana "Úprava, 

odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací na FAST VUT" (povinná součást závěrečné 

práce).  

2. Přílohy textové části závěrečné práce zpracované podle platné Směrnice VUT "Úprava, 

odevzdávání, a zveřejňování závěrečných prací" a platné Směrnice děkana "Úprava, 

odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací na FAST VUT" (nepovinná součást závěrečné 

práce v případě, že přílohy nejsou součástí textové části závěrečné práce, ale textovou část 

doplňují).  
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Diplomová práce řeší rekonstrukci základní školy v obci Mořice. 

Hlavním předmětem diplomové práce je úprava stavby pro provoz školního 

zařízení a také navrácení původního vzhledu objektu. Pozemek se nachází 

v ochranném pásmu nemovitých kulturních památek. Jedná se o objekt 

dvoupodlažní, podsklepený s nevyužívaným podkrovím. Zastřešení objektu 

je pomocí šikmých střech s krytinou z plechu. Projekt je řešen ve stupni 

dokumentace pro provádění stavby. 

Základní škola, rekonstrukce, sanace, ochranné pásmo pro nemovité kulturní 

památky, zdivo z CPP, ETICS. 

 

The Thesis deals with a reconstruction of the elementary school in 

Mořice. The main aim of the Thesis is adjusting the building for an operation 

of school facilities and recovering into an origin building appearance. The 

land is in the protective zone of immovable cultural values. It is the two-

floored object with a basement, an unused attic, roofed with a sloping roof 

with metal covering. The use of object will be remained. The building is a part 

of terraced houses being connected with from the south direction. The 

project is solved in the level of documentation for the construction work.  

 

Elementary school, reconstruction, sanitation, protective zone for immovable 

cultural values, masonry from CPP, ETICS. 
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1. Úvod  

Diplomová práce řeší rekonstrukci základní školy v obci Mořice. Hlavním 

předmětem diplomové práce je úprava stavby pro provoz školního zařízení a také 

navrácení původního vzhledu objektu. Objekt je součástí řadové zástavby v obci Mořice 

v Olomouckém kraji. Pozemek se nachází v ochranném pásmu nemovitých kulturních 

památek.  

Jedná se o objekt dvoupodlažní, podsklepený s nevyužívaným podkrovím. 

Zastřešení objektu je pomocí šikmých střech s krytinou z plechu. 

Dokumentace obsahuje několik příloh ucelující práci. Textová část se skládá 

z Průvodní zprávy, Souhrnné technické zprávy a Technickou zprávu dokumentace 

stavebního objektu. Přípravné a studijní práce se nacházejí v první složce, ve které je 

nastíněno, prvotní návrh rekonstrukce objektu, situační výkresy, architektonicko – 

stavební řešení stávajícího stavu, bouracích prací a také nového stavu. Dále stavebně – 

konstrukční řešení, ve složce se nachází detailnější upřesnění objektu, požárně 

bezpečnostní řešení včetně složek zabývající se stavební fyzikou: posouzení z hlediska 

úspory energie a ochrany tepla, posouzení z hlediska akustiky, posouzení z hlediska 

oslunění a denního osvětlení.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

A.1.1 ÚDAJE O STAVBĚ 

a) Název stavby 

Základní škola 

b) Místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků) 

Adresa:   Mořice, č.p. 67, 798 28 Mořice  

Katastrální území:  Mořice (699292) 

Parcelní čísla:   2, 13 

A.1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI 

c) Jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) 

Obec Mořice  

Mořice 68 

798 28 Mořice 

A.1.3 ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ 

DOKUMENTACE 

a) Jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání 

(fyzická osoba podnikající)  

Bc. Aneta Huvarová 

Albrechtičky 241 

742 55 Albrechtičky 

  



b) Hlavní projektant a projektant všech dílčích částí projektové dokumentace 

Bc. Aneta Huvarová 

Albrechtičky 241 

742 55 Albrechtičky 

A.2 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A 

TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ 

ZAŘÍZENÍ 

Stavba bude členěna na následující stavební objekty: 

SO 01 Zájmový objekt – základní škola 

SO 02 Dešťová kanalizace 

SO 03 Splašková kanalizace 

SO 04      Zpevněné plochy 

A.3 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

a) Základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla 

stavba povolena – označení stavebního úřadu, jméno autorizovaného inspektora, 

datum vyhotovení a číslo jednací rozhodnutí nebo opatření 

Nejsou k dispozici žádné informace o rozhodnutí, nebo opatření, na jejichž 

základě byla stavba povolena. 

b) Základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž 

základě byla zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby 

• Části původní dokumentace (fotografie) 

a) Půdorysy jednotlivých podlaží 

− jméno projektanta není uvedeno, výkresy zahrnují dispoziční řešení objektu 

s uvedením základních rozměrů,  

− výkresy nerozlišují ani nespecifikují materiálové řešení jednotlivých konstrukcí. 



Pouze u konstrukcí, které byly v plánu rekonstruovat během zpracování 

dokumentace.  

b) Pohledy na objekt 

− Nebyly zpracovány, k dispozici jsou pouze fotografie, které jsou součástí 

přípravných prací 

c) Svislý řez objektem 

− jméno projektanta není uvedeno  

− řezy jsou zpracovány pouze v místech, které procházely rekonstrukcí – tedy 

hygienickým zázemím 

− výškové kóty jsou z řezu známy jen v 1 nadzemním podlažím 

− výkresy nerozlišují ani nespecifikují materiálové řešení jednotlivých konstrukcí. 

Pouze u konstrukcí, které byly v plánu rekonstruovat během zpracování 

dokumentace.  

 

c) Další podklady 

− Podklady ze zaměření 

− Údaje od vlastníka objektu 

− Neúplná dokumentace stávajícího stavu 

− Fotografie dané lokality a objektu 

− Sonda provedená do stropní konstrukce 

− Katastrální mapa dané lokality 

− Podklady dostupné z Ředitelství silnic a dálnic  

− Národní památkový ústav 

− Mapa geologického podloží  

 

 

 

 

 



 

 

 

 



B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

a) Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné 

území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a 

zastavěnost území 

Stávající stavba školy je umístěny na okraji obce Mořice, v kraji Olomouckém. 

Samotný dům nese číslo popisné 67. Objekt je součástí řadové zástavby, ke které navazuje 

jižní části. Kolem objektu vede silnice II. třídy č. 433, která pokračuje směrem na 

Prostějov nebo druhým směrem vedoucí na Hodonín. Terén je převážně rovinatý. 

 Dle výpisu z katastru nemovitostí je pozemek ve vlastnictví obce Mořice, kromě 

pozemku č. 13. Parcela je ve vlastnictví pana Františka Františáka. Dle katastru je však 

veden jako nedostatečně identifikovatelný vlastník. Obec má snahu od majitele pozemek 

odkoupit. Část objektu – vstup již stojí na pozemku pana Františáka, Povolení pro 

výstavbu vstupu bylo smluvně ošetřeno.  

Pozemek se nachází v ochranném pásmu pro kulturní památky – zámek 

(registrován v Ústředním seznamu pod. č. rej. 5632), filiální kostel sv. Martina 

(registrován v Ústř. Seznamu pod č. rej. 5633), socha sv. Jana Nepomuckého 

(registrován v Ústř. Seznamu pod č. rej. 5631). Dále se pozemek nachází v ochranném 

pásmu silnice II. Třídy. Parcela neleží v jiných ochranných pásmech. 

b) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo 

veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním 

souhlasem 

Stavební záměr se zabývá rekonstrukcí stávající stavby základní školy v obci Mořice. 

c) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav 

podmiňujících změnu v užívání stavby 

Vzhledem k současné probíhající změna územního plánu, z tohoto důvodu mi 

nebyl územní plán poskytnut. Jelikož je objekt stávající, v plánu je její rekonstrukce, 

nepředpokládá se změna využití území. Lze tedy předpokládat, že území je označeno jako 

území pro občanskou vybavenost. 



d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků 

na využívání území 

Stavební záměr nevyžaduje žádné vyjímky z obecných požadavků na využití 

území. 

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 

podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

Informace jsou zapracovány do samostatného návrhu úprav stavby a to podmínky 

památkové péče, stavebního úřadu a jiných dotčených orgánů. V rámci diplomové práce 

nebyly dokumenty odesílaly na DOSS. 

f) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod. 

V rámci zjištění stávajícího stavu byl proveden stavebně technický průzkum, 

který je součástí projektové dokumentace. Složka č.1 – Přípravné práce. 

g) Ochrana území podle jiných právních předpisů 

Pozemek se nachází v ochranném pásmu pro kulturní památky – zámek 

(registrován v Ústředním seznamu pod. č. rej. 5632), filiální kostel sv. Martina 

(registrován v Ústř. Seznamu pod č. rej. 5633), socha sv. Jana Nepomuckého 

(registrován v Ústř. Seznamu pod č. rej. 5631).  

• Vymezení ochranného pásma: 

Hranice ochranného pásma v souladu s § 17 zák. č. 20/1987 Sb. vymezujeme 

takto: 

Celý uliční tah, tj. fasády domů na západní straně hlavní ulice podél cesty č. 

pozemku 861 a 1024, a to domy č.p. 42, 43, 48, 49, 52, 53, 56, 57, 60, 60/2, 61, 65, 66, 

68, 70, 71, 75, 76, 79, 80, 83/2, 83/1, 83/3, 84/2. 

Dále po hranici státní silnice č. 47 směrem na východ po hranici mezi pozemky č. 

1023 a 108, zlom k severu po hranici pozemku 33, mezi č. 31/2 a 34, 31/3, mezi 120/1 a 

120/4, mezi 829/5 a 829/6, po 829/4, mezi 829/2 a 829/3, podél cesty 829/9 kolem 829/2, 

dále po cestě 825/1 až ke konci č. 28/2 a uzavře se na JZ na počátku uličního tahu č.p. 42. 



 

• Podmínky ochrany: 

Na území ochranného pásma v Mořicích je třeba dodržet tyto podmínky: 

1. Při pořizování přípravné a projektové dokumentace, při provádění staveb a 

stavebních úprav, v zásazích do terénních útvarů a zeleně je nutno dbát, aby 

nebyla změna půdorysné, hmotové a výškové konfigurace zástavby a přírodních 

prvků v území ochranného pásma oslabena nebo porušena historicko-urbanistická 

vazba na výše jmenované kulturní památky. 

2. Při veškeré nové výstavbě a přestavbě je třeba zvláště sledovat působení této 

stavební činnosti ve vztahu k vzniklému historickému prostředí kulturních 

památek. Je možno omezit nebo zakázat činnost poškozující toto prostředí, lze 

nařídit nezbytné úpravy staveb, zařízení nebo pozemku. 

3. V ochranné pásmu nelze umísťovat zařízení a stavby, které by svými důsledky 

narušovaly životní prostředí nebo ohrožovaly výše jmenované kulturní památky 

(zejména znečišťování ovzduší, vod, únikem škodlivých látek, hlukem vibracemi, 

veškerými druhy záření, hromaděním odpadů apod.) 

 

Vlastnická práva ani dosavadní způsob obhospodařování nemovitostí 

v ochranném pásmu nejsou dotčeny. Při změně vlastníků nebo uživatelů nemovitosti 

ležících v ochranném pásmu přecházejí podmínky ochrany i na nové uživatele nebo 

nabyvatele. 

 

Dohled nad dodržováním podmínek ochrany v ochranném pásmu zajišťuje 

Okresní úřad v Prostějově, referát regionálního rozvoje, oddělená kultury, jako výkonný 

orgán státní památkové péče, ve spolupráci s Památkovým ústavem v Brně, veškerá 

stavební činnost, opravy a úpravy ve vymezeném ochranném pásmu podléhají schválení 

výše jmenovaných orgánů v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb. 

• Odůvodnění 

V jádru obce se nachází mimořádně hodnotné barokní objekty zámku a kostela 

s kvalitní sochařskou výzdobou, jejich okolí tvoří původní zástavba typických hanáckých 

zděných domů s podstřešní sýpkou. Je nutno zamezit pokračování necitlivých stavebních 

zásahů, znehodnocujících prostředí kulturních památek. 



Návrh rekonstrukce základní školy, respektuje ochranné pásmo kulturních 

památek. Fasádní části bude vrácen její původní vzhled. K přístavbě dojde v zadní 

části objektu, které se ochranné pásmo netýká.  Stavba nebude znečišťovat ovzduší, 

ani nijak škodit prostředí  

 

Obr. 1 Ochranné pásmo kulturní památky 

 

Hranici ochranného pásma Dále se pozemek nachází v ochranném pásmu silnice 

II. Třídy. Parcela neleží v jiných ochranných pásmech. 

  



h) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Pozemek se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. 

 

Obr. 2 Záplavové území stoleté vody obec Mořice 



 

Obr. 3 Aktivní zóna záplavového území pro Q10 

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

poměry v území 

Rekonstrukcí objektu nedojde k radikálním změnám ohledně vnějších rozměrech 

objektu, vliv na okolní stavby nebude změněn. Úpravami objektu nebude nijak narušena 

okolní zástavba. Dešťové vody budou svedeny do nově navržené akumulační nádrže, 

doteď se nakládání s dešťovou vodou neřešilo. Odtokové poměry budou změněny 

svedením dešťové vody do akumulační návody, která bude následně využita, přebytek 

bude odveden do dešťové kanalizace. 

Dlouhodobě průměrné množství srážek je 556 mm/rok (tj. 556 litrů/m2). 

Maximální hodnoty je dosaženo v září : 96 mm a minimální v únoru: 21 mm (dle českého 

hydrometeorologického ústavu pro Olomoucký kraj) 

  



j) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Na pozemku se nenachází žádný porost ani vzrostlá zeleň. Asanace není řešena. 

Uvažuje se demolice části stávajícího objektu základní školy, dle výkresu 

bouracích prací v části D.1.1. 

Dojde k demolici zimní zahrady a přístavby v zadní části. Kompletně se 

demontuje střešní plášť i s konstrukcí krovu, půdní nadezdívkou. Budou odstraněny 

také stropní konstrukce. Železobetonová deska bude odstraněna z důvodu lokálního 

poškození. Dřevěný trámový strop s rákosníky bude také odstraněn, z důvodu 

nedostatečné únostnosti, viz statické posouzení. Bourá se část zdiva pro vytvoření 

nového železobetonového překladu. Demontují se také veškeré výplně otvorů. 

k) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu 

nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 

Stavba nezabírá žádné pozemky určené k plnění funkci lesa nebo zemědělského 

půdního fondu. 

l) Územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní 

a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované 

stavbě 

Stavba je napojena stávající přípojkou na vodovodní řád. Elektřina spolu s vytápěním 

objektu je zajištěna ze sousedního objektu (obecní dům). Nově bude objekt napojen 

novými přípojkami na splaškovou a dešťovou kanalizaci. Připojení sítí viz. koordinační 

výkres. Objekt je umístěn podél hlavní komunikace.  

Bezbariérový vstup do objektu není umožněn. Vzhledem ke stáří a umístění objektu 

není možné objekt takto řešit. Bylo bráno v potaz i možnost použití zdvižných plošin, 

vzhledem k počtu schodišťových ramen by byla tato varianta velmi nákladná. 

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

Základní škola se dvěma třídami byla postavena roku 1870. V roce 1976 byla 

škola zrušena a zavřena pro nedostatek žáků ve třídách.  

Vzhledem k současné situaci, která vychází ze zvyšování kapacit průmyslových 



zón, kde stále vznikají  nová pracovní místa a rozšiřuje se výroba. V okolí narůstá 

poptávka po bydlení. Dochází k výstavby rodinných a bytových domů. Předpokládá se 

tedy nárost dětí školního věku. Z hlediska nákladů na provoz je nutné provedení 

rekonstrukce. Návratnost investic do rekonstrukce jsou vzhledem k energetické 

náročnosti budovy zaručené. Záměr je souladu s efektivností, využitelností a 

ekonomickou stránkou. 

Související a vyvolané investice – nejsou známy. 

n) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí 

Parcelní 

číslo 
Druh pozemku Vlastník Výměra 

2 Zastavěná plocha a nádvoří 
Obec Mořice 

č.p 68, Mořice 798 28 
620 m2 

13 Zastavěná plocha a nádvoří 

František Františák 

Hodolanská 49, 

Olomouc 779 00 

144 m2 

                Tab. 1 Seznam parcel, na kterých probíhá výstavba 

 

Parcelní 

číslo 
Druh pozemku Vlastník Výměra 

3 Zastavěná plocha a nádvoří 
Obec Mořice 

č.p 68, Mořice 798 28 
399 m2 

11 Zahrada 
Obec Mořice 

č.p 68, Mořice 798 28 
1190 m2 

65 Zahrada 
Obec Mořice 

č.p 68, Mořice 798 28 
402 m2 

10 Zastavěná plocha a nádvoří 
Obec Mořice 

č.p 68, Mořice 798 28 
747 m2 

143/1 Ostatní plocha 
Obec Mořice 

č.p 68, Mořice 798 28 
5333 m2 

Tab. 2 Sousední parcely 

 

Dle výpisu z katastru nemovitostí je pozemek ve vlastnictví obce Mořice, kromě 

pozemku č. 13. Parcela je ve vlastnictví pana Františka Františáka. Dle katastru je však 



veden jako nedostatečně identifikovatelný vlastník. Obec má snahu od majitele pozemek 

odkoupit. Část objektu – vstup již stojí na pozemku pana Františáka, Povolení pro 

výstavbu vstupu bylo smluvně ošetřeno.  

o) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné 

nebo bezpečnostní pásmo 

Na parcele č. 2,13 vznikne nové ochranné pásmo, viz. koordinační situace. 

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich 

současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického 

průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí 

Jedná se o změnu dokončené stavby. V rámci zjištění stávajícího stavu objektu 

byl proveden stavebně technický průzkum.  

Popis provedených průzkumu, poznatky a závěry jsou uvedeny v samostatném 

dokumentu ve šložce č. 1 Přípravné práce.  

V rámci diplomové práce byl proveden také výpočet stávající stropní konstrukce, 

která bude z nedostatku únostnosti nahrazena novou konstrukcí stropu. Výpočet, návrh 

opatření a závěry jsou uvedeny v samostatném dokumentu ve složce č.11 Statické 

posouzení. 

b) Účel užívání stavby 

Stavba je určena ke vzdělávání dětí školního věku. V prvním nadzemním podlažím se 

nachází hygienické zázemí pro obsluhu kuchyně. Dále specializovaná učebna, technická 

místnost a jídelna. V druhém nadzemním podlaží se nacházejí dvě třídy a kabinet. Půdní 

vestavba slouží jako zázemí pro učitele a specializovaná učebna. V každém patře je 

navrženo hygienické zázemí pro žáky a učitele spolu s úklidovou místností. Maximální 

počet žáku v objektu je 50. 

 



c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o trvalou stavbu. 

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických 

požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové 

užívání stavby 

Pro tuto stavbu jsou třeba vyjímky. 

Ve smyslu, vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb v platném znění, se dle § 2 odst., se 

požadavky této vyhlášky uplatňují.  

 Bezbariérový vstup do objektu není umožněn. Vzhledem ke stáří a umístění 

objektu není možné objekt takto řešit. Bylo bráno v potaz i možnost použití zdvižných 

plošin, vzhledem k počtu schodišťových ramen by byla tato varianta velmi nákladná. 

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 

podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

Informace jsou zapracovány do samostatného návrhu úprav stavby a to podmínky 

památkové péče, stavebního úřadu a jiných dotčených orgánů. V rámci diplomové práce 

nebyly dokumenty odesílaly na DOSS. 

f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Při provádění stavebních úprav je nutno dbát, aby nebyla změna půdorysné, hmotové 

a výškové konfigurace zástavby v území ochranného pásma oslabena nebo porušena 

historicko – urbanistická vazba na jmenované památky: 

- Zámek (registrován v Ústředním seznamu pod č. rej. 5632) 

- Filiální kostel sv. Martina (registrován v Ústř. seznamu pod č. rej. 5633) 

- Socha sv. Jana Nepomuckého (registrován v Ústř. seznamu pod č. rej. 5634) 

Stavební úpravy budou respektovat ochranné pásmo. Hranice ochranného pásma 

vymezuje uliční tah. Přístavba k objektu je provedena v zadní části. Neměla by nijak 

ohrozit vzhledem uliční části. Velikost prosklených ploch na uliční fasádě bude 

zachováno. Fasádní části bude také vrácen její původní vzhled.  



g) Navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 

plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod. 

Zastavěná plocha:  310,88 m2 

Obestavěný prostor:  4,100 m3 

Užitná plocha:   653,41 m2 

Velikost funkčních jednotek: 

- Učebny   

- Kabinet, ředitelna    

h) Základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s 

dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída 

energetické náročnosti budov apod. 

Potřeba tepla na vytápění – ze sousedního objektu. 

Navržen náhradní zdroj v případě havárie, elektrický kotel 100 kW. 

Hospodaření s dešťovou vodou – dešťové vody budou svedeny do akumulační 

nádrže, přebytek bude sveden do dešťové kanalizace. Dešťová vody bude využita na 

zalévání.  

Splaškové vody budou odváděny nové navrženou kanalizační přípojkou do 

veřejné kanalizace. Celková délka 21 metrů, DN 150. 

Objekt je dále napojen na vodovodní řád. Elektrická energie je napojena přes 

sousední objekt. Přesnější potřeby vody a produkce odpadů je nutné upřesnit v dalších 

fázích projektu. 

Provozem bude vznikat směsný komunální odpad, který bude vkládan do 

kontejnerů a pravidelně vyvážen. 

Dle výpočtu energetické náročnosti budovy byla budova zařazena do kategorie B 

– Úsporná, viz. složka 10 Stavební fyzika. 

 

 

 

  



i) Základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na 

etapy 

Zahájení výstavby                           1.5.2020 

Dokončení výstavby                       1.7.2011 

j) Orientační náklady stavby 

Přibližné náklady činí 20 milionů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



D.1.1 ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 

a) Technická zpráva  

D.1.1.a.1 Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje 

Stavba je určena ke vzdělávání dětí školního věku. V prvním nadzemním podlažím se 

nachází hygienické zázemí pro obsluhu kuchyně. Dále specializovaná učebna, technická 

místnost a jídelna. V druhém nadzemním podlaží se nacházejí dvě třídy a kabinet. Půdní 

vestavba slouží jako zázemí pro učitele a specializovaná učebna. V každém patře je 

navrženo hygienické zázemí pro žáky a učitele spolu s úklidovou místností. Maximální 

počet žáku v objektu je 50. 

Velikost funkčních jednotek: 

- Učebny   

- Kabinet, ředitelna 

D.1.1.a.2 Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení  

a) Architektonické, dispoziční a výtvarné řešení 

• Architektonické řešení: 

Samotný dům nese číslo popisné 67. Objekt je součástí řadové zástavby, ke které 

navazuje jižní části. 

Stávající stav objektu: 

Jedná se o stávající objekt základní školy. Stavba je koncipována jako objekt 

dvoupodlažní, podsklepený s nevyužívaným podkrovím. Zastřešení objektu je pomocí 

šikmých střech s plechovou krytinou. Stavba je umístěna na hranici pozemku s orientací 

hřebene rovnoběžně s hlavní pozemní komunikací.  

Nový stav objektu: 

Stavba je koncipována jako dvoupodlažní, podsklepená s půdní vestavbou. 

V místě suterénu se nachází pouze hlavní přívod vody, proto nebude zpřístupněn. 

Zastřešení objektu bude pomocí šikmých střech s přechodem na pultové s plechovou 

krytinou 

 

 



• Výtvarné řešení: 

Stávající stav objektu: 

Fasáda je tvořena břízolitem. Výplně otvorů jsou dřevěné. 

 

Obr. 4 Stávající stav  

 

Nový stav objektu: 

Fasádě bude vrácen její původní vzhled, po zateplení bude horizontálně členěna. 

Sokl je tvořen vláknocementovými deskami. Průčelí objektu je očištěno od popínavých 

rostlin. Mezi 2 NP a 3 NP bude umístěna římsa, která bude oddělovat novou část od staré. 

Barva fasádní omítky urči státní památkový ústav. Veškeré okenní a dveřní výplně otvorů 

mají dřevěné rámy se zasklením s izolačním trojsklem.  

 

 

 

 



 

Obr. 5 Původní vzhled školy roku 1872  

• Dispoziční řešení: 

Stávající stav objektu: 

Objekt bývalé základní školy je řešen 2 nadzemními podlažími, 1 podzemním 

podlažím a půdním prostorem. V současné době slouží část prostorů v 2 nadzemním 

podlaží budovy obci Mořice jako skladovací a hygienické zázemí pro úklidovou četu. 

Zbývající prostory v 2 nadzemním podlaží a část 1 nadzemního podlaží jsou poskytnuty 

zájmovým kroužkům jako je keramická dílna a dětský klub. Ve zbývající části přízemí je 

umístěna 1 bytová jednotka o velikosti 3+1. Půdní prostory spolu s podzemním podlažím 

jsou nevyužívány.  

 

Nový stav 

Nový návrh je koncipován tak, aby budově vrátil její původní vzhled. Objekt má 

2 nadzemní podlaží a podkroví. Suterénní část nebude využívána. Střešní konstrukce je 

řešena jako sedlová tříplášťová. Objekt je dodatečně zateplen expandovaným 

polystyrénem. V prvním nadzemním podlažím se nachází hygienické zázemí pro obsluhu 

kuchyně. Dále specializovaná učebna, technická místnost a jídelna. V druhém 

nadzemním podlaží se nacházejí dvě třídy a kabinet. Podkroví slouží jako zázemí pro 

učitele a specializovaná učebna. V každém patře je navrženo hygienické zázemí pro žáky 

a učitele spolu s úklidovou místností. 



b) Konstrukční a materiálové řešení 

Stávající stav objektu: 

Materiálové řešení je zřetelné z výkresové části D.1.1.b – architektonicko 

stavební řešení v části výpisů skladeb jednotlivých konstrukcí. 

Základové konstrukce jsou z kamene. Hlavní nosné zdivo a příčky jsou z cihel 

plných pálených. V místě hygienického zázemí je stropní konstrukce tvořeny 

železobetonovou deskou a také nad 2 NP. Zbývající stropní konstrukce nad 1NP je 

dřevený trámový rákosníkový strop. Zdivo bylo během rekonstrukce v roce 1976 

z důvodu vlhkosti podřezáno, byla vložena asfaltová lepenka IPA. Střecha je sedlová 

(pozednice, sloupek, pásek, střední vaznice, věšadlo a vzpěra) po vizuální stránce není 

konstrukce krovu napadena biologickými škůdci, jsou zde patrné menší praskliny 

Nový stav objektu: 

Hlavní nosné zdivo a příčky stávající, jsou z cihel plných pálených. Obvodové 

stěny přístavby a půdní vestavby spolu s příčkami budou z keramických bloků Porotherm. 

Stropní konstrukce v místě hygienického zázemí zůstává zachována, zbývající stropní 

konstrukce budou nahrazeny novou konstrukci ocelobetonového stropu. Původní 

hydroizolace spodní stavby je předpokládané souvrství asfaltových pasů. Nově bude 

doplněn asfaltový pás SBS modifikovaný. Objekt bude zateplen expandovaným 

polystyrénem tl. 160 mm. V místě soklu bude proveden provětrávaný sokl z izolaci 

s minerální vaty tl. 80 mm. Střešní krytina bude taktéž opatřena izolací z minerální vaty.  

Instalační předstěny a podhledy budou ze sádrokartonových podhledů Knauf, 

v místě učeben bude použit akustické sádrokartonové desky Knauf. Výplně otvorů  mají 

dřevěné rámy se zasklením z izolačního trojskla. 

Pro nášlapnou vrstvu podlahy v 1 NP bude použita litá stěrka na bázi pryskyřice. 

Ve zbývajících patrech bude použita nášlapná vrstva z vinylu a keramické dlažby. 

Okolo objektu budou navrženy zpevněné plochy z betonové dlažby, lemované 

betonovými obrubníky. 

 

 

  



D.1.1.a.3 Kapacity stavby, zastavěné plochy, obestavěný prostor, užitkové plochy 

Zastavěná plocha:  310,88 m2 

Obestavěný prostor:  4,100 m3 

Užitná plocha:   653,41 m2 

Velikost funkčních jednotek: 

- Učebny   

- Kabinet, ředitelna  

 

D.1.1.a.4 Řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu 

a orientace 

Ve smyslu, vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb v platném znění, se dle § 2 odst., se 

požadavky této vyhlášky uplatňují.  

 Bezbariérový vstup do objektu není umožněn. Vzhledem ke stáří a umístění 

objektu není možné objekt takto řešit. Bylo bráno v potaz i možnost použití zdvižných 

plošin, vzhledem k počtu schodišťových ramen by byla tato varianta velmi nákladná. 

D.1.1.a.5 Celkové provozní řešení  

Objekt je umístěn na okraji obce Mořice. Jedná se o koncový řadový dům, spojnicí 

je jižní strana objektu.  

 Hlavní vstup se orientuje na východní stranu, pomocí kterého se dostaneme do 

chodby, která vede ke schodišťovému prostoru. Další vstup do objektu je také z východní 

strany, který slouží pro obsluhu kuchyně. Poslední vstup je orientovaný na západ, pomocí 

kterého se dostaneme do schodišťového prostoru.  

V 1 NP jsou umístěny místností sloužící jako zázemí pro personál výdejny, šatna 

pro žáky a jedna učebna.  V 2 NP jsou umístěny místnosti sloužící pro výuku. Nachází se 

zde 2 učebny, mezi které je vsunut kabinet. V 3 NP jsou umístěny prostory pro vedení 

školy a jedna učebna. V každém patře se nacházejí hygienické zázemí pro žáky, učitele a 

také úklidová místnost. 

 

  



D.1.1.a.6 Technologie výroby 

Při výstavbě budou dodrženy obecné technologické postupy a doporučení 

udávané výrobci.  Pro provádění budou dodrženy předpisy a normové postupy. V rámci 

výstavby budou probíhat kontroly provedení práce v souladu s projektovou dokumentací. 

 

D.1.1.a.7 Konstrukční řešení  

Stávající stav objektu: 

Základové konstrukce jsou z kamene. Hlavní nosné zdivo a příčky jsou z cihel 

plných pálených. V místě hygienického zázemí je stropní konstrukce tvořeny 

železobetonovou deskou a také nad 2 NP. Zbývající stropní konstrukce nad 1NP je 

dřevený trámový rákosníkový strop. Zdivo bylo během rekonstrukce v roce 1976 

z důvodu vlhkosti podřezáno, byla vložena asfaltová lepenka IPA.  

Střecha je sedlová (pozednice, sloupek, pásek, střední vaznice, věšadlo a vzpěra) 

po vizuální stránce není konstrukce krovu napadena biologickými škůdci, jsou zde patrné 

menší praskliny. 

Schodiště jsou řešena pravděpodobně jako betonové. 

V objektu se nacházejí 3 komínové tělesa, které se nepoužívají. Objekt je vytápěn 

ze sousedního domu. 

Výplně okenních a dveřních otvorů obvodové stěně jsou dřevěné zdvojené okna. 

Dveře v interiéru jsou taktéž dřevěné, s ocelovými a obložkovými zárubněmi, převažují 

zárubně obložkové.  

Nový stav objektu: 

Hlavní nosné zdivo a příčky stávající, jsou z cihel plných pálených. Obvodové 

stěny přístavby a půdní vestavby spolu s příčkami budou z keramických bloků Porotherm. 

Stropní konstrukce v místě hygienického zázemí zůstává zachována, zbývající stropní 

konstrukce budou nahrazeny novou konstrukci ocelobetonového stropu. Původní 

hydroizolace spodní stavby je předpokládané souvrství asfaltových pasů. Nově bude 

doplněn asfaltový pás SBS modifikovaný. Objekt bude zateplen expandovaným 

polystyrénem tl. 160 mm. V místě soklu bude proveden provětrávaný sokl z izolaci 

s minerální vaty tl. 80 mm. Střešní krytina bude taktéž opatřena izolací z minerální vaty.  



Instalační předstěny a podhledy budou ze sádrokartonových podhledů Knauf, 

v místě učeben bude použity akustické sádrokartonové desky Knauf. Výplně otvorů mají 

dřevěné rámy se zasklením z izolačního trojskla. 

Stávající schodiště zůstavají zachovány, případné praskliny budou vyspraveny. 

Nové schodiště vedoucí z 2 NP do 3 NP bude z ocelových profilů IPE a UPE.  

Komínové tělesa, která se v objektu nacházejí zůstanou ponechány. Komínové 

těleso, které ústí do suterénu bude sloužit pro odvod větracího potrubí tvarovek IGLÚ. 

Objekt je vytápěn ze sousedního domu. 

Pro nášlapnou vrstvu podlahy v 1 NP bude použita litá stěrka na bázi pryskyřice. 

Ve zbývajících patrech bude použita nášlapná vrstva z vinylu a keramické dlažby. 

Okolo objektu budou navrženy zpevněné plochy z betonové dlažby, lemované 

betonovými obrubníky. 

 

D.1.1.a.8 Stavebně technické řešení  

Stavba je napojena stávající přípojkou sítě – vodovod. Poloha stávající  sítí a 

napojovací místa jsou vyznačena ve výkresu situace. Během realizace bude provedena 

kontrola těchto sítí. Pro ověření kapacity přípojek je nutné provedení výpočtu 

v samostatném projektu TZB – není součástí diplomové práce.  

 Nově bude řešena přípojka pro dešťovou a splaškovou kanalizace. 

Dále budou respektována ochranné pásma přípojek, nebudou v těsné blízkosti 

vysazeny stromy ani jiný porost. 

Přístup do objektu je umožněn z východní a západní strany. Přístup z exteriéru je 

možný do prostor 1 NP. 

 

D.1.1.a.9 Technické vlastnosti stavby 

Původní konstrukce je navržena v souladu s tehdejšími normovými požadavky a 

technologickými postupy. Nově navržené konstrukce jsou z certifikovaných materiálů za 

dodržení obecně platných technologický postupů, zásad a také pokyny výrobce. 

 

D.1.1.a.10 Bezpečnost při užívání 

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

provozu nevznikalo nepřijatelné nebezpečí nehod nebo poškozeni, např. uklouznutím, 



pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, zranění výbuchem a 

vloupání. 

Stávající schodiště v objektu bude doplněno o madlo. Zábradlí bude doplněno o 

vodorovnou výztuž a madla. 

- Riziko I A: Pády následkem uklouznuti – pro podlahy budou použity výrobky s 

normovou skluznosti 

- Riziko I B: Pády následkem zakopnuti/klopýtnuti – prostory jsou dostatečně 

osvětleny 

- Riziko II. Přímé nárazy – je respektována minimální podchodná výška 2,1m 

- Riziko III. Popálení - Je vyloučen kontakt s horkými povrchy 

- Riziko IV. Usmrcení a úrazy elektrickým proudem - stavba má jímací 

bleskosvodnou soustavu. Elektrické rozvody a zařízení budou provedeny dle 

platných norem. 

 

D.1.1.a.11 Ochrana zdraví a pracovní prostředí 

Při provádění stavebních prací je nutné v plné míře dodržovat všechny 

bezpečnostní předpisy a zákonná ustanovení, zejména pak:  

- N.V. č.591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništi  

- N.V. č.362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky  

- N.V. č.101/2005 Sb. O podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí  

Pro stavbu bude zapotřebí koordinátor BOZP. Před započetím prací budou všichni 

pracovníci na stavbě proškolení o bezpečnostních předpisech pro všechny práce týkající 

se daného stavebního záměru. Účast pracovníka bude zaznamenána. Všichni pracovníci 

budou používat předepsané ochranné pomůcky. Práce na staveništi bude v souladu s 

technologickými postupy zpracovanými zhotovitelem pro jednotlivé etapy. Veškerá 

činnost a opatření budou kontrolovány, Vypracování plánu BOZ na staveništi zajistí 

zhotovitel, plán bude dle zákona č. 309/2006 Sb. 

 

  



D.1.1.a.12 Stavební fyzika 

Tepelná technika 

U všech ochlazovaných konstrukcí byl vypočítán součinitel prostupu tepla, který 

byl následně posouzen s požadovanými hodnotami z normy ČSN 73 0540 – 2 Teplená 

ochrana budov, část 2. Dále byl u konstrukcí určen teplotní faktor vnitřního povrchu fRsi 

na plochách a v kritických detailech a porovnán s požadovanými normovanými 

hodnotami. Konstrukce vyhověly požadavkům. Byl stanoven průměrný součinitel 

prostupu tepla obálkou a porovnán s hodnotou pro referenční budovu na základě poměru 

těchto hodnot byla stavba zatříděna do kategorie B.  

Veškeré výpočty, zpráva stavební fyziky a protokol k energetickému štítku 

budovy se nacházejí v příloze – Stavební fyzika – Tepelné technické posouzení. 

 

Osvětlení a oslunění  

Jednotlivé místnosti objektu jsou navrženy tak aby splnili požadavky na činitele 

denního osvětlení. Podrobné výpočty se nacházejí v příloze – Stavební fyzika – Posouzení 

z hlediska oslunění a denního osvětlení. 

Akustika a hluk 

Z hlediska akustiky je zohledněn požadavek ČSN 73 0532 na konstrukce 

obvodového pláště. Podlahové konstrukce budou provedeny jako těžké plovoucí s 

dostatečným útlumem kročejového hluku. Podrobné výpočty se nacházejí v příloze – 

Stavební fyzika – Posouzení z hlediska akustiky. 

 

Zásady hospodaření s energiemi 

Stavba je navržena v souladu s normami a předpisy pro úsporu energie a ochrany 

tepla. Stavba splňuje požadavky normy ČSN 73 0540, příslušné zákony a vyhlášky. 

Skladby konstrukcí jsou navrženy tak, aby splňovaly požadavky na součinitel 

prostupu tepla a nejnižší vnitřní povrchové teploty. Podrobnější řešení viz. Tepelně 

technické posouzení. 

Dle výpočtu energetické náročnosti budovy byla budova zařazena do kategorie B 

– Úsporná, viz. složka 10 Stavební fyzika. 

Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

- Ochrana před pronikání radonu z podloží 



Radonový index pozemku je nízký. Dle ČSN 730601 bude ochrana objektu proti 

radonu splněna správným provedením hydroizolace spodní stavby. Původní izolace 

spodní stavby je řešena souvrstvím asfaltových pásů. Nově budou tyto pásy doplněny o 

asfaltový pás SBS modifikovaný s vložkou ze skelné tkaniny. 

Podlaha v suterénu bude provedena z tvarovek IGLÚ, případný radon bude 

z objektu odveden. Odvětrávací potrubí ústí nad hřebenem střechy.  

- Ochrana před bludnými proudy 

Není záznam o vyskytnutí bludných proudu v dané lokalitě. 

- Ochrana před technickou seizmicitou  

U stavby se nepředpokládá výskyt dynamických jevů způsobených člověkem a jeho 

stroji, dopravními prostředky nebo výroby. Objekt se nenachází v seismickém pásmu. 

- Ochrana před hlukem 

Z hlediska akustiky je zohledněn požadavek ČSN 73 0532 na konstrukce 

obvodového pláště. Zateplení objektu je provedeno z certifikovaných materiálu a 

systémů, stejně jako nové obvodové zdivo. Vzhledem k neměnnosti využití objektu není 

stav zhoršen a použitím novým výplní otvorů a kontaktního zateplení jsou akustické 

parametry prokazatelně lepší. Výplně otvorů musí mít min. Rw´ = 50 dB. Podlahové 

konstrukce budou provedeny jako plovoucí s dostatečným útlumem kročejového hluku.  

Posouzení objektu z hlediska hluku je podrobněji řešeno v příloze projektové 

dokumentace – posouzení z hlediska akustiky. Větrání ve školních třídách bude pouze 

v době přestávek.  

Z hlediska hlukových poměrů není navrhovaná stavba zdrojem nadměrného hluku 

překračující limity stanovené N.V. č.272/2011 Sb. v platném znění. 

 

Požadavky na požární ochranu konstrukcí 

Požárně bezpečnostní řešení je samostatnou přílohou této dokumentace D.1.3 

Požárně bezpečnostní řešení. 

 

Údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti provedení 

Všechny materiály a provedení prací se budou provádět ve zvýšené kvalitě, aby 

byla zaručena jejich dlouhodobá funkčnost a tím i životnost objektu. 

Veškeré nové materiály budou splňovat příslušné normy a musí být vybaveny certifikací 



a patřičnými atesty. 

Popis netradičních technologických postupů a zvláštní požadavky na provádění a 

jakost navržených konstrukcí.  

Navržená stavba nevyžaduje žádné netradiční postupy a zvláštní požadavky na 

provádění a jakost konstrukcí. 

 

Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby 

Výrobní a dílenská dokumentace bude obsahovat podrobnější řešení jednotlivých 

konstrukčních částí, včetně jejího statického posouzení.  Do dokumentace budou dále 

zapracovány výsledky průzkumných sond, které nebyly zpracovány. 

Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných kontrolních 

měření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec povinných 

Zakryté konstrukce budou před zakrytím důkladně kontrolovány, hlavně jejich 

provedení. Vše bude zdokumentováno ve stavebním deníku a také ve fotodokumentaci. 

Provádění kontrol a jejich výstupy budou provedeny dle patřičných předpisů a vyhlášek. 

 

b) výkresová část  

Jednotlivé výkresy jsou součástí projektové dokumentace stavby. Viz architektonicko – 

stavební řešení. 

Jednotlivé výkresy jsou děleny: 

- Stávající stav 

- Bourací práce 

- Nový stav 

c) Dokumentace provedení  

Dokumentace taktéž obsahuje výpisy skladeb navržených, výpisy použitých 

prvků, řešení detailů.  

  



 

 

 

 



D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 

A) TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

 D.1.2.a.1 Popis navrženého nosného sytému stavby s rozlišením jednotlivých 

konstrukcí podle druhu, technologie a navržených materiálů, definitivní průřezové 

rozměry jednotlivých konstrukčních prvků případně odkaz na výkresovou 

dokumentaci 

Stávající stav objektu: 

Základové konstrukce jsou z kamene. Hlavní nosné zdivo a příčky jsou z cihel 

plných pálených. V místě hygienického zázemí je stropní konstrukce tvořeny 

železobetonovou deskou a také nad 2 NP. Zbývající stropní konstrukce nad 1NP je 

dřevený trámový rákosníkový strop. Zdivo bylo během rekonstrukce v roce 1976 

z důvodu vlhkosti podřezáno, byla vložena asfaltová lepenka IPA.  

Střecha je sedlová (pozednice, sloupek, pásek, střední vaznice, věšadlo a vzpěra) 

po vizuální stránce není konstrukce krovu napadena biologickými škůdci, jsou zde patrné 

menší praskliny. 

Schodiště jsou řešena pravděpodobně jako betonové. 

V objektu se nacházejí 3 komínové tělesa, které se nepoužívají. Objekt je vytápěn 

ze sousedního domu. 

Výplně okenních a dveřních otvorů obvodové stěně jsou dřevěné zdvojené okna. 

Dveře v interiéru jsou taktéž dřevěné, s ocelovými a obložkovými zárubněmi, převažují 

zárubně obložkové. 

 

Bourací práce 

Uvažuje se demolice části stávajícího objektu základní školy, dle výkresu 

bouracích prací v části D.1.1. 

Seznam provedených prací: 

- Provedení zemních prací pro vybudování dešťové kanalizace a ochrany 

základových konstrukcí.  

- Odstranění okapových chodníku v uliční části.  

- Dojde k demolici zimní zahrady a přístřešku v zadní části.  



- Kompletně se demontuje střešní plášť i s konstrukcí krovu, půdní nadezdívkou. 

Budou odstraněny také stropní konstrukce. Železobetonová deska bude 

odstraněna z důvodu lokálního poškození. Dřevěný trámový strop s rákosníky 

bude také odstraněn, z důvodu nedostatečné únostnosti, viz statické posouzení.  

- Odstranění ocelového schodiště 

- Odstranění všech vnitřních příček (zděné, dřevěné) 

- Odstranění zařizovacích předmětu, otopných těles 

- Odstranění všech vnitřních a vnějších povrchových úprav,  

- Bourá se část zdiva pro vytvoření nového železobetonového překladu, pro nové 

otvory. 

- Demontují se také veškeré výplně otvorů interiérové i exteriérové.  

- Skladby podlah v 1 NP budou vybourány po hydroizolační souvrství. 

- Skladba v 2 NP  budou v místě hygienického zázemí vybourány na úroveň stropní 

desky, ve zbývající části 2 NP budou skladby podlah odstraněny spolu se stropní 

konstrukcí.  

- Podlaha v suterénu bude vybourány na úroveň základové spáry. 

 

Přípravné práce 

Na pozemku bude zřízeno zařízení staveniště. 

Zemní práce 

V místě plánované přístavby bude provedena skrývka ornice, do hloubky 300 mm. 

Ornice bude po dobu výstavby uložena na deponii a poté použita na terénní úpravy. 

Poté budou provedeny výkopy stavební jámy, výkop jámy pro základové pasy a 

odkop zeminy kolem celého objektu. Nové základové pasy budou uloženy do stejné 

hloubky jako stávající základové pasy. Předpokládaná hloubka uložení základových pasů 

je -1,940 metrů. Výkopové práce budou provedeny strojně, po strojním výkopu proběhne 

ruční dočištění základové spáry. 

 

 

 

  



Základové konstrukce 

Základové konstrukce jsou z kamene. Předpokládaná hloubka uložení je -1,940 

metrů, v místě suterénu je to -2,440 metrů. Hloubka základových konstrukcí není známa, 

nutno ověřit na stavbě Taktéž jako předpoklad, že se jedná o materiál pro základovou 

desku z prostého betonu. 

Základy přístavby jsou provedeny z prostého betonu C 20/25, šířky 450 mm, 

předpokládaná hloubka založení -1,940 mm, nutno ověřit na stavbě. Hloubka výkopů se 

může lišit od PD. Nový základ bude uložen do stejné hloubky jako stávající základ. Do 

podkladního betonu tl 150 mm bude přidána kari síť 150/150 mm s oky ø 8 mm. Prostupy 

budou opatřeny chráničkou. V rámci základových prací bude provedena liniová drenáž 

kolem celého objektu, ve sklonu 0,5 %. Spád bude zajištěn podbetonováním. 

Svislé konstrukce 

Konstrukce suterénních stěn je tvořena kamenem. Zbývající část zdiva je z cihel 

plných pálených v tloušťce provedení 850, 650, 500, 300 mm.  

V rámci provádění změn v obvodových stěnách, bude docházet k dozdívání stávajících 

otvorů, v tloušťce stávajícího zdiva. Dozdívání bude prováděno na cementovou maltu. 

Veškeré příčky budou odstraněny, jedná se o příčky cihelné a dřevěné. 

Rekonstrukce také uvažuje s novými otvory, nad kterými jsou navrženy nové překlady.  

Obvodové stěny přístavba jsou tvořeny tvárnicemi Porotherm Profi 30 

(247/30/238) na maltu Porotherm TM, půdní vestavba je tvořena tvárnicemi Porotherm 

50 EKO+ Profi (248/500/249), Porotherm Profi 44 (248/500/249) na maltu Porotherm 

TM. 

Vniřní nosné zdivo tvoří keramické tvarovky  Porotherm 17,5 P+D (247/175/238) 

na maltu Porotherm. Nové nenosné zdivo Porotherm Profi 14 (497/140/238), Porotherm 

Profi 80 ( 497/80/249) na maltu Porotherm TM.  

 

Svislé napojení nenosných příček na zdivo a stropní konstrukci bude pomocí 

nerezových pásku. 

V místě hygienického zázemí budou zhotoveny instalační předstěny tloušťky 200 

mm. Rozpětí a výška předstěn je upřesněna ve výkresové dokumentaci. 



Vodorovné konstrukce 

Vodorovná konstrukce nad 1 NP, v přední části je tvořena dřevěným trámovým 

stropem s rákosníky. Strop nad 1 NP, v místě hygienického zázemí je železobetonová 

deska.  

Zůstává pouze stropní konstrukce v místě schodišťového prostoru a hygienického 

zázemí, do které se nebude v rámci stavebních prací zasahovat. 

Stavební práce se budou týkat pouze stropní konstrukce nad 1 a 2 NP. Provedená 

sonda odkryla skladbu stropu nad 1 NP. V rámci diplomové práce byl proveden statický 

výpočet, který zhodnotil stav konstrukce. Závěr statického posouzení bylo nedostatečná 

únostnost stropní konstrukce nad 1 NP. Snaha byla zachovat stropní konstrukci tím, že se 

nová betonová deska spřáhne s původní konstrukcí. Závěrem tohoto výpočtu však také 

bylo nedostatečná únosnost stropní konstrukce. Proto jsem se rozhodla celý strop nad 1 

NP zbourat a nahradit novým. Strop nad 2 NP bude zbourán, z důvodu lokálního 

poškození. 

Novou konstrukci stropu bude tvořit ocelobetonový strop. Pod úrovní stropní 

konstrukce nad 2 NP  bude vyhotoven ztužující ŽB věnec pro uložení ocelových profilů 

IPE. Nový ŽB věnec bude taktéž proveden v místě přístavby pro ztužení konstrukce.  

Stropní konstrukce v 1 NP  se skládá z ocelových profilu IPE 220, trapézového 

plechu výška vlny 50 mm. Nad celou plochou bude provedena betonová deska tl. 50 mm 

z betonu C 20/25. Spřažení konstrukce zajišťují trny. Ocelové profily v1 NP budou 

uloženy do kapes na vyrovnávací cementovou maltu a ocelový plát tl. 5 mm.  

Stropní konstrukce je shodná s konstrukcí nad 1 NP, liší se pouze v rozměru 

ocelového profilu IPE 270 mm a také v uložení. Ocelové profily budou uloženy na 

železobetonovém věnci. 

Schodiště  

Schodiště v objektu zůstávají zachovány. Schodiště budou očištěny, broušeny, 

případné praskliny budou vyspraveny. 

Nové schodiště z 2 NP do 3 NP je z ocelových profilů. Podestové nosníky jsou 

tvořeny ocelovými profily IPE 120, uložení podestových nosníku na ve zdivu na 

pryžových podložkách. Schodnice jsou tvořeny ocelovým profilem U 120. Spoj přes čelní 



desku. Ocelové profily U120 budou od zdiva odděleny dilatačními pásky tl. 20 mm. 

Podpůrná konstrukce pro schodišťové stupně je vytvořena pomocí ocelových ohýbaných 

pásovin, které jsou na schodnice přivařeny, na schodišťové stupně bude přikotven 

ocelový rýhovaný plech tloušťky 8 mm. Samotný nášlap je tvořen dřevěnými deskami. 

Ocelové prvky budou opatřeny požárním nátěrem.  

Pro konstrukci schodiště bude zpracovaná samostatní dílenská dokumentace, 

která není součásti diplomové práce. 

Komín  

V objektu se nacházejí 3 komínové tělesa, jedno těleso začíná již v úrovni 

suterénu. Komínové tělesa nejsou funkční, zůstanou však  ponechány.  

Komínové těleso, které ústí do suterénu bude sloužit pro odvod větracího potrubí 

tvarovek IGLÚ. Komínové těleso proto není potřeba dodatečně vyvložkovat. Jelikož je 

komínové těleso krátké bude v 3 NP nadstaveno. Použity systém Schiedel. Objekt je 

vytápěn ze sousedního domu. 

 

Střešní konstrukce 

Střešní konstrukce bude v plném rozsahu navržena nově. Střešní konstrukce nad 

3 NP. je řešena šikmou sedlovou střechou se sklonem 45° s přechodem na pult. Ze 

západní strany je pultová střecha se sklonem 8°, zastřešení pro hygienické zázemí a 

schodišťový prostor. Z východní části je skoro přes celý objekt umístěn zděný vikýř. 

Zastřešení vikýře je umožněn pultovou střechou se sklonem 13 °. Přístavba v 1 NP je 

řešena šikmou valbovou střechou.  

Konstrukce krovu bude zhotovena z dřevěných prvků z využitím vaznicové 

soustavy. Jednotlivé prvky jsou navrženy empiricky, nutno posouzení statika. Zateplení 

je provedeno v úrovní pod a mezi krokvemi, izolantem je minerální vata tl. 180 a 100 

mm. V úrovni kleštin je tloušťka izolantu větší, přesněji 260 mm a 120 mm.  Zastřešení 

objektu je řešeno plechovou falcovanou krytinou. Z důvodu bezpečnosti budou na střeše 

instalovány bezpečnostní kotvící prvky a sněhové zachytavačě, umístění viz výkres 

pohled na šikmou střechu. Přístup na střechu je z 3 nadzemního podlaží. 

 

  



Překlady 

O stávajících překladech nejsou zmínky. U nových otvorů popřípadě u otvorů, 

které se budou zvětšovat je navržen nový překlad z ocelových profilu IPE 140, 

zmonolitněný beton C 16/20. Rozměry a délka uložení jsou teoretické, nutno posoudit 

statikem. Nové překlady na vnitřních nosných i nenosných příčkách, obvodové stěně 

přístavby tl 300 mm, jsou provedeny ze systémových prvků Porotherm. Nové překlady v 

2 a 3 NP , jsou použity prefabrikované železobetonové překlady RZP. 

 

Podhledy a opláštění 

Stropní konstrukce jsou v každém patře opatřeny podhledem. Prostor mezi stropní 

konstrukcí bude využit pro vedení instalací. Konstrukcí podhledu tvoří CD profil, který 

je do stropní konstrukce (ocelobetonový strop) přichycen pomocí závěsu. Spojení 

samotných CD profilů je pomocí křížové spojky. V místě hygienického zázemí, výdejny 

jídla, kuchyně je umístěn sádrokartonový podhled tl. 2x15 MM vhodný do vlhkých 

prostor, třída reakce na oheň A1. V učebnách je použit sádrokartonový podhled plný a 

taktéž akusticky děrovaný. Přesná poloha rozmístění jednotlivých podhledů je obsažena 

v posouzení z hlediska akustiky.  Ocelové schodiště bude spolu s ocelovým průvlakem 

v 1 NP skryto pomocí sádrokartonové podhledu, třída reakce na oheň A1.  

Instalační předstěny mají šířku 200 mm. Konstrukci stěny tvoří svislé kovové 

prvky UW (50x40x0,6) a CW (50x50x0,6). Napojení CW profilu na strop a podlahu 

provedeme za použití tmelu.  

 

Podlahy a zpevněné plochy 

Nášlapnou vrstvu v 1 NP  tvoří litá pryskyřičná směs, tloušťky 12 mm. Litá 

pryskyřičná směs je vhodná do školních prostor, její údržba je snadná. V 2 NP a 3 NP 

jsou nášlapné vrstvy tvořeny vinylovou podlahou tl. 9,5 mm, v místě hygienického 

zázemí tvoří nášlap keramická dlažba tl. 10 mm.  

Schodiště stávající jsou pouze ošetřena, případné praskliny jsou tmeleny. Nášlap 

nového schodiště je tvořen dřevěnými deska tl. 40 mm. Podlahy jsou převážně navrženy 

s využitím suchých technologií. Nášlapné vrstvy, skladby podlah a tloušťky souvrství 

jsou obsaženy v projektové dokumentaci.  

 



Hydroizolace, parozábrany a geotextílie 

Izolace spodní stavby proti vlhkosti se v objektu nenachází. Objekt je přesto 

suchý. Návrh neuvažuje s izolací základových konstrukcí. Stávající izolace podlah tvoří 

souvrství asfaltových pásu, nově je navržen asfaltový pás SBS ze sklenou tkaninou. Proti 

provozní vlhkosti jsou skladby s nášlapnou vrstvou z keramické dlažby ošetřeny 

hydroizolační stěrkou. Proti mokrému procesu jsou izolace chráněny PE fólií.  

Hydroizolace šikmé střechy je z asfaltového pásu SBS modifikace s vložkou 

z polyesterové rohože tloušťky 3 mm.  Připevnění pomocí samolepících pásů, přesahy 

minimálně 100 mm.  Doplňková hydroizolace je tvořena střešní paropropustnou fólií, 

přesahy minimálně 100 mm.  Fólie je přisponkována na dřevěné bednění.  

Při provádění budou respektována všechny bezpečnostní postupy. Bude dbáno 

především těsnost spojů, a kvalitu provedení.  

 

Izolace tepelné a akustické  

Obvodově stěno je provedeno systémem ETICS z expandovaného polystyrénu 

z grafitových desek tloušťky 160 mm. V místě obkladu je zdivo zatepleno minerální 

izolací z minerální plsti tl. 80 mm, tepelná izolace je vložena mezi úhelníky. Nový návrh 

je koncipován tak aby vrátil budově její původní vzhled, proto budou na fasádní části 

umístěny fasádní profily pro vytvoření ozdobných říms. Podlaha na zemině bude 

zateplena deskami PIR tloušťky 60 mm. Podlahy v 2 a 3 nadzemním podlaží budou 

izolovány akustickou izolací z minerální vaty tloušťky 40 mm. Izolanty budou položeny 

ve dvou vrstvách, spáry nutno prostřídat, ve styku podlahy se svislou konstrukcí budou 

dilatovány pomocí dilatačních pásku tloušťky 20 mm. 

Zateplení střech tvoří izolace z minerální vaty umístěna mezi a pod krokvemi 

tloušťky 180 a 10 mm. 

Viz specifikace podlah. 

Omítky 

Stávající vnitřní omítky i obklady budou odstraněny všechny. V 1 NP budou 

provedeny nové, užití sanačního omítkového systému. Po odstranění stávajících omítek 

bude zdivo očištěno, případně vyspraveno, dozděno a bude aplikován sanační podhoz, 

tlouťka 4 mm. Dále bude aplikována jádrová sanační omítka v tloušťce 20 mm, provedení 

bude na dvakrát. Po vytvrdnutí bude aplikována další vrstva – sanační štuková omítka. 



Konečnou úpravou bude silikátový nátěr interiérový.  Veškeré hygienické zázemí bude 

v rámci dokončovacích prací obloženo obkladem. Přesné umístění a výška obkladu viz. 

projektová dokumentace. 

Vnitřní povrch stěn v 2 a 3 NP tvoří vápenocementová minerální jádrová omítka 

+ vápenná štuková omítka. Zrnitost jádrové omítky je 1 mm, zrnitost štukové omítky je 

0,6 mm. Aplikace jádrové omítky pomocí zednické lžíce, nanášení štukové omítky 

pomocí dřevěným hladítkem. 

V rámci sanace dojde k vyspravení vnějších omítek. Stávající omítka v plném 

rozsahu (břizolit) bude oklepána a očištěna. V části objektu bude vyhotoven provětrávaný 

sokl z cementem pojených lehkých betonových desek, tloušťka desky 12,5 mm. 

V rozmezí 1 NP bude aplikovaná sanační podhoz, tloušťky 4 mm, dále jádrová sanační 

omítka tloušťky 20 mm. Na zbývající plochu očištěného zdiva od staré omítky bude 

aplikována pro vyrovnání jádrová omítka, tloušťky 20 mm. Na tuto vrstvu se poté aplikuje 

lepící a stěrková hmota na bázi cementu s vyztuženou tkaninou pro tepelně izolační 

desky. Plocha bude následně ošetřena penetrační nátěrem ze syntetických živic. 

Pohledovou vrstvu tvoří silikátová tenkovrstvá omítka, tloušťky 2 mm. Aplikace pomocí 

nerezového hladítka, vytvoření struktury se poté provede plastovým hladítkem.  

 

Nátěry a malby 

Veškeré dřevěné prvky budou opatřeny nátěrem, který zabrání napadení hmyzem, 

plísněmi, mikroorganismy a houbami. Nátěr je aplikován pomocí štětky, aplikuje se 2x. 

Ocelové prvky, nikoli překlady budou opatřeny protipožárním nátěrem. Překlady budou 

opatřeny antikorozním nátěrem, aplikace 2x. 

Vnitřní omítky a sádrokartonové podhledy budou ošetřeny disperzním nátěrem na 

silikátové bázi. Aplikace pomocí malířského válečku. 

 

Výplně otvorů 

Stávající dřevěná okna zdvojená budou nahrazena novými dřevěnými okny 

s izolačním trojsklem. Způsob otevírání: sklápění a otevírání.  Okna jsou posazena na 

hranu zdiva s kotvením přes ocelový plech. Vnější parapety jsou z žárově pozinkovaného 

plechu. Parapety jsou součástí dodávky oken. Před samotnou výrobou oken dojde 

k zaměření stávajících a nových otvorů na stavbě.  



Interiérové dveře jsou dřevěné s ocelovou nebo obložkovou zárubní. Dveře do 

sborovny jsou hliníkové. Vchodové dveře jsou dřevěné s izolačním trojsklem.  

Střešní okna jsou navrženy taktéž jako dřevěná s izolačními trojskly. Dodavatel 

bude společnost Velux.  

 

Barvu výplní otvorů určí státní památková péče.  

 

Truhlářské, zámečnické, klempířské a ostatní výrobky 

Všechny výrobky jsou popsány ve výpisu prvků. 

 

D.1.2.a.2 Údaje o uvažovaných zatížením 

Veškeré hodnoty a údaje uvažovaných ve výpočtu jsou součásti Statického 

posouzení. Hodnoty jsou v souladu s ČSN EN 1991 – Zatížení konstrukcí. 

 

D.1.2.a.3 Údaje o požadované jakosti navržených materiálů  

Veškeré nové materiály budou splňovat příslušné normy a musí být vybaveny 

certifikací a patřičnými atesty. 

D.1.2.a.4 Popis netradičních technologických postupů a zvláštní požadavky na 

provádění a jakost navržených konstrukcí.  

Navržená stavba nevyžaduje žádné netradiční postupy a zvláštní požadavky na 

provádění a jakost konstrukcí. 

D.1.2.a.4 Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných 

kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec povinných 

Zakryté konstrukce budou před zakrytím důkladně kontrolovány, hlavně jejich 

provedení. Vše bude zdokumentováno ve stavebním deníku a také ve fotodokumentaci. 

Provádění kontrol a jejich výstupy budou provedeny dle patřičných předpisů a vyhlášek.  

 

  



D.1.2.a.5 Technologické podmínky postupy prací, které by mohly ovlivnit stabilitu 

vlastní konstrukce, případně sousední stavby 

V rámci provádění stavby se budou dodržovat obecně platné technologické 

postupy a doporučení udané výrobcem. Jednotliví pracovníci budou řádně proškoleni a 

bude o tom veden zápis.  

D.1.2.a.6 Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby 

Dokumentace bude s souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., v platném a účinném 

znění novely č. 62/2013 Sb. a dle příslušných norem, zákonu a zásad. 

 

D.1.2.a.7 Požadavky na požární ochranu konstrukcí 

Požárně bezpečnostní řešení je samostatnou přílohou této dokumentace D.1.3 

Požárně bezpečnostní řešení. 

 

D.1.2.a.8 Seznam použitých podkladů – předpisů, norem, literatury, výpočetních 

programů.  

Výpis použitých norem viz kapitola Seznam použitých zdrojů. 

 

  



3 ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce bylo navržení projektové dokumentace pro provádění 

stavby za účelem rekonstrukce základní školy. Zpracování dokumentace předcházelo 

zmapování stávajícího stavu a předběžný návrh studií.  

Během zpracování diplomové práce byly dodrženy platné předpisy, normy a 

rozsah, ve kterém byla práce zadaná. Součástí práce jsou výpočty stavební fyziky, statické 

posouzení a požární bezpečnost. 

Vypracování diplomové práce se pro mě stalo velkým přínosem, vzhledem 

k tématu. Dalo mi to možnost si projít všemi fázemi projektové dokumentace. Práci jsem 

zpracovala na základě znalostí získané během studia. Dalšími zdroji pro mne byly 

příslušné normy, vyhlášky, zákony, podklady od jednotlivých výrobců.  
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č.    Číslo  
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Ø   Průměr 

Kč    Korun českých  
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m2    Metr čtverečný  

m3    Metr krychlový  

ŽB    Železobeton  

PB    Prostý beton  

IŠ    Instalační šachta  

ND   Nádrž na dešťovou vodu  

RE   Rozvodná elektrická skříň  

RN   Retenční nádrž 

NN   Nízké napětí 

VN   Vysoké napětí 

ZPF   Zemědělský půdní fond 

DN    Jmenovitý vnitřní průměr potrubí  



BOZP    Bezpečnost a ochrana zdraví při práci  

TI    Tepelná izolace  

EPS    Expandovaný polystyren  

XPS    Extrudovaný polystyren  

HI    Hydroizolace  

PE    Polyetylen  

PIR    Penový polyuretan  

p.ú.    Požární úsek  

SPB    Stupeň požární bezpečnosti  

SDK    Sádrokarton  

m n.m.   Metry nad mořem  

Bpv    Balt po vyrovnání (výškový systém)  

S-JTSK   Systém jednotné trigonometrické sítě katastrální (souřadný systém)  

tl.    Tloušťka  

Sb.    Sbírky  

U    Součinitel prostupu tepla  

UN,rq   Požadovaný součinitel prostupu tepla  

UN,rc    Doporučený součinitel prostupu tepla  

ϴai    Návrhová teplota interiéru  

ϴe    Návrhová teplota exteriéru  

φi    Vlhkost v interiéru  

φe    Vlhkost v exteriéru  

fRsi    Teplotní faktor  

HT    Měrná ztráta prostupem tepla  

Uem    Průměrný součinitel prostupu tepla  

Uem,rc    Doporučený součinitel prostupu tepla  

Uem,rq    Požadovaný součinitel prostupu tepla  

bi    Činitel teplotní redukce  

ČSN    Česká technická norma  



q    Nahodilé zatížení  

g    Stále zatížení  

MV ČR   Ministerstvo vnitra České republiky  

MMR ČR   Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky  

vyhl.    Vyhláška  

Σ    Suma  

λ    Součinitel tepelné vodivosti  

pv    Výpočtové požární zatížení  

S   Plocha místností 

ps   Stálé požární zatížení 

pn   Nahodilé požární zatížení 

Rd    Únosnost  

PHP    Přenosný hasící přístroj 
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