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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. 268/2009 Sb. v platném a účinném znění; (5) Vyhláška č. 398/2009 Sb.; (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 stavby zadané 

budovy s téměř nulovou spotřebou energie. Cíle: Vyřešení dispozice budovy s návrhem 

vhodné konstrukční soustavy a nosného systému na základě zvolených materiálů 

a konstrukčních prvků, včetně vyřešení osazení objektu do terénu s respektováním okolní 

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

znění a bude 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, návrhy dispozičního řešení 

a přílohovou část obsahující předběžné návrhy základů a rozměrů nosných prvků řešené 

budovy a prostorovou vizualizaci budovy (modulové schéma budovy). Výkresová část bude 

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

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

tvaru stropní konstrukce vybraných podlaží. Součástí dokumentace budou i dokumenty 

podrobností dle D. 1. 1. bod c), stavebně fyzikální posouzení objektu a vybraných detailů, 

popř. další specializované části, budou-li zadány vedoucím práce. V rámci stavebně 

fyzikálního posouzení objektu budou uvedeny údaje o splnění požadavků stavebního 

řešení pro budovy s téměř nulovou spotřebou energie. Dokumentace bude dále obsahovat 

koncepci větrání, vytápění a ohřevu vody. 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 s 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. v platném a účinném znění a j) "Závěr". V souhrnné 

technické zprávě a ve stavebně fyzikálním posouzení objektu budou uvedeny použité 

zásady návrhu budovy s téměř nulovou spotřebou energie. Součástí elektronické verze 

VŠKP bude i poster formátu B1 se základními údaji o objektu a jeho grafickou vizualizací.  

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).  



 

 

 Ing. Ing. Petr Kacálek, Ph.D. 
Vedoucí diplomové práce  

 

 

 



 

 

Předmětem diplomové práce je vypracování projektové dokumentace pro 

provádění stavby mateřské školy v Havlíčkově Brodě. 
.  

        Objekt je samostatně stojící, jednopodlažní, funkčně se člení na 3 základní 

části – středová část, obsahující jídelnu s přípravnou a výdejnou jídel, a 2 navazující 

boční křídla, levé a pravé, kde každé z nich slouží jako třída mateřské školy 

s kapacitou až 20 dětí. 
. 

        Konstrukční systém budovy je zděný z keramických tvárnic. Stropní konstrukce 

navržena z prefabrikovaných železobetonových předpjatých panelů, zastřešení 

budovy jednoplášťovou plochou střechou s povrchem z extenzivní zeleně. 

Obvodové zdivo opatřeno provětrávanou fasádou tvořenou kontaktním 

zateplením a obkladem z cementotřískových desek. Objekt osazen v mírně 

svažitém terénu.  

Mateřská škola, jednopodlažní objekt, provětrávaná fasáda, kontaktní zateplení, 

předpjaté stropní panely, plochá střecha, extenzivní zelená střecha.  

The aim of the diploma thesis is processing of the design documentation for 

realization of the construction of a kindergarten in Havlíčkův Brod. 
. 

        It is a detached single-storey building that is functionally divided into three 

basic parts – the middle one, that contains a canteen with a preparation area and 

a serving hatch of food, and two connected side parts, left one and right one, each 

one of them is used as a classroom of the kindergarten with capacity up to 

20 children for each class. 
. 

        The structural system of the building is created by a masonry system made 

of hollow bricks. The floor structure is designed of prefabricated prestressed 

concrete floor slabs, the roofing of the building is made of warm flat roof with 

extensive green vegetation covering. The external wall is supplied by ventilated 

facade which one is created by contact thermal insulation and by facade cladding 

of cement-bonded particle board. The building is set in a lightly sloping terrain.  

Kindergarten, single-storey building, ventilated facade, contact thermal insulation, 

prestressed concrete floor slabs, flat roof, extensive green roof.  



 

 

Bc. Ondřej Papst Mateřská škola. Brno, 2021. 73 s., 563 s. příl. Diplomová práce. 

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav pozemního stavitelství. 

Vedoucí práce Ing. Ing. Petr Kacálek, Ph.D.  



 

 

 

 

Prohlašuji, že jsem diplomovou práci s názvem Mateřská škola zpracoval(a) 

samostatně a že jsem uvedl(a) všechny použité informační zdroje.  

V Brně dne 15. 1. 2021  

   Bc. Ondřej Papst 
autor práce  



 

 

Rád bych tímto poděkoval vedoucímu mé diplomové práce, panu Ing. et Ing. Petru 

Kacálkovi, Ph.D., za vstřícný přístup, odborné vedení, za předané rady a také za čas, 

který mi věnoval při tvorbě této diplomové práce. Dále bych také rád poděkoval 

všem, kteří mi byli nápomocni a oporou při její zpracovávání. 

V Brně dne 15. 1. 2021  

   Bc. Ondřej Papst 
autor práce  
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1 Úvod 

Předmětem diplomové práce je vypracování projektové dokumentace pro provádění 

stavby mateřské školy s téměř nulovou spotřebou energie. Budova bude umístěna 

v nově zastavované městské části Rozkoš v Havlíčkově Brodě na parcele č. 653/1 a to 

především z důvodu absence budovy tohoto typu v dané lokalitě a protože vybraný 

pozemek je určen pro výstavbu objektu občanského vybavení. 

Řešená mateřské škola je navržena jako jednopodlažní samostatně stojící budova 

rozčleněná funkčně na 3 základní části – středovou část, obsahující jídelnu s přípravnou 

a výdejnou jídel, a na 2 navazující boční křídla, levé a pravé, přičemž každé z nich 

slouží jako třída mateřské školy s kapacitou až 20 dětí. 

Hlavním cílem diplomové práce bylo vytvoření vhodného dispozičního uspořádání 

respektující jak požadavky platných právních předpisů a norem, tak také potřeby 

jednotlivých uživatelů objektu, zejména dětí a učitelů, případně také rodičů dětí. Po 

vytvoření dispozičního řešení následovalo dopracování projektové dokumentace na 

úroveň dokumentace pro provádění stavby řešené budovy, s čímž souvisela i nutnost 

navrhnutí vhodného konstrukčního systému a vyřešení vybraných stavebních detailů, 

jejichž správný návrh do budoucna zajistí spolehlivou funkci objektu bez poruch. 

Diplomová práce se na základě její zadání člení na dvě základní části a to na hlavní 

textovou část, v rámci níž jsou zpracovány textové náležitosti projektové dokumentace 

dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (průvodní zpráva, souhrnná 

technická zpráva a technická zpráva pro provádění stavby), a na přílohovou část 

složenou z následujících 7 složek – studijní a přípravné práce (předběžné návrhy 

budovy, studie objektu obsahující půdorys, řezy, pohledy, 3D vizualizace a další), 

situační výkresy, architektonicko-stavební řešení (půdorysy, řezy, technické pohledy, 

výpis prvků), stavebně konstrukční řešení (výkres základů a sestavy stropních dílců, 

stavební detaily), požárně bezpečnostní řešení (technická zpráva PBŘ, půdorys požárně 

bezpečnostního řešení), stavební fyzika (technická zpráva zahrnující posouzení 

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

posouzení z hlediska osvětlení a oslunění) a koncepce TZB (vodovod, kanalizace, 

vzduchotechnika, vytápění). Hlavní textová část a zmíněné přílohy jsou součástí práce, 

neboť jejich přítomnost v rámci projektové dokumentace vyžaduje příslušný právní 

předpis či norma nebo jsou nezbytné pro zhodnocení správné funkce objektu anebo je 

jejich výskyt vyžadován zadáním diplomové práce. 
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A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 
a) název stavby: Mateřská škola 

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

adresa: 580 01 Havlíčkův Brod  

čísla popisná: 4311 

katastrální území: Havlíčkův Brod 

parcelní čísla pozemků: 653/1 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) 

jméno: František 

příjmení: Postavil 

místo trvalého pobytu: Příčná 194, 580 01 Havlíčkův Brod 

b) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání 

(fyzická osoba podnikající) 

– 

c) obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická 

osoba) 

–  

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
a) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání 

(fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název (právnická osoba), 

identifikační číslo osoby, adresa sídla 

jméno: Ondřej 

příjmení: Papst 

obchodní firma: Projekční práce 

IČO: 158 22 698 

místo podnikání: Příčná 195, 580 01 Havlíčkův Brod 

b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán 

v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo 

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, 

s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace 

– 

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace 

včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené 

Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů 

a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací 

jejich autorizace 

– 
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A.2 Členění stavby na objekty a technická 

a technologická zařízení 
Stavební objekty 

SO 01 Mateřská škola 

Objekt s 1NP, provětrávaná fasáda s kontaktním zateplením z minerální 

plsti (kamenná vlákna), plochá nepochozí střecha – hydroizolace 

z asfaltových pásů, nad ní souvrství extenzivní vegetační střechy, systém 

zděný z keramických tvárnic, založení objektu na základových pasech. 

SO 02 Parkoviště a připojení na místní komunikaci (MK) 

Dlouhodobá parkovací stání, pro až 13 osobních vozidel, s povrchem ze 

zatravňovací dlažby, napojení na nově navrženou účelovou komunikaci, 

vyústěnou na přilehlou místní komunikaci, s povrchem z asfaltu. Odvodnění 

těchto ploch prostřednictvím zatravňovací dlažby – vsakováním. 

SO 03 Zpevněná plocha pojezdná 

Plocha ze zámkové dlažby sloužící jako rozptylová plocha objektu 

a zároveň jako obratiště a plocha pro dočasné parkování (v případě 

obsazeného parkoviště). Určeno pro vozidla do 3,5 t. Odvodnění 

vsakováním skrze spáry mezi dlažbou případně prostřednictvím 

vyspádování na účelovou komunikaci. 

SO 04 Zpevněné plochy pochozí 

Plocha ze zámkové dlažby zajišťující přístup chodcům k objektu. 

Odvodnění vsakováním – vyspádování do přilehlé zeleně, spárami mezi 

dlažbou. 

SO 05 Oplocení pozemku 

Drátěné plotové panely vkládané mezi sloupky kotvené do podezdívky 

z gabionu. Výška plotu max. 1,8 m. 

SO 06 Vodoměrná šachta 

Samonosná, rozměry: 1,8×1,2×1,5 m [L×B×H], vlez 0,6×0,6 m. 

SO 07 Vodovodní přípojka 

HDPE, 32×3,0 SDR 11. 

SO 08 Kanalizační přípojka 

PVC KG DN 200. 

SO 09 Hlavní vstupní šachta kanalizace 

Z betonových skruží o vnitřním průměru 1 000 mm + kónus o průměru 

spodním 1 000 mm a horním 600 mm, litinový poklop. 

SO 10 Přípojka NN 

SO 11 Likvidace dešťových vod 

Akumulační nádrž + vsakovací tunely + potrubí odvádějící dešťové vody 

z objektu (PVC KG DN 100). 

SO 12 Gabionová opěrná stěna dl. 63 m 

SO 13 Dětské hřiště 
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SO 14 Zahradní domek 

Domek pro ukládání hraček dětí a nářadí údržbáře. Rozměry: 8,5×4,5 m 

[DL×Š], nejvyšší bod max. 3,5 m nad terénem. 

SO 15 Přístřešek na popelnice 2×1 m 

Zděný z plných pálených cihel. 

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 

označení stavebního úřadu: Městský úřad Havlíčkův Brod – Stavební úřad 

adresa stavebního úřadu: V Rámech 1855, 580 01 Havlíčkův Brod 

jméno autorizovaného inspektora: – 

Rozhodnutí o umístění stavby 

datum vyhotovení: 25. 1. 2020 

číslo jednací rozhodnutí: 1841/2020 

Stavební povolení 

datum vyhotovení: 25. 5. 2020 

číslo jednací: 1858/2020 

Ke všem výše zmíněným rozhodnutím a povolením byla vydána kladná stanoviska. 

Poznámka: číslo jednací je fiktivní údaj smyšlený v rámci diplomové práce. 

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

základě byla zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby 

Projektová dokumentace pro provádění stavby byla zpracována na základě dříve 

zhotovené dokumentace pro stavební povolení, v rámci níž jsou zároveň promítnuty 

veškeré požadavky stavebníka. 

c) další podklady 

– Požadavky objednatele, stavebníka. 

– Územně plánovací dokumentace města Havlíčkův Brod. 

– Katastrální mapa. 

– Informace ze stavebního úřadu. 

– Inženýrskogeologický průzkum. 

– Vyhlášky, zákony. 

– Normy ČSN. 

 

 



 

 

 

  



17 

 

Obsah 

B.1 Popis území stavby.............................................................................................. 18 

B.2 Celkový popis stavby .......................................................................................... 23 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání ................................................. 23 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení .................................................... 27 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby..................................................... 28 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby ............................................................................... 29 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby ............................................................................. 30 

B.2.6 Základní charakteristika objektů ......................................................................... 30 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení ...................... 31 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení ............................................................... 33 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana ....................................................................... 33 

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

 prostředí .............................................................................................................. 34 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí .................. 35 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu ................................................................ 36 

B.4 Dopravní řešení ................................................................................................... 36 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav ................................................ 37 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana ....................................... 37 

B.7 Ochrana obyvatelstva .......................................................................................... 38 

B.8 Zásady organizace výstavby ............................................................................... 38 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení ........................................................................ 44 



18 

 

B.1 Popis území stavby 
a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné a nezastavěné území, 

soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost 

území 

Stavební pozemek se nachází na parcele č. 653/1 v západní části města 

Havlíčkův Brod, konkrétně v oblasti nesoucí název Rozkoš – ta je v současné chvíli 

určena územním plánem k zastavění novými objekty, převážně rodinnými 

a bytovými domy, je zde však také počítáno s možnou potřebou navýšení kapacit 

občanské vybavenosti, proto byly některé části vyhrazeny jako plocha pro občanské 

vybavení veřejné infrastruktury, přičemž řešený objekt mateřské školy spadá právě 

do této kategorie. 

Městská část Rozkoš, včetně jejích pozemků a řešené parcely č. 653/1, spadá 

pod katastrální území Havlíčkův Brod. Výměra zmíněné parcely činí 14 190 m
2
, 

z tohoto důvodu se u ní předpokládá, že bude využívána pro vícero staveb, přičemž 

stavba mateřské školy zabere pouze její menší severní část (cca 6 806,85 m
2
). 

Terén řešeného pozemku nabývá směrem na jihozápad mírného sklonu, u něhož 

činí převýšení na jednom metru cca 3–3,5 cm, přičemž výsledný výškový rozdíl celé 

parcely činí cirka 4,5 m na celou její délku. 

Pozemek je ve svém blízkém okolí obklopen buď stávající zástavbou, nově 

vznikajícími objekty a nebo parcelami určenými k zástavbě. Na jihozápadní 

a severozápadní straně jej lemuje veřejná komunikace. Zbývající strany navazují na 

parcely zastavěné/zastavované a nebo určené k zástavbě objekty pro bydlení. 

Veškerá technická infrastruktura potřebná pro provoz objektu se nachází pod 

přilehlými komunikacemi nebo v jejich těsné blízkosti – jedná se především 

o vodovodní řad, vedení NN a splaškovou kanalizaci. 

Osazení plánované novostavby mateřské školy bude provedeno na řešené 

parcele v souladu se všemi požadavky na odstupové vzdálenosti od 

sousedních parcel případně staveb. Její vznikem nedojde k narušení stávajících 

ochranných a bezpečnostních pásem či jiných podmiňujících faktorů. 

Řešený objekt mateřské školy je v souladu s charakterem území, jeho 

dosavadním využitím a zastavěností. 

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

veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním 

souhlasem 

Pro městskou část Rozkoš není zhotoven regulační plán, z tohoto důvodu objekt 

nepodléhá žádným dodatečným požadavkům, které by ovlivnily jeho výslednou 

podobu. I přes tuto skutečnost byl při návrhu kladen důraz na respektování okolní 

zástavby, tzn. zejména na tvar a výšku budovy. 

V rámci územního řízení bylo stavebním úřadem vydáno územní rozhodnutí 

(číslo jednací 1841/2020), povolující umístění stavby mateřské školy v lokalitě 

Rozkošská na parcele č. 653/1, a to bez vznesení doplňujících požadavků, neboť 

veškeré požadované náležitosti byly dodrženy, zejména účel využití budovy, kdy 

navržená stavba bude sloužit občanské vybavenosti, což je v souladu s tamním 

územním plánem.  
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c)  údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav 

podmiňujících změnu v užívání stavby 

Projektová dokumentace řeší novostavbu objektu mateřské školy, nejedná se 

tedy o stavební úpravy, proto není nutno bod c) posuzovat. 

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

na využívání území 

Navržený objekt je v souladu s obecnými požadavky na využívání území, proto 

nebylo nutno podávat žádost o rozhodnutí o povolení výjimky. 

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

podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

V rámci diplomové práce nebyla žádná závazná stanoviska vydána. Lze však 

předpokládat, že případné podmínky, které by byly vzneseny, jsou zapracovány do 

projektové dokumentace. 

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

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod. 

Inženýrskogeologický průzkum 

V rámci diplomové práce nebyl inženýrskogeologický průzkum proveden, 

zároveň nebyl nalezen žádný z již dříve zhotovených IG průzkumů, proto zde 

vycházíme pouze z předpokladu, že se v místech výstavby vyskytuje dostatečně 

propustná zemina třídy F1 tuhé konzistence s únosností alespoň 200 kPa. 

Pokud by se při návrhu objektu vycházelo ze skutečného složení půdy, tak by 

bylo nutno v předprojektové fázi (před zahájením projekčních prací) zajistit 

provedení inženýrskogeologického průzkumu, na základě nějž by se poté stanovil 

vhodný způsob a hloubka založení. Vzhledem k rozlehlosti objektu se doporučuje  

provést alespoň 3 až 4 sondy, přičemž všechny by měly být v místech 

předpokládaného budoucího založení objektu. 

Hydrogeologický průzkum  

V rámci diplomové práce nebyl hydrogeologický průzkum proveden. Výskyt 

hladiny podzemní vody se v místě výstavby objektu předpokládá v hloubce 

minimálně 3,5 m pod terénem. Zároveň jsou zde očekávány dobré odtokové poměry 

(schopnost zeminy propouštět a vsakovat vodu), což umožňuje dešťové vody 

likvidovat, na řešeném pozemku, vsakováním. 

V případě, že by se zjišťovaly skutečné hydrogeologické poměry daného území, 

tak by bylo nutné pro zjištění hloubky podzemní vody provést hloubkové sondy. Pro 

určení odtokových poměrů by se provedla zasakovací zkouška, na základě níž by se 

určil způsob likvidace dešťových vod.  

Radonový průzkum 

V rámci diplomové práce nebyl prováděn radonový průzkum. Na řešené parcele 

se předpokládá střední radonový index – klasifikace provedena prostřednictvím 

online radonových map na webových stránkách https://mapy.geology.cz/radon. 
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g) ochrana území podle jiných právních předpisů 

Území není dle jiných právních předpisů chráněno. 

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

Řešené území se nenachází v blízkosti záplavového, poddolovaného, či jiným 

způsobem rizikového, území. 

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

poměry v území 

Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí 

Umístěním novostavby mateřské školy na parcele č. 653/1 nedojde ke vzniku 

žádných nepříznivých vlivů působících na okolní stavby a pozemky. Budou splněny 

veškeré právní a normativní předpisy, které je  nutno při umisťování stavby dodržet, 

tzn. zejména ochrana proti šíření hluku a vibrací do okolí apod., z tohoto důvodu 

nemusí být přijata žádná opatření pro ochranu okolí. 

Řešená parcela se nenachází v území s chráněnými krajinnými prvky či jiným 

způsobem chráněnou oblastí (např. CHKO, NATURA 2000 apod.). 

Vliv stavby na odtokové poměry v území 

Doposud probíhalo odvádění dešťových vod na řešené parcele vsakováním 

případně odpařováním do atmosféry. Původní vsakovací plocha nyní bude 

zredukována objektem mateřské školy. Z tohoto důvodu se v rámci zachování 

stávajících odtokových poměrů budova opatří extenzivní vegetační střechou, která 

má za úkol část vody akumulovat, čímž dojde k její odpaření zpět do ovzduší nebo 

ke spotřebování zelení, a část, kterou již nepohltí, odvést mimo střešní prostor svody 

do akumulační nádrže s bezpečnostním přepadem do vsakovacích tunelů 

zajišťujících následné vsáknutí přebytku srážkových vod do propustného podloží. 

Odvodnění všech zpevněných ploch bude řešeno jejich vyspádováním do přilehlé 

zeleně, v níž se voda vsákne. Lze tedy konstatovat, že původní odtokové poměry 

budou téměř zachovány a nedojde tak k výraznému ovlivnění životního prostředí či 

vzniku nepříznivých vlivů na blízké okolí. 

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Na řešeném území se nevyskytují dřeviny vyžadující kácení a ani žádná stávající 

zástavba, u níž by bylo nutné provést asanaci či demolici. 

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

nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 

Řešená parcela se nenachází v blízkosti pozemků určených k plnění funkce lesa, 

je však součástí zemědělského půdního fondu s kódem BPEJ 7.29.01. Z tohoto 

důvodu je pro umožnění výstavby mateřské školy nutno provést odnětí ze ZPF. 

V tomto případě byla vyjmuta plocha o celkové výměře 6 806,85 m
2
, přičemž 

847,19 m
2
 zabírá objekt mateřské školy, 449,75 m

2
 dětské hřiště, 640,87 m

2
 

příjezdová komunikace s parkovištěm, 791,35 m
2
 zpevněné plochy a zbývajících 

3 976,45 m
2
 zatravněné plochy. 
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l) územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní 

a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované 

stavbě 

Napojení na stávající dopravní infrastrukturu 

Objekt bude napojen na přiléhající dopravní infrastrukturu nacházející se na 

severozápadní straně. Ta doposud sloužila jako příjezdová komunikace ke stávajícím 

objektům – z tohoto důvodu byla její šířka cca 4,0 m a stávající stav postačující. 

V rámci výstavby objektu mateřské školy bude provedeno rozšíření této komunikace 

na 6 m a zároveň se provede pokládka nového asfaltového povrchu. Při těchto 

pracích bude také zhotovena účelová komunikace, šířky 6 m, zajišťující přístup 

vozidel k řešenému objektu – povrch bude také asfaltový. Spolu s ní budou 

zhotoveny zpevněné plochy ze zámkové dlažby (chodníky) sloužící pro přístup 

chodců k objektu a parkovací stání, ze zatravňovací dlažby, určená pro dlouhodobé 

stání osobních vozidel. 

Napojení na stávající technickou infrastrukturu 

Veškerá stávající technická infrastruktura potřebná pro provoz objektu se 

nachází pod přilehlou místní komunikací na severozápadní straně nebo alespoň v její 

blízkosti. Jedná se zejména o vedení NN, vodovodní řad a splaškovou kanalizaci. 

Všechny nově budované přípojky budou napojeny na tyto stávající sítě – jejich 

zhotovení proběhne před realizací rozšíření stávající komunikace. Podrobnosti 

o způsobu napojení uvedeny v technické zprávě TZB (není součástí DP). 

Možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 

Navrhovaná stavba bude sloužit občanské vybavenosti – z tohoto důvodu je 

nutno zajistit bezbariérový přístup k objektu. Ten bude umožněn jak účelovou 

komunikací (navrženo parkovací stání pro osoby s omezenou schopností pohybu), 

tak chodníkem, který zajistí přístup ke všem vchodům do objektu. Podrobnější popis 

řešení uveden v bodě B.2.4 této zprávy. 

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

Při tvorbě projektové dokumentace nebyly známy žádné věcné a časové vazby 

stavby a ani podmiňující, vyvolané, související investice. 

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

Parcela č. 653/1 

obec: Havlíčkův Brod [568414] 

katastrální území: Havlíčkův Brod [637823] 

výměra: 14 190 m
2
 

způsob využití: – 

druh pozemku: orná půda 

vlastnické právo: František Postavil 

 Příčná 194, 580 01 Havlíčkův Brod 
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Parcela č. 652/2 

obec: Havlíčkův Brod [568414] 

katastrální území: Havlíčkův Brod [637823] 

výměra: 1 769 m
2
 

způsob využití: ostatní komunikace 

druh pozemku: ostatní plocha 

vlastnické právo: Město Havlíčkův Brod  

 Havlíčkovo náměstí 57, 580 01 Havlíčkův Brod 

Parcela č. 651/9 

obec: Havlíčkův Brod [568414] 

katastrální území: Havlíčkův Brod [637823] 

výměra: 3 978 m
2
 

způsob využití: manipulační plocha 

druh pozemku: ostatní plocha 

vlastnické právo: František Postavil 

 Příčná 194, 580 01 Havlíčkův Brod 

o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 

bezpečnostní pásmo 

V rámci řešeného objektu nevzniknou žádná nová ochranná pásma. Vlivem 

rozšíření stávající místní komunikace dojde pouze k posunu hranic bezpečnostního 

pásma, které bude činit od okraje vozovky 0,5 m. Toto pásmo bude zasahovat na 

parcely č. 653/1, 659/5 a 654/3. 

Parcela č. 659/5 

obec: Havlíčkův Brod [568414] 

katastrální území: Havlíčkův Brod [637823] 

výměra: 747 m
2
 

způsob využití: – 

druh pozemku: orná půda 

vlastnické právo: Česká republika 

Parcela č. 654/3 

obec: Havlíčkův Brod [568414] 

katastrální území: Havlíčkův Brod [637823] 

výměra: 3 418 m
2
 

způsob využití: jiná plocha 

druh pozemku: ostatní plocha 

vlastnické právo: František Postavil 

 Příčná 194, 580 01 Havlíčkův Brod 
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B.2 Celkový popis stavby 
B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 
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 novou stavbu mateřské školy. 

b) účel užívání stavby 

Navržený objekt bude sloužit jako mateřská škola s maximální kapacitou 

40 dětí. Součástí budovy je také provoz pro ohřev a výdej jídla, jenž zajistí 

zaměstnancům MŠ a dětem, které ji navštěvují, stravování. 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Bude se jednat o trvalou stavbu → objekt trvalého charakteru. 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických 

požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové 

užívání stavby 

Při návrhu objektu nebylo nutno žádat o rozhodnutí o povolení výjimky, neboť 

veškeré technické požadavky byly dodrženy. Z tohoto důvodu nejsou pro tuto stavbu 

vydána žádná platná rozhodnutí o povolení výjimky. 

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

podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

V rámci diplomové práce nebyla dotčenými orgány žádná závazná stanoviska 

vydána. Lze však předpokládat, že případné podmínky, které by byly vzneseny, jsou 

zapracovány do projektové dokumentace – jednalo by se zejména o podmínky 

týkající se napojování nově navržené přístupové komunikace na stávající veřejnou 

dopravní infrastrukturu (rozhledy apod.) a zřizování nových přípojek na stávající 

inženýrské sítě. Většina těchto záležitostí je zakreslena a zohledněna v situačních 

výkresech – viz složka č. 2 – C Situační výkresy. 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Stavba není dle jiných právních předpisů chráněna. 

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

plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod. 

 zastavěná plocha: 847,19 m
2
 mateřská škola 

 obestavěný prostor celkem: 4 660,87 m
3
 mateřská škola 

 užitná plocha: 698,04 m
2
 mateřská škola 

zpevněné plochy: 640,87 m
2 

parkoviště a připojení na MK 

  187,54 m
2
 zpevněná plocha pojezdná 

  424,77 m
2
 zpevněné plochy pochozí 

  1 339,31 m
2
 celková zpevněná plocha 
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Počet funkčních jednotek a jejich velikosti 

Řešený objekt je z funkčního hlediska členěn na 3 základní části – středová 

část,obsahující jídelnu s přípravnou a výdejnou jídel, a 2 navazující boční křídla, levé 

a pravé, kde každé z nich slouží jako třída mateřské školy s kapacitou až 20 dětí. 

Všechny tyto prostory jsou součástí jednoho objektu sestávajícího se z následujících 

částí a místností: 

Mateřská škola 

 účel prostoru seznam místností celková plocha 

komunikační prostory zádveří, chodby, šatny dětí 92,42 m
2
 

hygienické zázemí hyg. zázemí dětí, zaměstnanců, 

 úklidové místnosti, umývárna 73,01 m
2
 

 zaměstnanců, venkovní WC + sprcha 

administrativní prostory ředitelna, kancelář kuchyně 40,76 m
2
 

skladovací prostory sklady hraček (venkovní, vnitřní), 

sklady lůžek a lůžkovin, sklady 

čistého a špinavého prádla, sklady 

obalů, potravin, kočárkárna, kolárna 

pobytové místnosti MŠ 2× herna + lehárna, 2× izolace, 

 třída logopedie 

prostory pro zaměstnance šatny, denní místnost, kabinety 50,11 m
2
 

kuchyňské prostory s jídelnou jídelna, příprava + výdej jídla, mytí nád.   89,62 m
2
  

technické zázemí objektu strojovna VZT, technická místnost 28,80 m
2
 

ostatní prostory sklad odpadu, dílna 11,04 m
2
 

 698,04 m
2
 

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. 

potřeby a spotřeby médií a hmot 

Spotřeba elektrické energie 

Předpokládaná hodnota spotřebované elektrické energie není známa. Bude 

vycházet z množství používaných elektrických spotřebičů a zařízení. Nejvýraznější 

spotřeba bude pravděpodobně způsobena technickým zařízením objektu, zejména 

ohřívačem vody, vzduchotechnickou jednotkou a tepelným čerpadlem. Dále se na 

odběru bude podílet především osvětlení objektu a několik doplňkových spotřebičů, 

jako je např. elektrický sporák, ohřívač vody apod. Není zde vyloučen ani výskyt 

drobné spotřební elektroniky – notebook/počítač, TV, interaktivní tabule, 

reproduktory a jiné. 

  

 92,40 m
2
 

 219,63 m
2
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Spotřeba vody 

položka výpočet, počet výsledné hodnoty 

předpoklad 59 osob 59 osob 

počet provozních dnů 200 pracovních dnů 200 pracovních dnů 

směrná čísla roční potřeby 16 m
3
/(osoba·rok) 16 m

3
/(osoba·rok) 

specifická potřeba vody q = 16/200 = 0,08 m
3
/(os·den) 80,0 l/(os·den) 

průměrná denní potřeba Qp = 59 · 80,0 = 4 720 l/den 4,72 m
3
/den 

max. denní potřeba vody Qm = 4 720 · 1,5 = 7 080 l/den 7,08 m
3
/den 

max. hodinová potřeba vody Qh = 1/12 · 4 720 · 1,5 · 1,8 1 062 l/hod 

roční potřeba vody Qr = 4,72 · 200 944 m
3
/rok 

 Poznámka:  hodnota směrného čísla roční potřeby převzata z přílohy č. 12 

vyhlášky č. 48/2014 Sb., vyhláškou č. 410/2005 Sb. VZPP je dále 

stanoven požadavek, aby na 1 dítě předškolního věku bylo 

k dispozici min. 60 l vody na den. 

Odpadní voda 

Množství produkovaných odpadních vod odváděných do splaškové kanalizační 

sítě není známo, lze však předpokládat, že bude rovno alespoň roční potřebě vody, 

tedy 944 m
3
/rok. Za odpadní vody je především považována černá voda z toalet 

a šedá voda od umyvadel, sprch apod. 

Hospodaření s dešťovou vodou 

Část dešťové vody bude akumulována na střešní konstrukci v souvrství 

extenzivní vegetační střechy, zbývající množství bude svedeno do akumulačních 

nádrží určených k její shromažďování pro další využití (např. zálivka zahrady apod.). 

Při plném nasycení nádrží se bezpečnostním přepadem odvede přebytek vody do 

vsakovacích tunelů, které lze, vzhledem k dobré propustnosti zeminy ověřené 

zasakovací zkouškou, použít k její vsakování přímo na pozemku. 

Množství dešťové vody ze střešních ploch 

položka výpočet, počet výsledné hodnoty 

plocha střechy 847,19 · 1,15 = 974,269 m
2
 974,269 m

2
 

množství odváděné vody Qr = 0,03 · 974,269 · 1 29,23 l/s 

celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí 

Produkované odpady 

U mateřské školy se neočekává během její provozu vznik neobvyklého odpadu, 

hlavním typem zde bude směsný komunální odpad, jehož vyvážení v pravidelných 

intervalech zajistí, na základě uzavřené smlouvy o svozu komunálního odpadu, 

firma, která jej v této lokalitě provádí (TSHB). Dalším druhem produkovaného 

odpadu budou zbytky jídla vznikající v kuchyňském provozu, jejichž likvidace se 

zajistí buď každodenním vyvážením v plastových barelech nebo vyvážením 

v týdenním intervalu, přičemž během týdne by se zbytky jídla, určené k likvidaci, 

uchovávaly ve zmrzlém stavu, aby z hygienického hlediska neohrožovaly okolní 

prostory. Před zahájením provozu je nutné, aby vlastník objektu s vybranou firmou 

uzavřel smlouvu o svozu gastroodpadů. Plasty, papírové krabice apod. budou 

roztřízeny dle běžných zvyklostí v nejbližších kontejnerech k tomu určených. 

Množství všech zmíněných odpadů nebylo v rámci diplomové práce stanoveno. 
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Produkované emise 

U objektu se nepředpokládá vznik škodlivých emisí. Vytápění bude zajištěno 

kombinací tepelného čerpadla s akumulační nádrží (podrobnosti stanoveny 

v technické zprávě TZB – není součástí DP).  

třída energetické náročnosti budov 

V rámci diplomové práce není energetická náročnost budovy řešena. U reálného 

projektu by ji stanovil energetický specialista s příslušným oprávněním. 

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

etapy 

časové údaje o realizaci stavby 

Přepokládaný termín zahájení stavby: 10. 2. 2021 

Předpokládaný termín ukončení stavby: 25. 10. 2021 

Uvedené termíny mají pouze informativní charakter. Podrobný časový 

harmonogram pro výstavbu objektu vytvoří před její zahájením vybraná realizační 

firma. 

členění na etapy 

Rozčlenění na jednotlivé etapy bude provedeno realizační firmou. Níže vypsán 

pouze zjednodušený sled etap předpokládaný projektantem. 

Předpokládané etapy: 

1) Zemní práce. 

2) Základové konstrukce. 

3) Svislé nosné konstrukce v 1NP. 

4) Stropní konstrukce nad 1NP. 

5) Střešní konstrukce nad 1NP. 

6) Zdění příček. 

7) Osazení výplní otvorů. 

8) Rozvody technických zařízení budovy. 

9) Vnitřní omítky. 

10) Podlahové konstrukce + vytápění. 

11) Montované předstěny a stěny. 

12) Nosný rošt fasády, kontaktní zateplení. 

13) Montáž pohledových desek fasády. 

14) Malby. 

j) orientační náklady stavby 

Předpokládané náklady na stavbu stanoveny dle cenových ukazatelů (ve 

stavebnictví), které jsou zveřejněny na internetových stránkách společnosti RTS 

(http://cenovasoustava.cz/dok/ceny/thu_2020.html), platných pro rok 2020. Pokud 

nebyl ukazatel nalezen, tak se použil pouhý odhad dle aktuálních cen výrobků 

a prací. Podrobný rozpočet bude zpracován realizační firmou zajišťující výstavbu 

objektu. 

Stavební objekt Předpokládaná cena 

SO 01 Mateřská škola 27 196 177 Kč 

SO 02 Parkoviště a připojení na místní komunikaci (MK) 1 659 110 Kč 

SO 03 Zpevněná plocha pojezdná 185 395 Kč 

SO 04 Zpevněné plochy pochozí 212 141 Kč 
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SO 05 Oplocení pozemku 274 690 Kč 

SO 06 Vodoměrná šachta 35 000 Kč 

SO 07 Vodovodní přípojka 135 503 Kč 

SO 08 Kanalizační přípojka 458 448 Kč 

SO 09 Hlavní vstupní šachta kanalizace 50 000 Kč 

SO 10 Přípojka NN 154 000 Kč 

SO 11 Likvidace dešťových vod 399 428 Kč 

SO 12 Gabionová opěrná stěna 128 520 Kč  

SO 13 Dětské hřiště 850 000 Kč 

SO 14 Zahradní domek 20 000 Kč 

SO 15 Přístřešek na popelnice 2×1 m 20 000 Kč 

Celkové orientační náklady: 31 778 413 Kč 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

územní regulace 

Městská část Rozkoš nemá zhotoven regulační plán → řešené území tedy 

nepodléhá územní regulaci. 

kompozice prostorového řešení 

Na kompozici prostorového řešení nebyly vzneseny žádné zvláštní požadavky, 

lze tedy konstatovat, že je v souladu s územně plánovací dokumentací vycházející 

z územního plánu města Havlíčkův Brod. Budova mateřské školy je samostatně 

stojící, koncipovaná do pomyslného tvaru znaku plus, tvořeného ze dvou na sebe 

navzájem kolmých obdélníků. Dispozičně je objekt rozčleněn na 3 základní části, 

a to středovou část a 2 navazující boční křídla – jedno na levé a druhé na pravé 

straně. Všechny tyto části budou zastřešeny jednoplášťovou vegetační střechou, 

s hydroizolačním souvrstvím z asfaltových pásů, ukončenou povrchovou vrstvou 

tvořenou extenzivní zelení. Celý objekt je tvořen pouze 1 nadzemním podlažím, 

jehož nejvyšší bod se nachází 5,785 m nad úrovní přízemního podlaží umístěného ve 

výšce +0,020 m nad terénem. Lze tedy konstatovat, že plánovaná novostavba svými 

rozměry nepřevyšuje okolní zástavbu. 

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

řešení 

kompozice tvarového řešení 

U objektu je na první pohled patrné, že se jedná pouze o jednopodlažní budovu. 

Zároveň si lze povšimnout záměrného rozčlenění na 3 pomyslné části, přičemž 

středová je nejvýraznější a to především kvůli své výšce, která dosahuje 

+5,805 m nad přiléhajícím terénem. Při návrhu tvaru byla snaha objekt ztvárnit tak, 

aby byl v souladu se současnými moderními trendy, tzn. aby působil novodobým 

dojmem a nikoliv zastarale. Zároveň bylo také vsazeno na jednoduchost tvarů, kdy 

řešená budova byla navržena ze dvou na sebe navzájem kolmých obdélníků, které, 

jak již bylo zmíněno, mají odlišnou výšku zajišťující jejich vzájemné vizuální 

odlišení. Jako celek budova připomíná znak plus. U fasády není navrženo žádné 

prostorové členění, pouze výplně otvorů, které zajistí, že fasáda nebude působit 

jednotvárně.  
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materiálové a barevné řešení 

Svislé obvodové konstrukce budou opatřeny kontaktním zateplovacím systémem 

v kombinaci s provětrávanou fasádou, jejíž pohledová vrstva je navržena 

z cementotřískových desek, a to ve dvou variantách – část v odstínu RAL 9003 (bílá) 

s hladkým povrchem a část v odstínu RAL 8024 (hnědá) s reliéfem imitujícím dřevo. 

Použití dvou různých barev přispívá k vizuálnímu rozčlenění fasády. Sokl bude 

opatřen mozaikovou omítkou (marmolitem) v šedo-bílo-černém provedení. Všechny 

vnější výplně otvorů (dveře, okna) jsou dřevohliníková s izolačním trojsklem 

v hnědém (RAL 8024) provedení. 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Mateřská škola je navržena jako objekt pro výchovu a vzdělávání dětí předškolního 

věku (3–6 let). Přístup do jednotlivých částí budovy je vždy zajištěn samostatným 

vstupem ze severovýchodní strany, k němuž je možné se dostat z přístupové 

komunikace s parkovištěm, která je napojena na stávající veřejnou komunikaci na 

severozápadní straně pozemku. Celkem je navrženo 6 vstupů, přičemž u bočních křídel 

(levé, pravé) je vždy jeden hlavní vstup pro rodiče s dětmi (blíže ke středu objektu) 

a vedlejší vstup, používaný primárně zaměstnanci, občas také rodiči při návštěvě 

ředitelny, třídy logopedie či vyzvedávání dítěte z izolace. Středová část má 2 vstupy – 

jeden do technické místnosti, u něhož se předpokládá používání pouze údržbářem 

objektu a druhý sloužící pro zásobování kuchyňského provozu a přístup zaměstnanců do 

budovy. Takovéto přerozdělení vchodů má za úkol zajistit plynulý provoz budovy, 

neboť zde jsou odděleny veřejné a neveřejné vstupy, nemělo by se tedy stávat, že např. 

v době zásobování kuchyně nebude rodičům umožněn vstup do objektu. 

Hlavní část obou bočních křídel tvoří herna + lehárna, která je svou velikostí 

přizpůsobena pro pobyt až 20 dětí (požadavek min. 4 m
2
/1 dítě). V rámci tohoto objektu 

se jedná o nejdůležitější místnost, neboť zde budou jeho uživatelé trávit největší část 

svého času (více jak 4 hodiny denně). Na tuto místnost jsou dále napojeny téměř 

všechny okolní prostory, tzn. lze se dostat do šatny dětí napojené na zádveří, 

hygienického zázemí dětí, izolace, třídy logopedie, v případě potřeby také do skladu 

čistého a špinavého prádla a do ředitelny, dále do skladu hraček, skladu lůžek 

a lůžkovin, kabinetu učitelů včetně jejich hygienického zázemí a v neposlední řadě do 

propojovací chodby vedoucí do jídelny. 

Středová část je uzpůsobena pouze pro krátkodobý pobyt a to za účelem konzumace 

připraveného jídla (svačiny, obědy). To se vydává prostřednictvím výdejního okénka, 

vedle něhož se nachází okénko, do nějž se odevzdává použité nádobí se zbytky jídla. 

Obě okénka budou obsluhována zaměstnanci kuchyňského provozu. U něj se 

předpokládá, že délka pracovní doby nepřesáhne v jednom dni více jak 4 hodiny. Jeho 

dispozice je uzpůsobena tak, aby byl zajištěný dostatečný komfort pro zaměstnance 

a zároveň provozuschopnost kuchyně. Jídlo bude dováženo, v kuchyni bude pouze 

ohříváno a vydáváno a to v místnosti č. 149. 
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B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Řešený objekt bude sloužit veřejnosti, z tohoto důvodu je u něj nutno zajistit 

v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, bezproblémový přístup a pohyb osobám 

s omezenou schopností pohybu a orientace. U jednotlivých částí budovy byly 

zohledněny a dodrženy především následující požadavky: 

Vstupní dveře do objektu 

– Před vstupem do budovy je plocha s rozměry min. 1,5×1,5 m, při otevírání dveří 

ven min. 1,5×2,0 m, kde větší rozměr je délka ve směru přístupu, příčný sklon 

této plochy smí být max. 2,0 %. 

– Šířka vstupu min. 1,25 m – dvoukřídlé dveře s hlavním křídlem šířky min. 

900 mm, otevíravá dveřní křídla budou mít na straně opačné, než jsou závěsy, 

přes celou šířku dveří madlo ve výšce 800 až 900 mm. 

– Dveře budou zaskleny od výšky 400 mm, klika se umístí nejvýše do 1 100 mm 

od podlahy. Horní hrana čtečky přístupové karty do objektu bude nejvýše 

1 200 mm od úrovně podlahy. 

– Vstupy jsou vizuálně rozeznatelné od okolí (odlišení barevnými fasádními 

deskami). Dveře se skleněnou výplní, zasahující níže než 800 mm nad podlahu, 

budou ve výšce 800 až 1 000 mm a zároveň ve výšce 1 400 až 1 600 mm 

kontrastně označeny oproti pozadí pruhem ze značek 50×50 mm vzdálenými od 

sebe max. 150 mm. 

Vnitřní komunikace, dveře 

– Musí umožnit otočení vozíčku o 180 ° – kružnice průměru 1 500 mm, která není 

zasažena žádným okolním vybavením objektu (nábytek apod.). 

– Výškový rozdíl na komunikacích smí činit maximálně 20 mm. 

– Šířka interiérových dveří min. 900 mm, bez prahu, opatřeny po celé šířce 

madlem na opačné straně, než jsou závěsy (ve výšce 800 až 900 mm), prosklené 

dveře mají shodné podmínky se vstupními dveřmi. 

V budově není předpokládán výkon práce osob se zdravotním postižením, proto 

nebyla navržena žádná opatření, která by jej umožňovala. 
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B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Návrh budovy byl proveden tak, aby došlo pokud možno k eliminaci veškerých 

možných bezpečnostních rizik, která by mohla při jejím provozu vzniknout, a aby 

zároveň byly dodrženy požadavky vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických 

požadavcích na stavby ve znění pozdějších předpisů. 

Vzhledem k tomu, že se v objektu budou vyskytovat převážně děti, je vhodné zde 

klást zvýšený důraz na bezpečnost a uvažovat s rizikem, že se děti dočasně vyskytnou 

bez dozoru učitelů, během čehož jim hrozí úraz. Z tohoto důvodu byla přijata 

následující opatření, která mají zamezit jejich zranění: 

– Veškeré skleněné výplně dveří a oken budou opatřeny bezpečnostní fólií bránící 

rozbití skla a následným zraněním při jeho roztříštění. 

– Zárubně budou opatřeny ochranou proti skřípnutí prstů (pouze některé – viz 

D.1.1.06 – Výpis výplní otvorů), kliky dveří nesmí mít ostré hrany. 

– Prosklené interiérové dveře budou kontrastně označeny oproti svému pozadí 

například samolepkami a to do výšky alespoň 1 000 mm nad podlahou. 

– V místnostech využívaných dětmi nebylo využito klasických otopných těles, ale 

podlahového vytápění (eliminace rizika zranění např. pádem na radiátor). 

– Veškeré dveře v interiéru jsou uzamykatelné – děti nebudou moci utéct. 

– V celém objektu byla navržena nášlapná vrstva s požadovanou protiskluzností 

dle předpisu BGR 181 (především v umývárnách, …). 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 
a) stavební řešení 

Objekt bude mít pouze jedno nadzemní podlaží s konstrukční výškou 4 000 mm. 

Založení navrženo na základových pasech z prostého betonu v kombinaci 

s tvárnicemi ztraceného bednění vylitými betonem. Svislé konstrukce nadzemního 

podlaží navrženy jako zděné z keramických tvárnic. Stropní konstrukce bude tvořena 

železobetonovými předpjatými stropními panely. Střecha bude jednoplášťová 

vegetační s povlakovou hydroizolační vrstvou ukončenou povrchem z extenzivní 

zeleně. Vnější obvodové konstrukce opatřeny provětrávanou fasádou s kontaktním 

zateplením. 

b) konstrukční a materiálové řešení 

Základové konstrukce budou tvořeny z betonových pasů C16/20 a na ně 

navazujících šalovacích tvárnic vyplněných betonem C16/20. Podkladní beton 

tloušťky 150 mm navržen z betonu, pevnostní třídy C16/20, s vyztužením jednou 

kari sítí, Ø6 mm s oky 150×150 mm, při spodním povrchu. V místě příček se použijí 

tyto sítě dvě. 

Svislé obvodové konstrukce nadzemního podlaží navrženy z keramických 

tvárnic tloušťky 300 mm. Vnitřní nosné zdivo bude z keramických tvárnic 

tl. 240 mm. Vnitřní nenosné příčky se zhotoví z příčkovek tl. 140 mm a 80 mm a ze 

sádrokartonových desek s kovovou podkonstrukcí (stěna instalační šachty, …).  Pro 

překlady ve svislých konstrukcích budou použity prefabrikované nosné 
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a nenosné prvky s požadovanou únosností (obálka z cihelných tvarovek vyplněná 

železobetonem C25/30). Svislé obvodové konstrukce budou opatřeny provětrávanou 

fasádou s kontaktním zateplením z minerální plsti tloušťky 200 mm, k tepelné izolaci 

soklu se použije extrudovaný polystyren tl. 160 mm. 

Stropní konstrukce budou pro celý objekt zhotoveny z železobetonových 

předpjatých stropních panelů tloušťky 250 mm. Nad nimi se provede jednoplášťová 

vegetační střecha, s hydroizolačním souvrstvím z asfaltových pásů, ukončená 

povrchovou vrstvou z extenzivní zeleně. Pro její zateplení použit expandovaný 

polystyren tloušťky 2×140 mm s pevností při 10% stlačení min. 150 kPa. 

Veškeré vnější výplně otvorů (dveře, okna) jsou dřevohliníkové s izolačním 

trojsklem. 

c) mechanická odolnost a stabilita 

Objekt je navržen tak, aby splňoval požadavky, na mechanickou odolnost 

a stabilitu, stanovené ve vyhlášce č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na 

stavby ve znění pozdějších předpisů. 

Při tvorbě projektové dokumentace řešené budovy bylo zohledněno veškeré 

zatížení a vlivy, které mohou při budoucím provozu na budovu působit (zatížení 

sněhem, větrem apod.). Všechny konstrukce rozhodující z hlediska mechanické 

odolnosti a stability byly posouzeny statickým výpočtem (není součástí DP). Návrh 

budovy byl zpracován tak, aby nedošlo během doby její životnosti k poruchám 

způsobeným nesprávně nadimenzovanou nebo nesprávně navrženou konstrukcí. 

B.2.7 Základní charakteristika technických 

a technologických zařízení 
a) technické řešení 

Zdravotní technika 

Kanalizace 

Pro odvádění odpadních vod z objektu bude sloužit kanalizace s napojením na 

kanalizační přípojku, která je svedena do stávající veřejné splaškové kanalizační sítě 

na severozápadní straně parcely. Svody dešťové vody z objektu budou napojeny na 

nově zbudované akumulační nádrže s bezpečnostním přepadem do vsakovacích 

tunelů. Veškerá svodná potrubí kanalizace povedou pod podkladním betonem a vně 

domu, kde se umístí alespoň do nezámrzné hloubky. Potrubí splaškové kanalizace 

bude do venkovního prostředí vyústěno větracím potrubím nad střešní konstrukci 

s ukončením komínkem. 

Materiálem kanalizačních rozvodů (potrubí, tvarovky) v zemi bude PVC KG. 

Zbývající potrubí (splašková odpadní, větrací a připojovací) budou z polypropylenu 

HT. Potrubí dešťové kanalizace bude provedeno pouze z PVC KG. 

Dimenze jednotlivých potrubí, včetně dalších podrobností, uvedeny v technické 

zprávě TZB (není součástí DP). 
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Vodovod 

Zdrojem vody bude vodovodní přípojka pitné vody zhotovená na severozápadní 

straně parcely – napojení na stávající vodovodní řad. Na ni se následně napojí 

rozvody vnitřního vodovodu. Vodovodní přípojka bude vyvedena do uzamykatelné 

vodoměrné šachty na pozemku stavebníka (umístění viz koordinační situační výkres 

ve složce č. 2) – klíče pro její odemčení bude mít k dispozici jak uživatel objektu, tak 

správce vodovodního řadu. V této šachtě je navrženo umístění vodoměru a hlavního 

uzávěru vnitřního vodovodu objektu. 

Přívodní ležaté potrubí do budovy vstoupí pod základovými konstrukcemi skrze 

podkladní beton do strojovny vzduchotechniky, kde bude zároveň osazen hlavní 

domovní uzávěr vody. Teplou vodu pro objekt zajistí centrální, případně lokální, 

elektrický ohřívač vody. 

Rozvody potrubí uvnitř objektu budou zhotoveny z PPR. Pro přívodní ležaté 

potrubí vedené vně budovy pod terénem, v nezámrzné hloubce, se použije 

vysokohustotní polyethylen (HDPE). Veškeré rozvody vnitřního vodovodu v budově 

budou opatřeny návlekovou izolací. Podrobnosti stanoveny technickou zprávou TZB 

(není součástí DP). 

Vytápění 

V rámci celého objektu mateřské školy bude použito vícero zdrojů tepla 

(podlahové vytápění, dohřev vzduchu VZT jednotkou, lokální elektrická otopná 

tělesa apod.). Převažujícím způsobem zde však je teplovodní podlahové vytápění, 

které bude použito na více než polovině podlahové plochy objektu. Uvažuje se jako 

nízkoteplotní, přičemž ohřev vody v soustavě zajistí tepelné čerpadlo (země-voda) 

spolu s akumulačním zásobníkem. Tato zařízení musí odpovídat platnými zákonným 

a normativním předpisům. 

Deskovými či trubkovými otopnými tělesy budou vybaveny pouze místnosti, 

u nichž to okolnosti vyžadují – např. místa, u nichž není použití podlahového 

vytápění efektivní nebo prostory vyžadující zdroj tepla, který lze použít například 

k sušení textilií apod. (koupelna – sušení ručníků, …). 

Podrobnosti stanoveny technickou zprávou TZB (není součástí DP). 

Větrání (vzduchotechnika) 

Pro celý objekt bude v rámci snížení energetické náročnosti budovy použito 

nucené rovnotlaké větrání se zpětným získáváním tepla. Volbou tohoto systému bude 

zajištěn trvalý přísun čerstvého vzduchu a zároveň odvod škodlivin z objektu (odér, 

nadměrná vlhkost, …). Při návrhu systému byly zohledněny veškeré hygienické 

požadavky na četnost výměny vzduchu stanovené příslušnými právními předpisy 

a normami. Přívod vzduchu je zajištěn buď distribučními prvky nebo průvzdušností 

dveřních spár případně předpřipravenými ventilačními mřížkami. V letním období 

může být také výměna vzduchu zajištěna otevřenými okny (z důvodu tepelné 

stability objektu se doporučuje pouze v nočních hodinách). 

V místnostech, které nejsou pravidelně užívány, byla navržena pouze decentrální 

stěnová rekuperační jednotka zajišťující minimální potřebnou výměnu vzduchu, 

kterou se zabrání hromadění škodlivin v prostoru. 

Podrobnosti uvedeny v samostatné části projektové dokumentace (není součástí 

DP). 
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Technické požadavky na technická zařízení 

Všechna technická zařízení, která budou součástí objektu, musí být 

nainstalována a následně provozována dle pokynů jejich dovozce/výrobce (návod 

k použití) a v souladu se všemi zákonnými a normativními ustanoveními, která se 

jednotlivých zařízení budou dotýkat. 

b) výčet technických a technologických zařízení 

Výčet jednotlivých technických a technologických zařízení proveden v dílčích 

částech projektové dokumentace (není součástí DP). 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 
Požárně bezpečnostní řešení bylo zohledněno již při dispozičním návrhu objektu, 

neboť dle vyhlášky č. 23/2008 Sb. ve znění pozdějších předpisů musí mít mateřská 

škola pro více než 20 dětí minimálně 2 únikové cesty. Další podrobnosti pojednávající 

o požárně bezpečnostním řešení této budovy jsou zpracovány samostatně ve složce 

č. 5 této dokumentace. 

Během výstavby budovy bude na stavbě umístěn alespoň jeden hasicí přístroj typu 

24 A. V případě rozsáhlého požáru, který nelze uhasit pomocí PHP, lze využít jako 

zdroj požární vody podzemní hydrant nacházející se na severozápadní straně v místě 

chodníku – cca 17 m od objektu. 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 
Objekt je řešen jako budova s téměř nulovou spotřebou energie. Z tohoto důvodu 

byl kladen důraz především na návrh kvalitní tepelněizolační obálky budovy a na 

eliminaci tepelných mostů – energetickým štítkem obálky budovy byl objekt 

vyhodnocen jako mimořádně úsporný (Uem = 0,178 [W/(m
2
·K)]). Budova byla na 

pozemku osazena tak, aby během zimního období došlo k maximalizaci tepelných zisků 

ze sluneční energie. 

Návrh objektu proveden tak, aby splňoval veškeré požadavky na úsporu energie 

a tepelnou ochranu. Úspora energie a tepelná ochrana řešena v samostatné části 

dokumentace – viz složka č. 6 – Stavební fyzika. 

Zásady návrhu budovy s téměř nulovou spotřebou energie 

Řešený objekt mateřské školy byl navržen jako budova s téměř nulovou spotřebou 

energie, neboť to vyžaduje zadání diplomové práce a především Směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2010/31/EU o energetické náročnosti budov. Na její základě byla 

vydána vyhláška č. 78/2013 Sb. a nyní platné aktuální znění vyhl. č. 264/2020
Sb., 

přičemž právě tímto předpisem jsou stanoveny požadavky na budovy s téměř nulovou 

spotřebou energie, jejichž splnění se posuzuje prostřednictvím referenční budovy 

a uvedených výpočetních vzorců. 
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Při návrhu řešeného objektu budou nebo byla aplikována následující opatření či 

doporučení zajišťující splnění požadavků uvedených právních předpisů: 

– Kvalitní tepelně izolační obálka budovy → Uem ≤ Uem,R [W/(m
2
·K)]. 

– Minimalizace energetické náročnosti budovy: 

o snaha o co nejmenší odběr primární energie z neobnovitelných zdrojů, 

o snaha pokrýt většinu spotřebovávané energie obnovitelnými zdroji (např. 

využití vlastních fotovoltaických panelů nebo zdrojů z blízkého okolí), 

o snížení množství dodané energie za rok na minimum. 

– Vysoká účinnost technických zařízeni budovy (vytápění, VZT, …). 

– Další požadavky, které musí být splněny – viz vyhl. č. 264/2020 Sb. 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na 

pracovní a komunální prostředí 
Při návrhu objektu byly respektovány požadavky vyhlášky č. 268/2009 Sb., 

o technických požadavcích na stavby ve znění pozdějších předpisů, lze tedy 

konstatovat, že veškeré hygienické požadavky na stavby a požadavky na pracovní 

a komunální prostředí, byly dodrženy – jmenovitě se jedná především o větrání (četnost 

výměny vzduchu), vytápění, kanalizaci, zásobování vodou, osvětlení, odpady, vibrace, 

hluk a prašnost. 

Při návrhu byly také dodrženy požadavky dalších závazných vyhlášek a nařízení 

vlády, především vyhlášky č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory 

a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých ve znění 

pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky 

ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. Splnění uvedených právních 

předpisů zajistí z hlediska hygieny vyhovující vnitřní prostředí objektu. 

Veškeré podrobnosti (denní osvětlení apod.) uvedeny v samostatných částech 

projektové dokumentace. 

Větrání 

Výměna vzduchu v objektu bude zajištěna vzduchotechnickou jednotkou 

s rekuperací, čímž se zajistí přívod čerstvého vzduchu a odvod škodlivin (CO2, 

nadměrná vlhkost, odér, …). Četnost jeho výměny v místnosti bude uzpůsobena dle 

příslušných hygienických požadavků. Viz bod B.2.7 a) této zprávy. 

Vytápění 

Viz bod B.2.7 a) této zprávy. 

Zásobování vodou 

Viz bod B.2.7 a) této zprávy. 

Kanalizace 

Viz bod B.2.7 a) této zprávy. 

Osvětlení 

V místnostech, které to vyžadují, bude zajištěno dostatečné denní osvětlení. Při 

návrhu byla snaha jeho přítomnost zajistit v rámci snížení energetické náročnosti 

objektu (netřeba používat během dne umělé osvětlení) na co nejvíce místech. Pokud 

není z hlediska hygienických limitů dostatečné, tak bude použito sdružené či umělé 

osvětlení. Požadavky a posouzení osvětlení dokládáno v samostatném dokumentu, viz 

složka č. 6. Veškeré normou stanovené požadavky byly splněny. 
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Odpady 

Prostor pro odvoz odpadů umístěn v bezprostřední blízkosti objektu u pojezdné 

zpevněné plochy – viz koordinační situační výkres. Typy produkovaných odpadů 

a způsob jejich likvidace uvedeny v bodě B.2.1 h) této zprávy. 

Vliv stavby na okolí – vibrace, hluk, prašnost 

Žádný z uváděných parametrů nebude překročen, lze tedy konstatovat, že návrh byl 

proveden tak, aby veškeré požadavky vyhlášky č. 268/2009 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů, byly splněny. 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky 

vnějšího prostředí 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Prostřednictvím radonových map bylo zjištěno, že se v místě budoucího 

umístění objektu v podloží nachází střední radonový index, proto se při návrhu 

budovy provedla potřebná opatření bránící šíření radonu do vnitřních prostor. Pro 

splnění požadavku bude na podkladní beton aplikováno hydroizolační souvrství ze 

2 modifikovaných asfaltových pásů, přičemž spodní pás bude mít hliníkovou vložku 

bránící pronikání radonu a horní pás vložku ze skleněné tkaniny. Pro eliminaci 

koncentrace radonu pod podkladním betonem se zároveň zhotoví ventilační vrstva, 

z drceného štěrku frakce F16/32 mm, tloušťky 150 mm, proložená perforovaným 

potrubím    napojeným    na   PVC   KG   potrubí   zajišťující   odvod   radonu   mimo 

objekt – vyvedení instalační šachtou nad střechu objektu. 

Podrobnosti týkající se návrhu odvětrání radonu (rozmístění potrubí, jeho 

dimenze apod.) budou stanoveny odbornou firmou zabývající se ochranou staveb 

před radonem. 

b) ochrana před bludnými proudy 

Na řešeném území se nepředpokládá výskyt bludných proudů. 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

Dotčená parcela se nenachází v prostoru s technickou seizmicitou. 

d) ochrana před hlukem 

Objekt se bude nacházet v klidné lokalitě s nízkým okolním hlukem. 

Nejvýraznějším zdrojem hluku zde budou především auta, okolní objekty nejsou 

opatřeny např. tepelnými čerpadly či jinými zařízeními, která by jej mohla vyvozovat 

a negativně tak působit na navrhovanou stavbu. 

V rámci řešené oblasti se provedla zjednodušená hluková studie, na základě níž 

bylo posouzeno splnění požadavků z hlediska akustiky na vnější konstrukce 

objektu – stav je vyhovující, podrobnosti viz složka č. 6. 

e) protipovodňová opatření 

Objekt se nenachází v záplavovém území → nejsou navržena žádná opatření. 

f) ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod. 

vliv poddolování 

Objekt se nenachází v oblasti s poddolovanými územími.  

výskyt metanu apod. 

V místě stavby se nenachází metan ani jiné nevhodné látky.  
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B.3 Připojení na technickou infrastrukturu  

a) napojovací místa technické infrastruktury 

Objekt bude napojen na stávající technickou infrastrukturu nacházející se pod 

přilehlou místní komunikací na severozápadní straně nebo alespoň v její blízkosti. 

Veškerá nově zřizovaná napojovací místa zhotoví, po získání souhlasných stanovisek 

a stavebního povolení,  jednotliví správci sítí – realizace proběhne před rozšířením 

stávající komunikace. Bude se jednat o zřízení následujících přípojek: kanalizační 

přípojka odpadních vod, vodovodní přípojka a elektro přípojka. Podrobnosti uvedeny 

v technické zprávě TZB (není součástí DP). 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Připojovací rozměry a výkonové kapacity nejsou předmětem řešení diplomové 

práce → hodnoty jsou stanoveny pouze předběžným odhadem. 

druh přípojky dimenze materiál přípojky délka 

Kanalizační přípojka DN 200 kamenina 4,50 m 

Vodovodní přípojka Ø32/3,0 HDPE SDR 11 8,35 m 

B.4 Dopravní řešení 
a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost 

a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 

Dopravní obslužnost řešené novostavby bude zajištěna napojením na stávající 

místní komunikaci, svedenou na přilehlou silnici II. třídy, a to prostřednictvím nově 

zbudované účelové komunikace, šířky 6 m, s asfaltovým povrchem. Rozhledové 

poměry v místě napojení budou splněny – ověřeno rozhledovým trojúhelníkem. 

U stávající místní komunikace na severozápadní straně bude provedeno rozšíření 

z původních cca 4 m na 6 m – při této příležitosti se u ní také zhotoví nový asfaltový 

povrch. 

Pro osoby s omezenou schopností pohybu je navrženo jedno parkovací stání, 

umožňující odstavení vozidla a následný přístup k objektu přes pojezdnou zpevněnou 

plochu před objektem. 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Objekt mateřské školy bude napojen účelovou komunikací s asfaltovým 

povrchem na silniční komunikaci na severozápadní straně. Bude sloužit jak pro 

zásobování objektu, tak pro její uživatele (rodiče, zaměstnanci). Místa napojení viz 

koordinační situační výkres. 

c) doprava v klidu 

Objekt mateřské školy bude mít zhotoveno celkem 13 parkovacích stání, 

přičemž jedno z nich bude sloužit pro osoby s omezenou schopností pohybu. 

V případě nedostatku parkovacích míst lze využít pro dočasné zastavení také 

zpevněnou plochu před objektem.  

d) pěší a cyklistické stezky 

Nenachází se zde žádné pěší ani cyklistické stezky. 
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B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a) terénní úpravy 

Množství terénních úprav vychází především z osazení objektu do terénu. 

Stávající terénní poměry nebudou příliš pozměněny, na jižní straně pozemku dojde 

oproti původnímu stavu k mírnému navýšení terénu, naopak na severní straně se 

bude část terénu vykopávat a následně se na hranici parcely zhotoví opěrná stěna, 

která vyrovná vzniklý výškový rozdíl. Vzhledem k rovinnosti terénu se bude jednat 

o poměrně malé objemy terénních úprav. 

b) použité vegetační prvky 

Po dokončení výstavby objektu a rozprostření ornice bude provedena výsadba 

několika nových prvků zeleně (např. túje apod.), dotvářejících okolí objektu, a zasetí 

travního porostu, který zabraňuje erozi zemského povrchu. Žádné další vegetační 

prvky nebyly navrženy. 

c) biotechnická opatření 

Nebyla navržená žádná biotechnická opatření. 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho 

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

Ovzduší 

Během provozu budovy není předpokládán vznik škodlivin znečišťujících 

ovzduší. Objekt není vytápěn  plynovým kotlem či jiným zdrojem produkujícím 

škodliviny, nýbrž prostřednictvím tepelného čerpadla. 

Hluk, vibrace 

Při provozu objektu není předpokládán vznik nepříznivého hluku či vibrací. 

Jediným možným zdrojem je potrubí vzduchotechnické jednotky vyústěné nad 

střešní konstrukci s vysokou atikou, která však možnému šíření hluku brání. 

V rámci stávající zástavby není v dosahu tohoto objektu žádný zdroj 

nepříznivého hluku či vibrací. 

Voda, půda 

V současné chvíli je parcela evidována jako orná půda spadající do 

zemědělského půdního fondu I. třídy ochrany. V rámci výstavby bude část parcely 

o rozloze 6 806,85 m
2
 odejmuta ze zemědělského půdního fondu. Ornice vytěžená 

při výstavbě objektu se následně použije ke zkvalitnění půdy s menší úrodností. 

Zbývající nezastavěná část  pozemku bude mít stále stejnou mocnost ornice 

o původním složení, nedojde tak tedy k negativnímu vlivu na životní prostředí ani 

krajinu vlivem záboru ZPF. 

Splaškové odpadní vody budou odváděny do veřejné kanalizace. Dešťová voda 

bude částečně jímána na střešní konstrukci a částečně svedena do akumulačních 

nádrží s bezpečnostním přepadem do vsakovacích tunelů umístěných na řešené 

parcele. 

Odpady 

Odpady vyprodukované provozem objektu budou sváženy Technickými 

službami Havlíčkův Brod, které zároveň zajistí jejich likvidaci v souladu s vyhláškou 

č. 383/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 
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b) vliv na přírodu a krajinu – ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 

ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

apod. 

Budova nebude mít téměř žádný vliv na přírodu a krajinu – na řešené parcele se 

nenachází žádné vzrostlé dřeviny, které by vyžadovaly odstranění (nejsou zde tedy 

ani památné stromy). Zároveň v řešené oblasti nebyl zjištěn dlouhodobý pobyt 

živočichů či výskyt chráněných rostlin. Všechny ekologické funkce a vazby budou 

tedy v krajině zachovány. 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Řešené území není součástí soustavy chráněných území Natura 2000, nebude na 

ní mít tedy žádný vliv. 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na 

životní prostředí, je-li podkladem 

V rámci řešené stavby není vyžadováno posouzení vlivu záměru na životní 

prostředí, proto nebylo žádné závazné stanovisko, určující dodatečné podmínky, 

vydáno. 

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci 

základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných 

technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno 

Záměr nespadá do režimu zákona o integrované prevenci. 

f) navrhovaná ochranná pásma a bezpečnostní pásma, rozsah omezení 

a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů 

V rámci novostavby mateřské školy a s ní souvisejících stavebních objektů 

nebyla navržena žádná ochranná a bezpečnostní pásma a ani rozsah omezení 

a podmínek ochrany dle jiných právních předpisů. Vznikem stavby tedy nedochází 

ke vzniku nových ochranných či bezpečnostních pásem. 

B.7 Ochrana obyvatelstva 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva 

U řešeného objektu není vyžadováno žádné opatření pro ochranu obyvatelstva – ta 

vychází z vyhlášky Ministerstva vnitra č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů 

ochrany obyvatelstva ve znění pozdějších předpisů. 

B.8 Zásady organizace výstavby 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Před výstavbou objektu je nutno zajistit zdroj vody a elektrické energie. Pro 

tento účel bude zřízena vodovodní přípojka s ukončením ve vodoměrné šachtě 

a přípojka nízkého napětí s ukončením v elektroměrné skříni v pilířku na hranici 

parcely. Na ní se napojí stavební rozvaděčová skříň vybavená zásuvkami na 230 

a 400 V a měřením spotřeby elektrické energie. 

Potřebné množství stavebního materiálu bude vždy dováženo v závislosti na 

konkrétní etapě výstavby – např. při realizaci základových konstrukcí budou 

dovezeny pouze šalovací tvárnice a další související materiály (výztuž, …). Přesné 
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množství, časový harmonogram doručování a výběr dodavatele materiálu zajistí 

realizační firma. Vybraný materiál musí mít stejné nebo lepší vlastnosti předepsané 

projektovou dokumentací. 

Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot nejsou známy, jejich stanovení 

provede vybraná realizační firma. V průběhu výstavby budou průběžně jejich 

hodnoty sledovány a zapisovány (např. spotřeba elektrické energie apod.). 

b) odvodnění staveniště 

Hladina podzemní vody se nachází v hloubce 3,5 m pod terénem, což je 

dostatečná hodnota zajišťující eliminaci možného zaplavování stavební jámy či rýhy 

touto vodou. 

Likvidace dešťových vod bude probíhat vsakováním na ploše staveniště.  

Příjezdová komunikace staveniště se vyspáduje směrem od veřejné dopravní 

infrastruktury, dešťové vody z ní budou sváděny do dočasného vsakovacího průlehu. 

Na jižní straně parcely lze preventivně zřídit hrázky ze zeminy, které zamezí, 

v případě vzniku nadměrného množství srážkové vody, její stékání na sousední 

pozemky a veřejné komunikace. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu  

Staveniště bude přístupné ze severozápadní strany parcely prostřednictvím nově 

zbudované dočasné staveništní komunikace tvořené betonovými panely kladenými 

do podkladní vrstvy ze štěrkového lože frakce F16/32 mm tloušťky 100 mm. 

Napojena bude na stávající místní veřejnou komunikaci, před její neoprávněným 

užitím (vjezdem nežádoucích vozidel na staveniště) bude opatřena otevíratelnou 

bránou. Takto zbudovaná staveništní komunikace se zároveň napojí na zpevněné 

plochy určené ke skladování stavebního materiálu. 

Vodovodní a elektrická přípojka bude napojena na stávající technickou 

infrastrukturu vedoucí pod přilehlou místní komunikací na severozápadní straně nebo 

alespoň v její blízkosti. Pro odběr vody se na okraji parcely zřídí vodoměrná šachta, 

elektrickou energii bude možno odebírat ze stavební rozvaděčové skříně se 

zásuvkami napojené na elektoměrnou skříň. 

Návrh podrobného rozvržení staveniště provede realizační firma dle svých 

potřeb. Jeho hranice jsou vyznačeny v koordinačním situačním výkresu. 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Při respektování všech předpisů a nařízení, jejichž dodržováním má dojít 

k zabránění šíření nadměrného hluku, znečištění a poškození okolí staveniště při 

práci, nedojde výrazným způsobem při provádění stavby k ovlivnění sousedních 

pozemků a staveb.  

Znečištění veřejných komunikací, stroji pohybujícími se v ploše staveniště, bude 

zamezeno jejich omýváním před opuštěním staveniště. Při výstavbě objektu hrozí 

zvýšení prašnosti – vhodným opatřením pro její eliminaci je kropení pozemku, dále 

lze očekávat zvýšení hlučnosti. Z tohoto důvodu smí být práce se zvýšenou hladinou 

hluku prováděny pouze v určitém časovém rozmezí a to od 8:00 do 16:00. 

Přístup na staveniště bude zajištěn z přilehlé místní komunikace. Vzhledem 

k rozlehlosti řešené parcely je možné na ni umístit veškeré zařízení staveniště, tudíž 

nebude při výstavbě objektu nutno využít sousední pozemky nebo dočasně omezit 

provoz na veřejné komunikaci. 
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e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 

dřevin 

Staveniště bude po celém svém obvodu opatřeno do výšky 1,8 m oplocením 

z mobilních plotových dílců. Jejich úkolem je zamezení přístupu nepovolaným 

osobám na staveniště a to především z preventivním důvodů – předejití možným 

zraněním. 

Na pozemku se nevyskytují žádné konstrukce či budovy vyžadující asanaci nebo 

demolici. Zároveň zde, z důvodu absence vzrostlých dřevin, nebude nutno provádět 

ani kácení. 

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Zábory pro staveniště se budou vyskytovat pouze na řešené parcele č. 653/1. 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Neřeší se → staveniště nezasahuje do veřejného prostranství, na němž by se 

mohly vyskytnout osoby s omezenou schopností pohybu. 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 

likvidace 

V níže uvedené tabulce jsou z vyhlášky č. 93/2016 Sb., o katalogu odpadů, 

vypsány odpady, které mohou v průběhu výstavby objektu vzniknout. Jejich přesné 

množství nelze stanovit – případný odhad provede realizační firma. Likvidaci zajistí 

odborná firma s příslušným oprávněním, a to v souladu s postupy stanovenými 

zákonem č. 185/2001 Sb. VZPP. Veškerý vzniklý odpad bude na stavbě roztřízen dle 

jeho typu do jednotlivých kontejnerů – o jejich odvozu nutno zhotovit stvrzující 

doklad. 

Tabulka 1: Předpokládaný vyprodukovaný odpad během výstavby 

Kód odpadu Popis odpadu Kategorie 

08 01 12 
Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 

08 01 11 
O 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 

15 01 02 Plastové obaly O 

15 01 03 Dřevěné obaly O 

15 01 06 Směsné obaly O 

17 01 01 Beton O 

17 01 02 Cihly O 

17 01 03 Tašky a keramické výrobky O 

17 02 01 Dřevo O 

17 02 02 Sklo O 

17 02 03 Plasty O 

17 02 04* 
Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo 

nebezpečnými látkami znečištěné 
N 

(pokračování) 
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Tabulka 1: (dokončení) 

Kód odpadu Popis odpadu Kategorie 

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 O 

17 04 02 Hliník O 

17 04 05 Železo a ocel O 

17 04 07 Směsné kovy O 

17 04 11 Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10 O 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 O 

17 06 04 
Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 

a 17 06 03 
O 

17 08 02 
Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod 

číslem 17 08 01 
O 

17 09 03* 

Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných 

stavebních a demoličních odpadů) obsahující 

nebezpečné látky 

N 

17 09 04 
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod 

čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 
O 

20 01 01 Papír a lepenka O 

20 03 01 Směsný komunální odpad O 

20 03 03 Uliční smetky O 

Legenda k tabulce 1: 

O – Ostatní odpady. 

N – Nebezpečné odpady. 

* Nebezpečné odpady. 

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Vliv na množství prováděných zemních prací bude mít zejména velikost 

zastavované plochy, hloubka založení objektu a v neposlední řadě počet terénních 

úprav pozemku. Před započetím výstavby budovy se nejprve sejme ornice tloušťky 

200 mm a to ve všech místech, v nichž se předpokládá budoucí výstavba. Ta se 

následně uskladní na dočasné deponii s maximální výškou 1,5 m na okraji pozemku. 

Po dokončení veškerých prací bude opět rozprostřena v nezastavěných místech, 

v nichž došlo k její sejmutí, její případný přebytek bude odvezen na jiné pozemky, 

kde bude využita k zúrodnění půdy. Uskladnění zeminy vyprodukované v rámci 

výkopových prací se také provede na deponii na okraji pozemku – při výstavbě 

objektu bude využívána k terénním úpravám a na zásypy. 
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j) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Při výstavbě řešeného objektu mateřské školy je nutno dbát na snahu 

minimalizovat dopad na životní prostředí způsobený stavební činností. Toho v tomto 

případě bude dosaženo především správnou likvidací vzniklých odpadů 

a preventivními opatřeními, která zabrání znečištění ovzduší, vody či půdy. 

Likvidace odpadů 

Při stavební činnosti bude vznikat četné množství odpadu, který je nutno 

roztřídit a následně zlikvidovat dle příslušných právních předpisů, mezi něž se řadí 

přednostně zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů 

a vyhláška č. 93/2016 Sb., o katalogu odpadů. Z tohoto důvodu budou při výstavbě 

k dispozici kontejnery umožňující roztřízení dle jednotlivých typů odpadů. 

Pravidelné vyvážení jejich obsahu a jeho následnou likvidaci bude zajišťovat k tomu 

oprávněná odborná firma. Odpady, jejichž produkce je při výstavbě předpokládána, 

jsou uvedeny v bodě B.8 h) této zprávy. 

Ochrana před znečištěním půdy a podzemní vody 

Při stavební činnosti nesmí být využívána mechanizace či jiná zařízení, u nichž 

hrozí, např. z  důvodu neplatné revize či jinak nevyhovujícího stavu, únik ropných 

nebo jiných nebezpečných látek, které by mohly znehodnotit půdu a následně 

i podzemní vodu. Z tohoto důvodu budou používané stroje a zařízení na únik 

zmíněných látek pravidelně kontrolovány. Na stavbě se doporučuje jako prevence 

umístění alespoň 1 pytle látky, která umožní případnou havárii či únik urychleně 

zlikvidovat. 

Stejná pravidla platí i pro zacházení se stavebními materiály (tekuté konzistence 

apod.), u nichž je také nutno zabránit jejich úniku např. vlivem nevhodného zachází, 

nesprávným zpracováním či nevědomosti. 

Ochrana ovzduší 

Závazným právním předpisem, kterým je nutno se řídit, při ochraně ovzduší 

proti jeho znečištění, je především vyhláška č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve 

znění pozdějších předpisů. 

V případě pohybu mechanizace mimo zpevněné plochy hrozí zvýšená prašnost. 

Té bude preventivně bráněno kropením povrchu zeminy. 

Další právní předpisy dotýkající se ochrany ŽP při výstavbě 

– Vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady ve znění 

pozdějších předpisů. 

– Vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich 

využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., 

o podrobnostech nakládání s odpady ve znění pozdějších předpisů. 
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k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi se budou řídit 

příslušnými právními předpisy a normami. Nejpodstatnější požadavky uvádí nařízení 

vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. Mezi další právní 

předpisy, které při výstavbě objektu musí být dodržovány, patří následující: 

– Zákon 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) ve znění pozdějších předpisů. 

– Zákon č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 

a vibrací, ve znění pozdějších předpisů. 

– Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

– Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve 

znění pozdějších předpisů. 

– NV č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky VZPP. 

– NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci ve 

znění pozdějších předpisů. 

– NV č. 375/2017 Sb., o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek 

a značení a zavedení signálů VZPP. 

– NV č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí VZPP. 

– NV č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 

a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí VZPP. 

– NV č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu 

o úrazu ve znění pozdějších předpisů VZPP. 

– Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 

bezpečnosti práce a technických zařízení VZPP. 

V rámci výstavby objektu bude stanoven koordinátor bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci (BOZP) dohlížející na plnění výše uvedených právních předpisů. 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Žádné okolní stavby nebudou výstavbou dotčeny. 

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Žádné zásady pro dopravní inženýrská opatření nebyly stanoveny. 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění stavby za 

provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. 

Žádné speciální podmínky pro provádění stavby nebyly stanoveny.  
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o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Rozčlenění na jednotlivé etapy, včetně dílčích termínů, bude provedeno 

realizační firmou. Níže vypsán pouze zjednodušený sled etap předpokládaný 

projektantem. 

1) Zemní práce. 

2) Základové konstrukce. 

3) Svislé nosné konstrukce v 1NP. 

4) Stropní konstrukce nad 1NP. 

5) Střešní konstrukce nad 1NP. 

6) Zdění příček. 

7) Osazení výplní otvorů. 

8) Rozvody technických zařízení budovy. 

9) Vnitřní omítky. 

10) Podlahové konstrukce + vytápění. 

11) Montované předstěny a stěny. 

12) Nosný rošt fasády, kontaktní zateplení. 

13) Montáž pohledových desek fasády. 

14) Malby. 

Předpokládaný termín zahájení stavby: 10. 2. 2020 

Předpokládaný termín ukončení stavby: 25. 10. 2020 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 
Část dešťové vody bude akumulována na střešní konstrukci v souvrství extenzivní 

vegetační střechy, zbývající množství bude svedeno do akumulačních nádrží určených 

k její shromažďování pro další využití (např. zálivka zahrady apod.). Při plném nasycení 

nádrží se bezpečnostním přepadem odvede přebytek vody do vsakovacích tunelů, které 

lze, vzhledem k charakteru zeminy (dobrá propustnost ověřená zasakovací zkouškou), 

použít k její vsakování přímo na pozemku. Návrh těchto zařízení bude proveden k tomu 

oprávněnou osobou – zpracováno v samostatné části projektové dokumentace (není 

součástí DP). Umístění zakresleno v koordinačním situačním výkresu. 

Dešťová voda dopadající na zpevněné plochy okolo objektu se bude odvádět do 

přilehlých zatravněných ploch (vyspádováním), kde dojde k její vsáknutí. Část se také 

vsákne skrze spáry mezi zámkovou dlažbou. Účelová komunikace sloužící pro příjezd 

k objektu bude odvodněna do parkovacích stání tvořených zatravňovací dlažbou 

umožňující vsakování. 

Na zbývajících nezastavěných částech parcely bude likvidace dešťových vod 

zajištěna taktéž vsakováním (propustnost zeminy ověřena zasakovací zkouškou). 

Podrobnosti celkového vodohospodářského řešení nejsou v rámci diplomové práce 

řešeny. 
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D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 

a) Technická zpráva 
Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje 

Účel: mateřská škola 

Funkční náplň: výchova a vzdělávání dětí předškolního věku (3–6 let) 

Kapacitní údaje: 2 třídy MŠ – každá pro max. 20 dětí a 2 učitele 

 ředitelna  – 1 ředitel/ka + 4 učitelé  

 kuchyňský provoz – 3 zaměstnanci  

Architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení, bezbariérové užívání 

stavby 

Architektonické řešení 

Budova je navržena tak, aby byla v souladu se současnými moderními stavebními 

trendy a vstupními požadavky stavebníka – z architektonické stránky byla snaha 

vytvořit budovu, která na první dojem nebude působit zastarale, ale naopak moderně, 

nikoliv však výstředně – toho bude dosaženo použitím velkoformátového deskového 

obkladu fasády a vhodným tvarovým řešením. Vsadilo se především na jednoduchost 

tvarů, kdy objekt je tvořen dvěma na sebe navzájem kolmými obdélníky, které tvoří 

pomyslný půdorysný tvar znaku plus. Objekt je funkčně rozčleněn na 3 části – 

středovou a 2 boční křídla (levé a pravé) – přičemž každá z nich má odlišnou výšku. 

Nejvýraznější je středová část, neboť byla záměrně oproti bočním křídlům vyvýšena – 

dosahuje úrovně 5,785 m od úrovně podlaží 1NP, kdežto zbytek budovy má pouhých 

4,785 m. Střešní konstrukce (plochá vegetační střecha) bude skryta atikou zajišťující 

u budovy zachování tvaru obdélníka. Severovýchodní a jihozápadní fasáda bude 

dotvořena liniovými předsazenými konstrukcemi před objekt – slunolamy. Vzhled 

objektu dále doplní poměrně rozměrné výplně otvorů. 

Výtvarné a materiálové řešení 

Svislé obvodové konstrukce budou opatřeny provětrávanou fasádou, jejíž 

pohledová vrstva je navržena z cementotřískových desek, a to ve dvou variantách – část 

v odstínu RAL 9003 (bílá) s hladkým povrchem a část v odstínu RAL 8024 (hnědá) 

s reliéfem imitujícím dřevo. Tato kombinace přispívá k vizuálnímu rozčlenění fasády. 

Sokl bude opatřen mozaikovou omítkou (marmolitem) v šedo-bílo-černém provedení. 

Veškeré vnější výplně otvorů (dveře, okna) jsou dřevohliníková v hnědém (RAL 8024) 

provedení. Oplechování parapetu bude provedeno z lakovaných pozinkovaných plechů 

barvy RAL 9006 (stříbrná), ze stejného materiálu bude také provedeno oplechování 

atiky střešní konstrukce (RAL 9006 – stříbrná). Povrch střechy tvořen extenzivní zelení. 

Detailnější popis použitých materiálů viz bod "Konstrukční a stavebně technické řešení 

a technické vlastnosti stavby" této technické zprávy.  



48 

 

Dispoziční řešení 

Objekt je samostatně stojící, dispozičně se člení na 3 základní části, a to středovou 

část a 2 navazující boční křídla – jedno na levé a druhé na pravé straně. Celý objekt je 

tvořen pouze 1 nadzemním podlažím, jehož nejvyšší bod se nachází 5,785 m nad úrovní 

přízemního podlaží. 

Přístup do jednotlivých částí budovy je vždy zajištěn samostatným vstupem ze 

severovýchodní strany, k němuž je možné se dostat z přístupové komunikace 

s parkovištěm. Celkem je navrženo 6 vstupů, přičemž u bočních křídel (levé, pravé) je 

vždy jeden hlavní vstup pro rodiče s dětmi (blíže ke středu objektu) a vedlejší vstup, 

používaný primárně zaměstnanci, občas také rodiči při návštěvě ředitelny, třídy 

logopedie či vyzvedávání dítěte z izolace. Středová část má 2 vstupy – jeden do 

technické místnosti a druhý sloužící pro přístup zaměstnanců kuchyňského provozu do 

objektu. 

Hlavní část obou bočních křídel tvoří herna + lehárna, která je svojí velikostí 

přizpůsobena pro pobyt až 20 dětí. Na tuto místnost jsou dále napojeny téměř všechny 

okolní prostory, tzn. lze se dostat do šatny dětí napojené na zádveří, hygienického 

zázemí dětí, izolace, třídy logopedie, v případě potřeby také do skladu čistého 

a špinavého prádla a do ředitelny, dále do skladu hraček, skladu lůžek a lůžkovin, 

kabinetu učitelů včetně jejich hygienického zázemí a v neposlední řadě do propojovací 

chodby vedoucí do jídelny. Dispoziční řešení pravého a levého křídla objektu je téměř 

totožné. 

Středová část je uzpůsobena především pro krátkodobý pobyt osob a to za účelem 

přípravy jídla (ohřev, …)  a jeho následné konzumaci v jídelně (svačiny, obědy). Ta 

svoji rozlohou umožňuje současné stravování až 40 dětí a 8 zaměstnanců (učitelé, …). 

Na ní navazuje kuchyňský provoz, jehož dispozice je uzpůsobena tak, aby byl zajištěný 

dostatečný komfort pro zaměstnance a zároveň jeho provozuschopnost. Nachází se zde 

hlavní komunikační prostor, na nějž navazuje příprava + výdej jídla, mytí nádobí, sklad 

odpadů, skladovací prostor, kancelář kuchyně, hygienické zázemí zaměstnanců a denní 

místnost, na níž je navázána šatna a umývárna zaměstnanců. 

Objekt je vybaven také několika místnostmi, které jsou přístupné pouze z exteriéru, 

neboť budou využívány především ve chvíli, kdy budou děti s učiteli venku na zahradě. 

Jedná se o sklad venkovních hraček a o venkovní WC se sprchou.  

Bezbariérové užívání stavby 

Vzhledem k účelu objektu (mateřská škola) byla budova navržena tak, aby ji mohli 

užívat i osoby s omezenou schopností pohybu či orientace a to v souladu s vyhláškou 

č. 398/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů – její požadavky je nutno dodržet. 

V rámci řešené budovy budou pro splnění zmíněné vyhlášky uplatněna především 

opatření týkající se vstupních dveří a pohybu ve vnitřních prostorách budovy, tzn. 

minimální šířky vnitřních komunikací (1,5 m), vnějších a vnitřních dveří, dodržení 

maximálních výškových rozdílů podlahové konstrukce, opatření dveří madly apod. 
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Podrobnější popis bezbariérového řešení uveden v souhrnné technické zprávě v bodě 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby. 

Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Řešený objekt je navržen jako objekt pro výchovu a vzdělávání dětí předškolního 

věku (3–6 let). Této skutečnosti byl přizpůsoben samotný provoz, který kladl důraz 

především na minimalizaci komunikačních prostor a maximalizaci prostorů užívaných 

dětmi navštěvujících mateřskou školu. Jak již bylo zmíněno v dispozičním řešení, každá 

třída mateřské školy má svůj samostatný vstup, to samé platí i o ředitelně, technické 

místnosti a o kuchyňském provozu. Toto řešení zajistí, že se jednotlivé prostory 

nebudou provozně navzájem překrývat. 

Celkové provozní řešení a technologie výroby jsou dále podrobněji rozepsány 

v souhrnné technické zprávě v bodě B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby. 

Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby 
Objekt mateřské školy je celý navržen jako jednopodlažní, z tohoto důvodu bude 

využito zděného systému z keramických tvárnic doplněného stropní konstrukcí 

z železobetonových předpjatých panelů (slouží zároveň jako ztužující prvky). Střešní 

konstrukce navržena jako vegetační s hydroizolačním souvrstvím z asfaltových pásů 

a povrchovou vrstvou z extenzivní zeleně. 

Zemní práce 

Zemní práce budou vycházet z výkresu výkopů (není součástí diplomové práce). 

Při návrhu byl, vzhledem k současné ceně zemních prací (snaha minimalizovat cenu 

výstavby objektu), kladen důraz na to, aby bylo množství přesouvané zeminy na stavbě 

co nejmenší. Zemní práce budou probíhat v zemině s hloubkou podzemní vody v úrovni 

3,5 m. Před započetím prací na výkopech bude v místech předpokládané výstavby 

a jejím blízkém okolí sejmuta ornice tloušťky 200 mm – uskladní se na dočasné deponii 

na okraji pozemku, po dokončení stavby bude opět rozprostřena v místech, v nichž 

žádná ornice nezůstala, případný přebytek se využije k zúrodnění méně kvalitních půd. 

V rámci budovaných výkopů není nutno jejich stěny zajišťovat pažením či jiným 

druhem stabilizace, který by zabránil sesuvu půdy – zemina má dostatečnou soudržnost 

určenou její smykovým úhlem tření. Na základě této skutečnosti byl zvolen sklon 

výkopů v poměru 1:0,5. V blízkosti takto zhotovených výkopů je zakázán, z důvodu 

jejich možné destabilizace, pohyb těžké mechanizace. 

Základové konstrukce 

Založení celého objektu bude, vzhledem k příznivému podloží (dobrá únosnost) 

a relativně nízké hmotnosti celé stavby, provedeno na základových pasech z prostého 

betonu C16/20 doplněných  soklem z šalovacích tvárnic vylitých betonem C16/20. Před 

jejich zhotovením bude do základové spáry uložena zemnící pásovina. 

Na konstrukci základových pasů se následně zhotoví podkladní beton C16/20, 

tloušťky 150 mm, vyztužený jednou kari sítí, Ø6 mm s oky 150×150 mm, při spodním 

povrchu. V místě příček se tyto sítě použijí dvě – druhá se umístí k hornímu povrchu 

(viz statická část projektové dokumentace – není součástí DP). Vzájemné propojení 

všech těchto částí bude zajištěno prostřednictvím betonářské prutové výztuže B500B. 

Před zhotovením podkladního betonu se pod ním provede hutněný štěrkový podsyp 

frakce F16/32 mm tloušťky 150 mm. Jeho hlavním účelem bude zajistit odvětrání 

radonu z podloží prostřednictvím osazeného perforovaného potrubí (návrh provede 

společnost zabývající se protiradonovými opatřeními) a zároveň vytvoření roznášecí 

vrstvy. 
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Podrobnosti ohledně způsobu založení objektu jsou stanoveny ve výkresové 

dokumentaci – viz D.1.2.01 Výkres základů – tím je myšlena především hloubka 

založení, která bude vždy provedena alespoň do nezámrzné hloubky (0,8 m a více pod 

úrovní UT), skladby konstrukcí a další. 

Izolace proti zemní vlhkosti a radonu 

Objekt bude proti působení zemní vlhkosti izolován prostřednictvím 

modifikovaných asfaltových pásů a to v místech, v nichž je konstrukce budovy 

v kontaktu se zeminou, konkrétně tedy v prostoru soklu (vytažení min. 300 mm na 

úroveň terénu) a na podkladním betonu – viz výkresová dokumentace D.1.2.01 Výkres 

základů. Na objekt nebude působit tlaková voda – podzemní voda se nachází v hloubce 

3,5 m pod terénem. 

Pro ochranu budovy před působením radonu (střední radonový index + podlahové 

vytápění → vysoký radonový index) byla při návrhu objektu provedena potřebná 

opatření bránící jeho šíření do vnitřních prostor – jedná se zejména o opatření 

podkladního betonu hydroizolačním souvrstvím ze 2 modifikovaných asfaltových pásů, 

přičemž spodní pás bude mít hliníkovou vložku bránící pronikání radonu a horní pás 

vložku ze skleněné tkaniny. Dále bude pro eliminaci koncentrace radonu pod 

podkladním betonem zhotovena ventilační vrstva z drceného štěrku frakce F16/32 mm, 

tloušťky 150 mm, proložená perforovaným potrubím napojeným na PVC KG potrubí 

zajišťujícím odvod radonu mimo objekt – potrubí vyústěno instalační šachtou nad 

střešní konstrukci budovy. 

Veškeré prostupy podkladním betonem a hydroizolačním souvrstvím budou 

provedeny pomocí systémového prvku určeného k tomuto účelu (zajištění dostatečných 

izolační vlastností) – viz příslušné stavební detaily nebo technologický předpis výrobce 

zvoleného výrobku. 

Svislé nosné konstrukce 

Konstrukční systém objektu je zděný, proto budou veškeré svislé nosné konstrukce 

zhotoveny z broušených keramických tvárnic kladených na tenkovrstvou maltu – jejich 

tloušťka odvislá od místa použití – obvodové zdivo v 1NP tloušťky 300 mm, vnitřní 

nosné konstrukce tl. 240 mm. 

Svislé nenosné konstrukce 

V rámci jednotnosti používaných materiálů většina těchto konstrukcí bude také 

z broušených keramických bloků kladených na tenkovrstvou maltu – jejich navržená 

tloušťka činí 140 a 80 mm. Mimo jiné zde bude také využito montovaných konstrukcí 

(instalační předstěny, šachtové stěny), které se provedou z nosné konstrukce tvořené 

kovovými pozinkovanými profily (CW, UW) a z pohledové vrstvy ze sádrokartonových 

desek. Podrobnější informace k jednotlivým případům uvedeny ve výkresové 

dokumentaci, viz D.1.1.05 Výpis skladeb konstrukcí. 

Stropní konstrukce 

Pro celý objekt je stropní konstrukce navržena z železobetonových předpjatých 

panelů tloušťky 250 mm. Typ použitého panelu (počet přepdínacích lan, …) bude 

vycházet z rozpětí a požadované únosnosti – výběr na základě statického posouzení 

(není součástí DP). 

Před pokládkou stropních panelů se zhotoví ztužující železobetonové věnce výšky 

250 mm, které zajistí rovnoměrné roznesení zatížení ze stropních panelů do svislých 

nosných konstrukcí – použit beton C20/25 – XC1(CZ) – Dmax = 16 mm – S3, způsob 
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vyztužení (typ výztuže, počet apod.) uveden ve statické části projektové dokumentace 

(není součástí DP). Jejich realizace bude provedena vylitím betonové směsi do 

připraveného bednění, v němž bude uložen vyvázaný armovací koš na distančních 

podložkách. Beton musí být průběžně hutněn (např. vibrační jehlou). 

Překlady 

Otvory, případně niky apod., ve svislých nosných konstrukcích budou opatřeny 

prefabrikovanými nosnými překlady, s obálkou z cihelných tvarovek vyplněnou 

železobetonem C25/30, o rozměrech 70×238 mm [Š×V], délka dle světlého rozpětí 

otvoru. Ohybová únosnost jednotlivých sestav překladů stanovena projektovou 

dokumentací. U otvorů s velkým světlým rozpětím budou použity monolitické 

železobetonové překlady vyztužené betonářskou výztuží B500B. Návrh všech překladů 

proveden ve statické části projektové dokumentace (není součástí DP). 

Svislé nenosné konstrukce budou taktéž opatřeny prefabrikovanými překlady 

tvořenými obálkou z cihelných tvarovek vyplněnou železobetonem C25/30, jejich 

rozměry však budou 115×71 a 145×71 mm [Š×V]. Délka opět odvislá od světlého 

rozpětí otvoru. 

Střešní konstrukce 

Střešní konstrukce bude tvořena vegetační střechou s povrchovou vrstvou 

z extenzivní zeleně. Hydroizolační souvrství je navrženo ze 3 SBS modifikovaných 

asfaltových pásů, přičemž nejvýše umístěný bude mít vložku z polyesterové rohože, 

středový ze skleněné tkaniny a nejníže umístěný opět ze skleněné tkaniny. 

Prostupy konstrukcí střechy budou řešeny systémovými prvky, s integrovanými 

manžetami z SBS modifikovaných asfaltových pásů, zajišťujícími vzduchotěsnost 

a dostatečnou hydroizolační schopnost – viz stavební detaily nebo doporučení výrobce 

vybraného prvku. Podrobnosti o skladbě střešní konstrukce uvedeny ve výkresové 

dokumentaci – viz D.1.1.05 Výpis skladeb konstrukcí. 

Při realizaci střešní konstrukce budou dodržovány normy ČSN 73 1901 

a ČSN 73 3610. 

Tepelné izolace 

Svislé obvodové konstrukce budou opatřeny provětrávanou fasádou s kontaktním 

zateplením z minerální plsti (kamenná vlákna, hydrofobizovaná) tloušťky 200 mm. Jako 

tepelná izolace soklu se použije extrudovaný polystyren tl. 160 mm. 

Střešní konstrukce je navržena ze 2 vrstev expandovaného polystyrenu EPS 150, 

každá tloušťky 140 mm (2×140 mm). 

Tepelná izolace podlah nad terénem bude provedena z expandovaného polystyrenu, 

tloušťka odvislá od jednotlivých skladeb podlahových konstrukcí. V místech, kde je 

navrženo podlahové vytápění, se použije expandovaný polystyren EPS 100 v kombinaci 

se systémovými deskami podlahového vytápění z EPS 200S (započitatelná tloušťka 

desky při tepelně technickém posouzení činí 20 mm). 

Akustické izolace 

Akustická izolace bude použita pouze ve svislých montovaných konstrukcích 

a v sádrokartonových podhledech. U instalačních předstěn, šachtových stěn 

a akustických předstěn bude použita minerální izolace z kamenných vláken (desky 

1000×625 mm) s objemovou hmotností 40 kg/m
3
. Pro podhledové konstrukce je 

navržena minerální izolace ze skelných vláken s objemovou hmotností 15 kg/m
3
. 
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Podlahy 

Veškeré podlahové konstrukce budou zhotoveny dle skladeb konstrukcí určených 

projektovou dokumentací – viz D.1.1.05 Výpis skladeb konstrukcí. Nejvýše umístěné 

vrstvy, tedy nášlapné vrstvy, jsou navrženy z keramické dlažby, marmolea nebo 

koberce. Stavebník při realizaci objektu stanoví jejich barevné provedení a spárořez. Při 

zhotovování podlahových konstrukcí musí být respektovány požadavky normy 

ČSN 74 4505: Podlahy – Společná ustanovení. 

Vnitřní keramické obklady 

Jakýkoliv keramický obklad v objektu bude na vybraný podklad aplikován dle 

předepsaných skladeb konstrukcí v této projektové dokumentaci – viz D.1.1.05 Výpis 

skladeb konstrukcí. Jakýkoliv podklad (vápenocementovou omítku, sádrokartonové 

desky, …) je nutno před jejich nalepením očistit a napenetrovat. Druh obkladu 

a spárořez určí během výstavby stavebník. 

Klempířské prvky 

V rámci řešeného objektu se bude jednat především o oplechování parapetů 

z lakovaného pozinkovaného plechu tl. 0,75 mm, oplechování atiky, připojovací 

plechové lišty a další. Výpis prvků včetně způsobu zabudování a jejich materiálového 

a barevného provedení popsán ve výkresové dokumentaci – viz D.1.1.07 Výpis 

klempířských prvků. 

Při provádění prací na klempířských prvcích bude dodržována norma 

ČSN 73 3610: Navrhování klempířských konstrukcí. 

Truhlářské prvky 

Truhlářské prvky zahrnují dřevěné parapety a dřevné slunolamy. Popis, způsob 

zabudování apod. viz D.1.1.08 Výpis truhlářských prvků. 

Zámečnické prvky 

Jednotlivé zámečnické prvky včetně jejich specifikací a způsobu zabudování 

vypsány ve výkresové dokumentaci – viz D.1.1.09 Výpis zámečnických prvků. 

Doplňkové výrobky 

Jednotlivé doplňkové výrobky včetně jejich specifikací a způsobu zabudování 

vypsány ve výkresové dokumentaci – viz D.1.1.10 Výpis doplňkových výrobků. 

Výplně otvorů 

Vnější výplně otvorů objektu budou z důvodu bezúdržbovosti a dlouhé životnosti 

opatřeny dřevohliníkovými okny a dveřmi. Veškeré výplně otvorů, vnější i vnitřní, jsou 

specifikovány ve výkresové dokumentaci – viz D.1.1.06 Výpis výplní otvorů. 

Osazení vnějších výplní otvorů musí být provedeno v souladu s normou 

ČSN 74 6077: Okna a vnější dveře – Požadavky na zabudování. 

Vnitřní povrchové úpravy stěn 

Malby stěn budou provedeny v souladu s projektovou dokumentací – ta umožňuje 

po předchozí konzultaci s projektantem barvu malby v některých místnostech změnit. 
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Bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí 

Požadavek na bezpečnosti při užívání stavby musí být splněn na základě požadavku 

vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technický požadavcích na stavby. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o mateřskou školu, tak je vhodné provést takový 

návrh, který bude co nejméně nebezpečný zejména pro děti, tzn. vytvořit prostředí, kde 

jim hrozí velmi malé riziko zranění – jedná se především o prevenci. V následujících 

odstavcích jsou uvedena opatření, která byla v rámci návrhu objektu zohledněna 

a uznána za vhodné. 

V místnostech, v nichž se budou pohybovat děti, se použije podlahové vytápění. 

Dojde tím k eliminaci rizika úrazu způsobeného pádem na otopné těleso a zároveň 

dojde ke snížení prašnosti prostředí. 

V prostorách, v nichž se budou pohybovat děti, se vyskytuje četné množství 

prosklených ploch. Vzhledem k velkému riziku jejich vysklení, a následnému poranění 

dětí rozsypaným sklem, budou veškeré tyto plochy opatřeny bezpečnostními fóliemi. 

Na prosklené plochy (především dveří) se dále umístí kontrastní označení, např. ze 

samolepek, a to tak, aby pokrylo alespoň plochu do výšky 1 m nad podlahou. Tyto 

prostory budou dále také v interiéru opatřeny speciálními dveřními výplněmi, které jsou 

vybaveny ochranou proti skřípnutí prstů. 

V rámci celého objektu byla navržena nášlapná vrstva, jejíž protiskluznost 

odpovídá požadavkům příslušných právních předpisů a norem – eliminuje se tím riziko 

uklouznutí a následného zranění – použitý typ nášlapné vrstvy uveden v projektové 

dokumentaci, viz D.1.1.05 Výpis skladeb konstrukcí. 

Hlavní domovní komunikace budovy umožňuje přepravu vyhláškou stanoveného 

prvku o rozměrech 1 950×1 950×800 mm. V místech přístupných veřejnosti jsou tyto 

prostory také uzpůsobeny pro bezproblémový pohyb osoby na vozíčku (kružnice 

o průměru 1,5 m). Tento prostor musí být zachován a nesmí být využit k umístění např. 

nábytku či jiných překážek. 

Zpevněné plochy nacházející se okolo objektu budou zhotoveny ze zámkové 

dlažby, která zajistí při její mokrém povrchu dostatečnou protiskluznost. Zahrada 

určená pro hry dětí má po celém svém obvodu navrženo oplocení. Při realizaci dětského 

hřiště budou dodrženy veškeré právní předpisy a normy týkající se jeho bezpečnosti, 

zejména u dopadové plochy. 

Stavební fyzika – tepelná technika, oslunění, akustika – hluk, vibrace – popis 

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

vnějšího prostředí 

Posouzení budovy z hlediska stavební fyziky bylo provedeno v samostatné části 

projektové dokumentace – viz Složka č. 6 – Stavební fyzika. Budova je navržena tak, 

aby splňovala veškeré požadavky příslušných právních předpisů a norem. 

Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Viz bod B.2.11 souhrnné technické zprávy řešeného objektu. 

Požadavky na požární ochranu konstrukcí 

Požadavky na požární ochranu byly stanoveny v rámci požárně bezpečnostního 

řešení stavby – viz Složka č. 5 – D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení. 
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Údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti 

provedení 

Při výstavbě objektu musí zhotovitel použít materiály, které byly stanoveny 

v projektové dokumentaci a to buď se stejnými nebo lepšími vlastnostmi. Jejich 

zabudování se vždy provede v souladu s technologickými předpisy vybraných materiálů 

nebo dle příslušeného stavebního detailu. 

Popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění 

a jakost navržených konstrukcí 

Před započetím výstavby objektu bude externí firmou, zajišťující dodávku 

materiálu provětrávané fasády, zhotovena montážní dokumentace, na základě níž se 

následně provede její montáž. Použití dalších netradičních technologických postupů 

není při realizaci objektu předpokládáno. 

Nepřesnosti při výstavbě musí být menší než hodnoty stanovené normou 

ČSN 73 0205: Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti. 

Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby – obsah 

a rozsah výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele 

Zajištění zhotovení výrobní a dílenské dokumentace zhotovitelem není 

vyžadováno. V případě potřeby této dokumentace její vypracování zajistí společnost, 

která bude provádět výrobu a případně i následnou montáž vybraných prvků na budovu 

– například liniové slunolamy na jihozápadní straně (prvky Z04, Z05, Z06), okenní 

výplně apod. Její kopie bude předána zhotoviteli. 

Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných 

kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec povinných – 

stanovených příslušnými technologickými předpisy s normami 

Žádné nadrámcové kontroly, kontrolní měření ani zkoušky zakrývaných konstrukcí 

nejsou vyžadovány. 

Výpis použitých norem 

Veškeré použité normy a vyhlášky jsou uvedeny v seznamu použitých zdrojů, viz 

bod 4 tohoto dokumentu. 
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D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 

a) Technická zpráva 
Podrobný popis navrženého nosného systému stavby s rozlišením jednotlivých 

konstrukcí podle druhu, technologie a navržených materiálů 

Navržený  nosný  systém  se skládá z následujících konstrukcí a konstrukčních částí  

– základové konstrukce, svislé nosné stěny s překlady, ztužující ŽB věnce a vodorovné 

předpjaté železobetonové panely. 

Základové konstrukce 

Založení celého objektu bude, vzhledem k příznivému podloží (dobrá únosnost) 

a relativně nízké hmotnosti celé stavby, provedeno na základových pasech z prostého 

betonu C16/20 doplněných  soklem z šalovacích tvárnic vylitých betonem C16/20. Před 

jejich zhotovením bude do základové spáry uložena zemnící pásovina. 

Na konstrukci základových pasů se následně zhotoví podkladní beton C16/20, 

tloušťky 150 mm, vyztužený jednou kari sítí, Ø6 mm s oky 150×150 mm, při spodním 

povrchu. V místě příček se tyto sítě použijí dvě – druhá se umístí k hornímu povrchu 

(viz statická část projektové dokumentace – není součástí DP). Vzájemné propojení 

všech těchto částí bude zajištěno prostřednictvím betonářské prutové výztuže B500B. 

Před zhotovením podkladního betonu se pod ním provede hutněný štěrkový podsyp 

frakce F16/32 mm tloušťky 150 mm. Jeho hlavním účelem bude zajistit odvětrání 

radonu z podloží prostřednictvím osazeného perforovaného potrubí (návrh provede 

společnost zabývající se protiradonovými opatřeními) a zároveň vytvoření roznášecí 

vrstvy. 

Podrobnosti ohledně způsobu založení objektu jsou stanoveny ve výkresové 

dokumentaci – viz D.1.2.01 Výkres základů – tím je myšlena především hloubka 

založení, která bude vždy provedena alespoň do nezámrzné hloubky (0,8 m a více pod 

úrovní UT), skladby konstrukcí a další. 

Svislé nosné konstrukce 

Konstrukční systém objektu je zděný, proto budou veškeré svislé nosné konstrukce 

zhotoveny z broušených keramických tvárnic kladených na tenkovrstvou maltu – jejich 

tloušťka odvislá od místa použití – obvodové zdivo v 1NP tloušťky 300 mm, vnitřní 

nosné konstrukce tl. 240 mm. 

Svislé nosné stěny budou opatřeny prefabrikovanými nosnými překlady, s obálkou 

z cihelných tvarovek vyplněnou železobetonem C25/30, o rozměrech 70×238 mm 

[Š×V], délka dle světlého rozpětí otvoru. Jejich sestava uvedena v půdoryse 1NP. 

Stropní konstrukce 

Pro celý objekt je stropní konstrukce navržena z železobetonových předpjatých 

panelů tloušťky 250 mm. Typ použitého panelu (počet přepdínacích lan, …) bude 

vycházet z rozpětí a požadované únosnosti – výběr na základě statického posouzení 

(není součástí DP). 

Před pokládkou stropních panelů se zhotoví ztužující železobetonové věnce výšky 

250 mm, které zajistí rovnoměrné roznesení zatížení ze stropních panelů do svislých 

nosných konstrukcí – použit beton C20/25 – XC1(CZ) – Dmax = 16 mm – S3, způsob 

vyztužení (typ výztuže, počet apod.) uveden ve statické části projektové dokumentace 

(není součástí DP). Jejich realizace bude provedena vylitím betonové směsi do 

připraveného bednění, v němž bude uložen vyvázaný armovací koš na distančních 

podložkách. Beton musí být průběžně hutněn (např. vibrační jehlou). 
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Definitivní průřezové rozměry jednotlivých konstrukčních prvků případně odkaz 

na výkresovou dokumentaci 

Viz výkresová dokumentace D.1.1 Architektonicko-stavební řešení a D.1.2 

Stavebně konstrukční řešení. 

Údaje o uvažovaných zatíženích ve statickém výpočtu – stálá, užitná, klimatická, 

od anténních soustav, mimořádná apod. 

V rámci diplomové práce nebyl zhotoven statický výpočet. Byl proveden pouze 

předběžný návrh rozměrů základových konstrukcí, u něhož se předpokládaly následující 

hodnoty zatížení: 

– Užitné: 1,5 kN/m
2
 

– Zatížení sněhem: sněhová oblast III 1,5 kN/m
2
 

 Údaje o požadované jakosti navržených materiálů 

Při výstavbě řešeného objektu bude realizační firmou využito pouze materiálů, 

které jsou stanovené v projektové dokumentaci a to buď se stejnými nebo lepšími 

vlastnostmi. Zároveň musí tento materiál splňovat maximální možné odchylky uváděné 

výrobcem daného prvku. 

Popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění 

a jakost navržených konstrukcí 

Před započetím výstavby objektu bude externí firmou, zajišťující dodávku 

materiálu provětrávané fasády, zhotovena montážní dokumentace, na základě níž se 

následně provede její montáž. Použití dalších netradičních technologických postupů 

není při realizaci objektu předpokládáno. 

Nepřesnosti při výstavbě musí být menší než hodnoty stanovené normou 

ČSN 73 0205: Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti. 

Zajištění stavební jámy 

V rámci budovaných výkopů není nutno jejich stěny zajišťovat pažením či jiným 

druhem stabilizace, který by zabránil sesuvu půdy – zemina má dostatečnou soudržnost 

určenou její smykovým úhlem tření. Na základě této skutečnosti byl zvolen sklon 

výkopů v poměru 1:0,5. V blízkosti takto zhotovených výkopů je zakázán, z důvodu 

jejich možné destabilizace, pohyb těžké mechanizace. 

Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných 

kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec povinných – 

stanovených příslušnými technologickými předpisy a normami 

Žádné nadrámcové kontroly, kontrolní měření ani zkoušky zakrývaných konstrukcí 

nejsou vyžadovány. 

V případě změn stávající stavby – popis konstrukce, jejího současného stavu, 

technologický postup s upozorněním na nutná opatření k zachování stability 

a únosnosti vlastní konstrukce, případně bezprostředně sousedících objektů 

Jedná se o novostavbu – tento bod se tedy neřeší. 
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Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby – obsah, 

a rozsah, upozornění na hodnoty minimální únosnosti, které musí konstrukce 

splňovat 

Zajištění zhotovení výrobní a dílenské dokumentace zhotovitelem není 

vyžadováno. V případě potřeby této dokumentace její vypracování zajistí společnost, 

která bude provádět výrobu a případně i následnou montáž vybraných prvků na budovu 

– například liniové slunolamy na jihozápadní straně (prvky Z04, Z05, Z06), okenní 

výplně apod. Její kopie bude předána zhotoviteli. 

Požadavky na požární ochranu konstrukcí 

Požadavky na požární ochranu byly stanoveny v rámci požárně bezpečnostního 

řešení stavby – viz Složka č. 5 – D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení. 

Seznam použitých podkladů – předpisů, norem, literatury, výpočetních programů 

apod. 

Seznam použitých podkladů (předpisy, normy, literatura, výpočetní programy, …) 

uveden v bodě 4 tohoto dokumentu. 

Požadavky na bezpečnost při provádění nosných konstrukcí – odkaz na příslušné 

předpisy a normy 

Požadavky stanoveny v souhrnné technické zprávě v bodě B.8 Zásady organizace 

výstavby – odstavec h) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.



58 

 

3 Závěr 

Cílem této diplomové práce bylo vypracování projektové dokumentace pro 

provádění stavby mateřské školy s téměř nulovou spotřebou energie. Nejprve byla 

vytvořena studie objektu zahrnující návrh vhodného dispozičního řešení budovy, 

stanovení světlých výšek jednotlivých prostor, osazení objektu do terénu 

a architektonické ztvárnění objektu (vizualizace, pohledy). V této fázi byly již částečně 

zapracovány požadavky požární bezpečnosti a dále zde bylo uvažováno s využitím 

stěnového konstrukčního systému, od něhož se odvíjela nejen dispozice (vhodné 

rozmístění nosných prvků), ale i zbytek navazujících částí. Na základě těchto podkladů 

se následně prováděcí dokumentace vypracovala. Její tvorba započala dokončením 

rozmístění jednotlivých nosných konstrukcí. Dalším krokem byl návrh stropní 

konstrukce a skladeb jednotlivých konstrukcí (podlah, příček, střechy, …), jejichž 

výsledná podoba byla ovlivněna především stavební fyzikou zahrnující 

tepelnětechnické posouzení a posouzení z hlediska akustiky. Poté následovalo 

dokončení zbývajících částí projektové dokumentace dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve 

znění pozdějších přepisů zahrnující část C, D.1.1, D.1.2 a požárně bezpečnostní řešení 

(D.1.3). Po vypracování výkresové dokumentace jsem pokračoval sepsáním textových 

částí stanovených zmíněnou vyhláškou. 

Při návrhu objektu jsem se řídil zadáním diplomové práce – na základě něj jsem 

vypracoval projektovou dokumentaci mateřské školy včetně všech souvisejících 

náležitostí, jejichž obsah byl vyžadován. V rámci této práce jsem se snažil aplikovat 

studiem doposud získané znalosti a to tak, aby byl výsledný projekt na odpovídající 

úrovni a v souladu s veškerými požadavky dotčených právních předpisů a norem. 

Největší pozornost jsem věnoval především výkresové dokumentaci, jejíž obsah je 

zpracován dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších 

předpisů. 

Vypracování této diplomové práce pro mne bylo cennou zkušeností, která mi 

umožnila jak získání nových znalostí, týkajících se návrhu školských staveb, zejména 

mateřských škol, tak i rozšíření stávajících znalostí o nové poznatky možných  

konstrukčních a materiálových řešení. 
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4 Seznam použitých zdrojů 

Právní předpisy – zákony, nařízení vlády, vyhlášky 

Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších 

předpisů. 

Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 

znění pozdějších předpisů. 

Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění 

pozdějších předpisů. 

Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů. 

Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 

a vibrací, ve znění pozdějších předpisů. 

Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení 

a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých ve znění pozdějších 

předpisů. 

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci ve 

znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů. 

Vyhláška č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov, ve znění pozdějších 

předpisů. 

Zákon č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně 

některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění pozdějších 

předpisů. 

Zákon ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 

Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění 

pozdějších předpisů. 

Vyhláška MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu 

státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů. 

Vyhláška č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů, ve znění pozdějších předpisů. 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU o energetické náročnosti budov. 
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Normy včetně aktuálních změn k danému datu zpracování 

ČSN 01 3420. Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části. Praha: 

Český normalizační institut, 2004. 

ČSN 73 1901. Navrhování střech – Základní ustanovení. Praha: Úřad pro technickou 

normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011. 

ČSN 73 3610. Navrhování klempířských konstrukcí. Praha: Český normalizační institut, 

2008. 

ČSN 74 3282. Pevné kovové žebříky pro stavby. Praha: Úřad pro technickou 

normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2014. 

ČSN 73 4108. Hygienická zařízení a šatny. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, 

metrologii a státní zkušebnictví, 2013. 

ČSN 73 4505. Podlahy – Společná ustanovení. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, 

metrologii a státní zkušebnictví, 2012. 

ČSN 74 6077. Okna a vnější dveře – Požadavky na zabudování. Praha: Úřad pro 

technickou normalizaci, metrologii a státní  zkušebnictví, 2018. 

ČSN EN 12056-3. Vnitřní kanalizace – Gravitační systémy – Část 3: Odvádění 

dešťových vod ze střech – Navrhování a výpočet. Praha: Český normalizační institut, 

2001. 

ČSN 73 6056. Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel. Praha: Úřad pro 

technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011. 

ČSN 73 6110. Projektování místních komunikací. Praha: Český normalizační institut, 

2006. 

ČSN 73 0810. Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení. Praha: Úřad pro 

technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2016. 

ČSN 73 0802. Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty. Praha: Úřad pro 

technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2009. 

ČSN 73 0818. Požární bezpečnost staveb – Obsazení objektů osobami. Praha: Český 

normalizační institut, 1997. 

ČSN 73 0848. Požární bezpečnost staveb – Kabelové rozvody. Praha: Úřad pro 

technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2009. 

ČSN 73 0872. Požární bezpečnost staveb – Ochrana staveb proti šíření požáru 

vzduchotechnickými zařízeními. Praha: Český normalizační institut, 1996.  

ČSN 73 0873. Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou. Praha: Český 

normalizační institut, 2003. 

ČSN 73 0821 ed. 2. Požární bezpečnost staveb – Požární odolnost stavebních 

konstrukcí. Praha: Český normalizační institut, 2007. 
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ČSN 01 3495. Výkresy ve stavebnictví – Výkresy požární bezpečnosti staveb. Praha: 

Český normalizační institut, 1997. 

ČSN 06 1008. Požární bezpečnost tepelných zařízení. 

ČSN 73 0540-1. Tepelná ochrana budov – Část 1: Terminologie. Praha: Český 

normalizační institut, 2005. 

ČSN 73 0540-2. Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky. Praha: Úřad pro 

technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011. 

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

Český normalizační institut, 2005. 

ČSN 73 0540-4. Tepelná ochrana budov – Část 4: Výpočtové metody. Praha: Český 

normalizační institut, 2005. 

ČSN 73 0532. Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických 

vlastností stavebních výrobků – Požadavky. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, 

metrologii a státní zkušebnictví, 2010. 

ČSN 73 0525. Akustika – Projektování v oboru prostorové akustiky – Prostory pro 

kulturní účely – Prostory ve školách – Prostory pro veřejné účely. Praha: Český 

normalizační institut, 1998. 

ČSN 73 0527. Akustika – Projektování v oboru prostorové akustiky – Prostor pro 

kulturní účely – Prostory ve školách – Prostory pro veřejné účely. Praha: Český 

normalizační institut, 2005. 

ČSN EN ISO 12 354-1. Stavební akustika – Výpočet akustických vlastností budov 

z vlastností stavebních prvků – Část 1: Vzduchová neprůzvučnost mezi místnostmi. 

Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2018. 

ČSN EN 17 037. Denní osvětlení budov. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, 

metrologii a státní zkušebnictví, 2019. 

ČSN 73 0580-1. Denní osvětlení budov – Část 1: Základní požadavky. Praha: Český 

normalizační institut, 2007. 

ČSN 73 0580-3. Denní osvětlení budov – Část 3: Denní osvětlení škol. Praha: Český 

normalizační institut, 1994. 

Odborná literatura – knihy, skripta 

ZOUFAL, Roman. Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódu. 

Praha: Pavus, 2009. ISBN 978-80-904481-0-0. 

REMEŠ Josef, UTÍKALOVÁ Ivana, KACÁLEK Petr, KALOUSEK Lubor, 

PETŘÍČEK Tomáš a kolektiv. Stavební příručka: to nejdůležitější z norem, vyhlášek 

a zákonů. 2., aktualiz. vyd. Praha: Grada 2014. Stavitel. ISBN 978-80-247-5142-9. 
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Vysokoškolské kvalifikační práce 

Ondřej Papst. Rodinný dům s provozovnou. Brno, 2019. 64 s., 533 s., příl. Bakalářská 

práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav pozemního stavitelství. 

Vedoucí práce Ing. Ing. Petr Kacálek, Ph.D. 

Webové stránky 

WIENERBERGER. Základní informace k cihlám Porotherm a taškám 

Tondach [online]. [cit. 12.12.2020]. Dostupné z: https://wienerberger.cz 

TOPWET. Střešní prvky TOPWET [online]. [cit. 12.12.2020]. Dostupné 

z: http://www.topwet.cz/ 

ISOVER. Tepelné izolace, zvukové izolace a protipožární izolace [online]. 

[cit. 12.12.2020]. Dostupné z: https://www.isover.cz/ 

BEST. Dlažba pro tři generace [online]. [cit. 12.12.2020]. Dostupné 
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DEKPARTNER [online]. [cit. 12.12.2020]. Dostupné z: https://www.dekpartner.cz/ 
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Garážová vrata, předokenní rolety, žaluzie a dveře. LOMAX [online]. [cit. 12.12.2020]. 
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documents/19/159298145407.pdf 
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Ústav pozemního stavitelství Fakulta stavební. Část VŠKP – Stavební fyzika [online]. 

[cit. 07.01.2021]. Dostupné z: http://pst.fce.vutbr.cz/wp-

content/uploads/sites/5/2016/11/VSKP-Sablona_Stavebni-fyzika.docx 

BOZPinfo. Základní právní předpisy BOZP: Přehled základních právních předpisů 

týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v ČR [online]. [cit. 07.01.2021]. 

Dostupné z: https://www.bozpinfo.cz/zakladni-pravni-predpisy-bozp 

FAST Moodle e-learning. D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení stavby. Technická zprava 

požární ochrany [online]. [cit. 13.01.2021]. Dostupné z: https://lms.fce.vutbr.cz 

Použitý software 

GRAPHISOFT. ArchiCAD 22 [software]. Dostupné z: https://myarchicad.com 

ASTRA MS SOFTWARE. BuildingDesign [software]. Dostupné z: www.astrasw.cz/cs 
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DEKSOFT. Tepelná technika 2D [software]. Dostupné 
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DEKSOFT. Energetika [software]. Dostupné z: https://deksoft.eu/codek?/penb 

K-CAD. Simulace 2018 [software]. Dostupné z: https://kcad.cz/cz/stavebni-
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K-CAD. Stabilita 2011 [software]. Dostupné z: http:kcad.cz/cz/stavebni-fyzika/tepelna-

technika/stabilita/ 

EPIC Games. Unreal Engine. Twinmotion [software]. Dostupné 
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5 Seznam použitých zkratek a symbolů 

Seznam zkratek, symbolů 

apod. a podobně 

alt. alternativně 

asf. asfaltový 

b. bod 

BOZP bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

BPEJ bonitovaná půdně ekologická jednotka 

B.p.v. balt po vyrovnání 

cca cirka 

cit. citováno 

č. číslo 

činit. činitele 

čl. článek 

č. m. číslo místnosti 

ČNR Česká národní rada 

ČR Česká republika 

ČSN česká technická norma 

ČSN ISO mezinárodní technická norma 

dl. délky, délka 

DN jmenovitý průměr 

DP diplomová práce 

DPS dokumentace pro provádění stavby 

E exteriér 

EP elektroměrový pilíř 

EPS elektrická požární signalizace, expandovaný polystyren 

HI hydroizolace, hydroizolační 

hyg. hygienické 

CHKO chráněná krajinná oblast 

I interiér 

IČO identifikační číslo osoby 

IG inženýrskogeologický 

izol. izolace 

kce, k-ce konstrukce 

kcích konstrukcích 

kční konstrukční 

ker. keramický 

kol. kolektiv 

k.ú. katastrální území 

max. maximálně 

m. č. místnost číslo 
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min. minimálně 

MK místní komunikace 

MMRČR Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky 

m n. m. metrů nad mořem 

modif. modifikovaný 

MŠ mateřská škola 

MV Ministerstvo vnitra 

MVČR Ministerstvo vnitra České republiky 

MW minerální vata 

MŽP Ministerstvo životního prostředí 

např. například 

nád. nádobí 

NK nosná konstrukce 

NN nízké napětí 

NP nadzemní podlaží 

NÚC nechráněná úniková cesta 

NV nařízení vlády 

NVV nevětraná vzduchová vrstva 

odst. odstavec 

ozn. označení 

PBŘ požárně bezpečnostní řešení 

PBŘS požárně bezpečnostní řešení stavby 

PBS požární bezpečnost staveb 

PBZ požárně bezpečnostní zařízení 

PD projektová dokumentace 

PE polyethylen 

PHP přenosný hasicí přístroj 

podl. podlaží 

pol. položka 

popř. popřípadě 

pr. prádlo 

projekt. projektovaných 

PT původní terén 

PU polyuretan 

PÚ požární úsek 

PVC polyvinylchlorid 

RŠ rozvinutá šířka 

Sb. sbírka zákonů 

SDK sádrokarton 

S-JTSK systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 

SO stavební objekt 

SPB stupeň požární bezpečnosti 
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S. R. srovnávací rovina 

š. šířka 

štuk. štuková 

tab. tabulka 

TI tepelněizolační 

tj. to jest 

tl. tloušťka 

TM technická místnost 

TSHB technické služby Havlíčkův Brod 

TZB technická zařízení budovy 

tzn. to znamená 

TZPO technická zpráva požární ochrany 

UT upravený terén 

ÚC úniková cesta 

V výška 

vlák. vláken 

VVV větraná vzduchová vrstva 

vyhl. vyhláška 

vytah. vytahovaný 

vzd. vzduchová 

VZT vzduchotechnika, vzduchotechnického 

VZPP ve znění pozdějších předpisů 

XPS extrudovaný polystyren 

ZPF zemědělský půdní fond 

ZZT zpětné získávání tepla 

ŽB železobeton 

ŽP životní prostředí 

Ø průměr  

Seznam veličin 

A [m
2
] plocha podlahy stanovená z vnějších rozměrů 

a [–] součinitel vyjadřující rychlost odhořívání z hlediska charakteru 

hořlavých látek 

Aj [m
2
] plocha j-té teplosměnné konstrukce stanovená z vnějších rozměrů 

A LAmax [dB] maximální hladina akustického tlaku 

A LAeq,T [dB] ekvivalentní hladina akustického tlaku 

an [–] součinitel pro nahodilé požární zatížení 

as [–] součinitel pro stálé požární zatížení 

b [–] součinitel vyjadřující rychlost odhořívání z hlediska stavebních 

geometrických podmínek 

bj [–] teplotní redukční činitel odpovídající j-té konstrukci 
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c, c3 [–] součinitel vyjadřující vliv požárně bezpečnostních zařízení nebo 

opatření 

d [m] tloušťka konstrukce, tloušťka vrstvy konstrukce, odstupová 

vzdálenost 

D [%] činitel denní osvětlenosti 

Dmin [%] minimální činitel denní osvětlenosti 

DT [%] cílový činitel denní osvětlenosti 

DTM [%] minimální cílový činitel denní osvětlenosti 

Dw [%] činitel denní osvětlenosti zasklení z vnější strany 

E [osob] počet evakuovaných osob v posuzovaném místě 

E1 [osob] počet evakuovaných osob, schopných samostatného pohybu, 

v posuzovaném místě 

E2 [osob] počet evakuovaných osob, s omezenou schopností pohybu, 

v posuzovaném místě 

F‘ [kN] zatížení působící na základ 

fRsi [–] teplotní faktor vnitřního povrchu  

fRsi,cr [–] kritický teplotní faktor vnitřního povrchu 

fRsi,K [–] teplotní faktor vnitřního povrchu koutu 

fRsi,N [–] požadovaná hodnota nejnižšího teplotního faktoru vnitřního 

povrchu  

h [m] požární výška objektu 

Hg [W/K] ustálený měrný tepelný tok prostupem tepla podlahou přilehlou 

k zemině včetně vlivu zeminy a případných okrajových tepelných 

izolací, stanovených pro vnější rozměry podlahy 

HJ1 [–] hasicí jednotky hasicího přístroje 

hu [m] výška vymezené plochy 

hs [m] světlá výška požárního úseku 

is [mm/min] index šíření plamene po povrchu stavebních hmot 

K [osob] počet evakuovaných osob v jednom únikovém pruhu 

k1 [dB] korekce na vedlejších cestách neprůzvučnosti 

l [m] délka vymezené plochy 

L’n,w [dB] vážená stavební normovaná hladina akustického tlaku 

kročejového zvuku 

lmax [m] maximální délka únikové cesty 

lskut [m] skutečná délka únikové cesty 

Mc,a [kg/(m
2
·a)] roční množství zkondenzované vodní páry 

Mc,N [kg/(m
2
·a)] omezení ročního množství zkondenzované vodní páry uvnitř kce 

Mev,a [kg/(m
2
·a)] roční množství vypařitelné vodní páry uvnitř konstrukce 

n [1/h] intenzita větrání místnosti 

nHJ [–] počet hasicích jednotek hasicích přístrojů 

nmin [1/h] nejnižší intenzita větrání místnosti 

nmin,N [1/h] doporučená nejnižší intenzita větrání místnosti 
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nN [1/h] požadovaná intenzita větrání místnosti 

nr [–] počet hasicích přístrojů určený dle ČSN 

n50 [1/h] celková intenzita výměny vzduchu při tlakovém rozdílu 50 Pa 

n50,N [1/h] doporučená hodnota celkové intenzity výměny vzduchu při 

tlakovém rozdílu 50 Pa 

p [kg/m
2
] požární zatížení 

pn [kg/m
2
] nahodilé požární zatížení 

po [%] procento požárně otevřených ploch 

ps [kg/m
2
] stálé požární zatížení 

pv [kg/m
2
] výpočtové požární zatížení 

Q [l/s] odběr 

Qi [kW] předběžná ztráta budovy 

Rdt [MPa] návrhová únosnost zeminy 

Rse [(m
2
·K)/W] odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce 

Rsi [(m
2
·K)/W] odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce 

RT [(m
2
·K)/W] odpor konstrukce při přestupu tepla 

Rw [dB] laboratorní vzduchová neprůzvučnost 

R’w [dB] vážená vzduchová neprůzvučnost 

R'w,N [dB] požadovaná vážená vzduchová neprůzvučnost 

S [m
2
] plocha požárního úseku 

sd [m] ekvivalentní difúzní tloušťka 

SF [m] celková plocha obvodového pláště místnosti 

Si [m
2
] podlahová plocha i-té místnosti 

Smax [m
2
] maximální plocha 

So [m
2
] plocha okenních výplní otvorů 

Sp [m
2
] vymezená plocha 

Spo [m
2
] celková požárně otevřená plocha 

s1, s2 [–] součinitel vyjadřující podmínky evakuace 

šmin [m] minimální šířka 

šskut [m] skutečná šířka únikové cesty 

u [–] minimální počet únikových pruhů 

U [W/(m
2
·K)] součinitel prostupu tepla 

UD [W/(m
2
·K)] součinitel prostupu tepla dveřních výplní otvorů 

Uem [W/(m
2
·K)] průměrný součinitel postupu tepla 

Uem,rec [W/(m
2
·K)] doporučený průměrný součinitel prostupu tepla 

Uem,dop [W/(m
2
·K)] doporučený průměrný součinitel prostupu tepla 

Uem,N [W/(m
2
·K)] požadovaný průměrný součinitel prostupu tepla 

Uf [W/(m
2
·K)] součinitel prostupu tepla rámu 

Ug [W/(m
2
·K)] součinitel prostupu tepla zasklení 

UN,20 [W/(m
2
·K)] požadovaný součinitel prostupu tepla 

Upas,20 [W/(m
2
·K)] doporučený součinitel prostupu tepla pro pasivní domy 

Urec,20 [W/(m
2
·K)] doporučený součinitel prostupu tepla 
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Uw [W/(m
2
·K)] součinitel prostupu tepla okenních výplní otvorů 

v [m/s] rychlost 

zmax [–] maximální možný počet podlaží 

ΔRw [dB] zlepšení vzduchové neprůzvučnosti přídavnými vrstvami 

Δθv(t) [°C] pokles výsledné teploty v zimním období 

Δθv,N(t) [°C] požadovaná hodnota poklesu výsledné teploty v místnosti 

v zimním období 

Δθ10 [°C] pokles dotykové teploty podlahy 

Δθ10,N [°C] požadovaná hodnota poklesu dotykové teploty podlahy 

Δφi [%] bezpečnostní vlhkostní přirážka 

Δφr [1/K] změna relativní vlhkosti vnitřního vzduchu vlivem teploty 

venkovního vzduchu 

θai [°C] návrhová teplota vnitřního vzduchu 

θai,max [°C] nejvyšší denní teplota vzduchu v místnosti v letním období 

θai,max,N [°C] požadovaná hodnota nejvyšší denní teploty vzduchu v místnosti 

v letním období 

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

θex [°C] návrhová teplota prostředí přilehlého k vnější straně konstrukce 

v zimním období 

θi [°C] návrhová vnitřní teplota 

θim [°C] převažující vnitřní návrhová teplota 

θsi,min [°C] nejnižší vnitřní povrchová teplota 

θsi,min,K [°C] nejnižší vnitřní povrchová teplota konstrukce v koutu 

θv,min [°C] předepsaná nejnižší výsledná teplota 

λD [W/(m·K)] deklarovaný součinitel tepelné vodivosti materiálu 

μ [–] difúzní odpor 

ρ [kg/m
3
] objemová hmotnost 

σz [MPa] napětí v základové spáře 

φcv [%] průběh relativní vlhkosti vzduchu proudícího v posuzované vrstvě 

φi [%] návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu 

φi,r [%] relativní vlhkost vnitřního vzduchu 

φsi,cr [%] kritická vnitřní povrchová vlhkost 

χN [W/(m·K)] požadovaná hodnota bodového činitele prostupu tepla 

ψN [W/(m·K)] požadovaná hodnota lineárního činitele prostupu tepla 
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