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ABSTRAKT 
 
Diplomová práca spracováva projektovú dokumentácie pre prevedenie 
stavby školského zariadenia s priestormi materskej školy a strediska 
voľného času. Objekt je situovaný v obci Jesenice, časť Zdiměřice, 
v okrese Praha – západ. Riešený pozemok sa nachádza v rozrastajúcej sa 
obytnej lokalite. Novostavba je navrhnutá ako samostatne stojaca 
s dvomi nadzemnými podlažiami, zastrešená plochou vegetačnou 
strechou s extenzívnym ozelenením. Vstup do objektu je spoločný pre 
obe prevádzky. Na prvom nadzemnom podlaží sa nachádza materská 
škola s dvomi oddeleniami po dvadsať detí. Druhé nadzemné podlažie je 
navrhnuté pre účely strediska voľného času pre deti a dorast. Zahrňuje 
priestory pre voľnočasové aktivity ako výtvarný ateliér, keramická dielňa, 
baletná sála, hudobná či počítačová učebňa, s celkovou kapacitou pre 43 
detí. Priestory sú riešené v súlade s požiadavkami na bezbariérové 
užívanie stavieb.  
 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ 
 
materská škola, stredisko voľného času, vápenopieskové tvárnice, plochá 
strecha, vegetačná strecha, extenzívne ozelenenie, bezbariérový prístup 
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ABSTRACT  

The diploma thesis processes the documentation of project which 
displays a building of school facility with an area for kindergarten and 
center of leisure time. Construction is situated in village Jesenice, part of 
Zdimerice, in district Prague – west. Resolving land is located within 
growing residential region. The new building is designed as a standalone 
with two aboveground floors, covered with flat vegetative rooftop with 
extensive greenery. The entrance into the object is mutual for both 
organizations. At the first aboveground floor is positioned the 
kindergarten with two sections each for twelve children. The second 
aboveground floor is designed with the purpose for center of leisure time 
activities for children and young adults. It includes art studio, ceramic 
workshop, ballet hall, musical or computer classrooms with the overall 
capacity of forty-three children. The space is lay out in accordance with 
conditions of barrier-free use. 

KEYWORDS  

Kindergarten, Leisure center, limestone blocks, flat roof, vegetation roof, 
extensive greenery, barrier-free access 
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ÚVOD 
 

Obsahom diplomovej práce bolo spracovanie stavebnej časti projektovej 
dokumentácie pre prevedenie stavby. Navrhovaný je školský objekt 
zahrňujúci priestory materskej školy a strediska voľného času pre deti 
a dorast. Materská škola má kapacitu dvoch oddelení po dvadsať detí, 
stredisko zahrňuje priestory pre 43 návštevníkov, riešené v súlade 
s požiadavkami na bezbariérové užívanie stavieb. 
 
Objekt je situovaný v obci Jesenice, v časti Zdiměřice, ležiacej v okrese Praha 
– západ. K dotknutému pozemku prilieha z východnej strany miestna 
komunikácia tretej triedy. Novostavba je navrhovaná ako samostatne 
stojaca s dvomi nadzemnými podlažiami, zastrešená plochou vegetačnou 
strechou s extenzívnym ozelenením. Zvislé nosné konštrukcie sú 
z vápenopieskových tvárnic, vodorovné nosné konštrukcie z predpätých 
dutinových stropných panelov. Založenie objektu je na základových pásoch 
z prostého betónu. Obvodový plášť bude zateplený kontaktným 
zatepľovacím systémom z minerálnej vaty s omietkou. V projekte je 
uvažované s núteným vetraním vzduchotechnickými 
jednotkami, vykurovaním pomocou tepelných čerpadiel vzduch – voda. 
Objekt bude napojení na extistujúce inžinierske siete 
 
Pre diplomovú prácu som spracovala prípravné a študijné práce, situačné 
výkresy, architektonicko-stavebné riešenie, stavebno-konštrukčné riešenie, 
posúdenie objektu z hľadiska požiarnej bezpečnosti a základné posúdenie 
stavebnej fyziky. Projekt som spracovala pomocou softwaru AutoCAD, 
SketchUp, Building design a DEKSOFT. 
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A.1. Identifikační údaje 

 

A.1.1  Údaje o stavbe: 
 
a) názov stavby 
  
 Materská škola a stredisko voľného času, Zdiměřice 
 
b) miesto stavby (adresa, čísla popisné, katastrálne územie, parcelne čísla 
pozemkov) 

 
Miesto stavby: Zdiměřice (Jsenice) 
Parcelne číslo: 82 / 363, 82 / 364, 82 / 365, 82 / 366, 82 / 335 
Katastrálne územie: Zdměřice u Prahy  [713287] 
Kraj:   Stredočeský 
Okres:    Praha - západ 

 
 

A.1.2  Údaje o stavebníkovi 
 
c) obchodná firma alebo názov, identifikačné číslo osoby, adresa sídla 
(právnická osoba) 
  

Názov: mesto Jesenice 
Adresa: Budějovická 303, 252 42 Jesenice 

 
 

A.1.3  Údaje o spracovateľovi projektovej dokumentácie  
 
a) meno, priezvisko obchodná firma, identifikačné číslo osoby, miesto 
podnikania (fyzická osoba podnikajúca) alebo obchodná firma alebo názov, 
identifikačné číslo osoby (právnická osoba) 

 
Firma: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební 
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A.2. Členenie stavby na stavebné objekty 
a technické a technologické zariadenia 

 SO.01 Materská škola a stredisko voľného času, Zdiměřice  
SO.02 Spevnené plochy – príjazdová komunikácia, parkovisko, 

pochôdzne plochy  
 SO.03 Oplotenie pozemku 
 SO.04 Rozvody pitnej vody 
 SO.05 Rozvody NN 
 SO.06 Rozvody splaškovej kanalizácie 
 SO.07 Rozvody dažďovej kanalizácie 
 SO.08 Rozvody STL 
 

A.3. Zoznam vstupných podkladov 

a) základné informácie o rozhodnutiach alebo opatreniach, na ktorých 
základe bola stavba povolená – označenie stavebného úradu, meno 
autorizovaného inšpektora, dátum vyhotovenia a číslo jednacieho 
rozhodnutia alebo opatrenia  

 
Dokumentácií vytvorenej pre účely diplomovej práce nepredchádzajú 
žiadne iné rozhodnutia či povolenia. 

 
b) základné informácie o dokumentácií alebo projektovej dokumentácií, 
na ktorej základe bola spracovaná projektová dokumentácia pre 
prevedenie stavby  

 
Projektovej dokumentácií spracovanej pre účely diplomovej práce 
predchádzalo spracovanie architektonickej štúdie. 

 
c) ďalšie podklady 

 
- územný plán mesta Jesenice 
- vyjadrenia správcov technickej infraštruktúry 
- katastrálne mapy 
- platné normy a vyhlášky na území ČR 
- geologické mapy 
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B.1. Popis územIia stavby 

a) charakteristika územia a stavebného pozemku, zastavené 
a nezastavené územie, súlad navrhovanej stavby s charakterom územia, 
doterajšia zastavanosť a využitie územia 

 
Navrhovaný objekt je umiestnený na rozsiahlom pozemku tvoreným 
parcelami číslo 82/363, 82/634, 82/365, 82/366 a 82/335 v KÚ Zdiměřice 
u Prahy [713287]. Jedná sa o okrajovú časť mesta, rozvíjajúcu sa oblasť 
s výstavbou rodinných a bytových domov.  
 
b) údaje o súlade s územným rozhodnutím alebo regulačným plánom 
alebo verejnoprávnou zmluvou územné rozhodnutie nahradzujúcou alebo 
územným súhlasom 

 
Riešený pozemok je územným plánom mesta Jesenice vymedzený pre 
občianskú vybavenosť. 
 
c) údaje o súlade s územne plánovacou dokumentáciou, v prípade 
stavebných úprav podmieňujúcich zmenu užívania stavby 

 
Navrhovaná stavba je v súlade s územne plánovacou dokumentáciou.  
 
d) informácie o vydaných rozhodnutiach o povolení výnimky zo 
všeobecných požiadaviek na využívanie územia 

 
Neboli vydané výnimky pre umiestnenie stavby, účel stavby zodpovedá 
územného plánu. 
 
e) informácie o tom, či a v akých častiach dokumentácie sú zohľadnené 
podmienky záväzných stanovísk dotknutých orgánov 

 
Záväzné stanoviská sa v rámci spracovanie diplomovej práce neriešili. 
 
f) výpočet a závery prevedených prieskumov a rozborov – geologický 
prieskum, hydrogeologický prieskum, stavebne historický prieskum a pod. 

 
Bola prevedená vizuálna prehliadka miesta stavby za pomoci digitálnych 
máp. Geologický či hydrogeologický prieskum neboli prevedené, pred 
založením objektu bude potrebné overiť  únosnosť zeminy v základovej 
škáre. Z dostupných podkladov bola zistená hodnota radónového indexu – 
nízka, na pozemku sa vyskytujú pôdy hlinitopiesčité až hlinitoílovité.   
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g) ochrana území podľa iných právnych predpisov 
 

U riešených parciel nie sú evidované žiadne spôsoby ochrany.  
 
h) poloha vzhľadom k záplavovému územiu, poddolovanému územiu 
a pod. 

 
Stavba sa nachádza na území s charakteristikou ,,veľmi malej seizmicity“, 
nemusí sa posudzovať na účinky prírodného zametrasenia, nenachádza sa 
v záplavovom území a ani v lízkosti poddolovaných území.  
 
i) vplyv stavby na okolité stavby a pozemky, ochrana okolia, vplyv stavby 
na odtokové pomery v území 

 
Navrhovaná stavba nemá zásadný vplyv na okolitú zástavbu, rešpektuje ju 
architektonickým i výškovým riešením, budú dodržané odstupové 
vzdialenosti od okolitých stavieb.  
Stavba neovplyvní negatívne odtokové pomery v území. Dažďové vody 
z novo vybudovaných spevnených plôch parkoviska budú svakované na 
pozemku. Ostatné vody budú pre nízke vsakovacie pomery zachytávané 
v retenčnej nádrži a regulovaným odtokom vypúšťané do dažďovej 
kanalizácie.  
 
j) požiadavky na asanácie, demolácie, kácanie drevín 
 

Na pozemku sa nenachádza vzrástla zeleň. V potrebnom rozsahu budú 
odstránené náletové dreviny, nie sú teda kladené požiadavky na výrub či 
asanácie.  
 
k) požiadavky na maximálne dočasné a trvalé zábory poľnohospodárskeho 
pôdneho fondu nebo pozemkov určených k plneniu funkcie lesa 

 
Parcely sú zaradené do poľnohospodárskeho pôdneho fondu, je potrebné 
v súlade s požiadavkami odboru životného prostredia o ich vyňatie.  
 
l) územno-technické podmienky – hlavne možnosť napojení na existujúcu 
dopravnú a technickú infraštruktúru, možnosť bezbariérového prístupu 
k navrhovanej stavbe 

  
Napojenie stavby je uvažované zo štvorramennej križovatky. Na Ulici 
Hrnčířská, sa vybuduje v smere do centra prídavný pruh, šírky 2,75 m,  pre 
odbočovanie vľavo. Pripojenie vyhovuje bezpečnému užívaniu, bezpečnej 
a plynulej prevádzke na priľahlej komunikácií. V súlade s príslušnými 
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predpismi bude prevedené vodorovné i zvislé značenie. Vodorovné značenie 
bude prevedené z materiálov s dlhou životnosťou (štrukturálny plast).    

  
m) vecné a časové väzby stavby, podmieňujúce, vyvolané, súvisiace 
investície 

 
Navrhovaný objekt bude napojený na existujúcu dažďovú kanalizáciu. Mesto 
dá pre tento účel vybudovať predĺženie kanalizačného vedenia na Ul. 
Malebná.   

 
n) zoznam pozemkov podľa katastra nehnuteľností, na ktorých sa stavba 
realizuje 

 
Tabuľka uvádza č. parcel z projektu diplomovej práce. Reálne parcely 
uvedené v katastri nehnuteľností, sú územným plánom z polovice určené pre 
občiansku výstavbu a z polovice pre športové a rekreačné plochy. 
Navrhovaný objekt je situovaný v časti pre občianskú vybavnosť. Projekt 
diplomovej práce narába s už preparcelovanými pozemkami, ktoré sa 
uskutočnilo pri prejednávaní nižšieho stupňa PD. 
 
n) zoznam pozemkov podľa katastru nehnuteľností, na ktorých vznikne 
ochranné pásmo, bezpečnostné pásmo  
 
Vybudovanie navrhovaného objektu, nebude mať za následok vznik nových 
ochranných či bezpečnostných pásiem. 

 

 

 

parcela 
číslo 

výmera 
[m2] 

druh 
pozemku 

spôsob 
ochrany 

majiteľ 
 

82/363 1931 orná pôda ZPF mesto Jesenice, Budějovická 
303, 252 42 Jesenice 

 

 

82/364 2283 orná pôda ZPF 
mesto Jesenice, Budějovická 
303, 252 42 Jesenice 

 

 

82/365 2121 orná pôda ZPF 
mesto Jesenice, Budějovická 
303, 252 42 Jesenice 

 

 

82/366 1687 orná pôda ZPF mesto Jesenice, Budějovická 
303, 252 42 Jesenice 

 

 

82/335 248 orná pôda ZPF mesto Jesenice, Budějovická 
303, 252 42 Jesenice 
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B.2. Celkový popis stavby 

B.2.1 Základná charakteristika stavby a jej užívania 
 

a)  nová stavba nebo zmena dokončenej stavby; u zmeny stavby údaje o jej 
súčasnom stave, závery stavebno-technického, prípadne stavebno-
historického prieskumu a výsledky statického posúdenia nosných 
konštrukcií 

 
Navrhovaná je novostavba školského objektu, vrátane podružných stavieb, 
ako sú spevnené plochy, oplotenie, terénne úpravy a pod. 

 

b)  účel užívania stavby 
 

V prízemí objektu sa bude nachádzať materská  škola s dvomi oddeleniami, 
každé pre dvadsať detí. Druhé podlažie bude slúžiť stredisku voľného času 
pre deti a dorast. Sú tu navrhnuté priestory pre výtvarný ateliér k kapacitou 
pre piatich návštevníkov, keramická dielňa pre desiatich, baletná sála pre 
šiestich, hudobná trieda pre výuku jednotlivca, a dve počítačové učebne, pre 
deväť a dvanásť osôb.  

 

c)  trvalá nebo dočasná stavba, 
 

Jedná sa o stavbu trvalú. 

 

d)  Informácie o vydaných rozhodnutiach o povolení výnimky z technických 
požiadaviek zabezpečujúcich bezbariérové užívanie stavby 

 
Priestory strediska voľného času sú riešené tak aby rešpektovali požiadavky 
na bezbariérové užívanie, stanovené v nasledujúcimi predpismi: 

- s vyhláškou č.268/2009 o technických požadavcích na stavby, 

- s vyhláškou č. 398/2009 o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb; 

 

e)  Informácie o tom, či, a v akých častiach dokumentácie sú zohľadnené 
podmienky záväzných stanovísk dotknutých orgánov 

 
V rámci riešenia diplomovej práce neboli vydané žiadne záväzné stanoviská.  

f) ochrana stavby podľa iných právnych predpisov 
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Na navrhovaný typ stavby sa nevzťahujú žiadne ochranné opatrenia. 
Rovnako sa ani nenachádza v pamiatkovom chránenom území, v blízkosti sa 
nevyskytujú prírodné či kultúrne pamiatky 
 

1. navrhovaný parametre budovy - zastavaná plocha, zastavaný priestor, 
použiteľný počet funkčných jednotiek a ich veľkosť atď. 
 
Celková plocha pozemku:       
8270,0 m2 
Zastavaná plocha samotnou stavbou:     
803,9  m2 
Obostavaný priestor:         
7330,9 m3 
Spevnené plochy celkom:        
1559,3m2 
Plocha parkoviska:       
582,0 m2  
Max. rozmery budovy:      
40,4 x 24,65 m  
Počet podlaží:         
1.NP, 2.NP 
Max. výška budovy od UT:      
8,635 m  
 

g)  základné bilancie stavby – hospodárenie s dažďovou vodou 
 

Dažďová kanalizácia: 
Zrážky zo strechy budú zachytávaná v retenčnej nádrži a regulovaným 
odtokom vypúšťané do dažďovej kanalizácie. Vody zo spevnených plôch 
parkoviska budú zvedené kanalizáciou do odlučovača ľahkých kvapalín 
a následne vsakované na pozemku. 
 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické riešenie 
 

a) urbanizmus  
 

Objekt je situovaný v severnej časti pozemku tak, aby jeho južná časť slúžila 
pre pobyt detí materskej školy. Objekt je napojený na priľahlú komunikáciu 
tretej triedy v mieste riadenej križovatky. V severnej časti pozemku sú 
navrhnuté parkovacie státia pre pracovníkov a návštevníkov strediska či 
škôlky. Umiestnenie objektu rešpektuje dodržanie odstupových vzdialeností 
od okolitej zástavby 
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b) architektonické riešenie 

 
Objekt je samostatne stojaci, s dvomi nadzemnými podlažiami, 
nepravidelného pôdorysného tvaru, cca 40,40 x 24,65 m, výškou  
8,635 m. Zastrešenie je plochou vegetačnou extenzívnou strechou, fasáda 
ETICS so silikónovou omietkou v trojfarebnej kombinácií, biela odtieň NCS  
S 0502 -G, žltá odtieň NCS S 2040 – Y10R a terakota NCS S 4030 – Y60R. 
Soklové murivo je z mozaikovej omietky stredne šedej farby. Výplne otvorov 
sú navrhnuté plastové a hliníkové s profilmi tmavo šedej farby, odtieň RAL 
7022. 
 

B.2.3 Celkové prevádzkové riešenie 
 

Navrhovaná stavba sa radí medzi stavby školské, zahrňuje prevádzku MŠ 
a strediska voľného času pre deti a dorast. Hlavný vstup do objektu je 
koncipovaný na východnej fasáde, vstup je spoločný pre obe prevádzky.  Cez 
zádverie sa vchádza buď do priestorov MŠ na 1.NP, alebo do haly s výťahom 
a schodiskom na 2.NP. 
MŠ tvoria dve oddelenia, každé určené pre dvadsať detí. Ďalej sa tu 
nachádzajú priestory zborovne, riaditeľňa, žehliareň/práčovňa, strojovňa 
VZT, technická miestnosť a hygienické zázemie. V stredisku voľného času pre 
deti a dorast sú priestory výtvarného ateliéru, keramickej dielne, hudobná 
trieda, dve počítačové učebne a baletná sála, o celkovej kapacite pre 43 detí. 
Súčasťou priestoru sú šatne a hygienické zázemie. 
 

B.2.4 Bezbariérové užívanie stavby 
 

Do budovy je zabezpečený bezbariérový prístup, max. prevýšenie podlahy 
20 mm, zabezpečený prístup bezbariérovým výťahom na 2.NP, dvere šírky 
900 mm s osadeným madlom, prekslené dverné krídla opatrené 
kontrastnými značkami vo výške 800 a 1400 mm priemeru min. 50 mm, 
osovo vzdialenými max. 150 mm. Schodisko má požadovaný sklon do 28°, 
šírky 1,5 m. V stredisku voľného času sa nachádza hygienické bezbariérové  
zariadenie zvlášť pre ženy a mužov.  Aj exteriérové komunikácie majú 
dodržanú požadovanú min. šírku 1,5 m, na parkovisku sú vyhradené dve 
státia pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. 
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B.2.5 Bezpečnosť pri užívaní stavby 

 
Stavba je navrhnutá a bude prevedená tak, aby bolo zabezpečené jej 
bezpečné užívanie. Zábradlie schodiska, výplní otvorov je výšky  
1000 mm, výplne otvorov sú potrebnom rozsahu zasklené viacvrstvým 
bezpečnostné sklo. Podlahové krytiny (keramické) budú vykazovať príslušnú 
triedu protisklzných vlastností podľa ČSN 74 4505 aspoň R10 s faktorom 
trenia vlhkej búdy μ ≥ 0,5 a v prípade schodov μ ≥ 0,5 + tgα. 
 

B.2.6 Základná charakteristika objektu 
 

a) stavební riešenie 
 
Riešenie vychádza z účelu a významu areálu. Návrh sa uvažuje s fasádnymi 
omietkami v kombinácií troch farebných odtieňov. Výrazne pôsobia 
sklenené plochy okien a sklenených stien. Objekt je navrhnutý ako 
jednoduchá stavba s dvomi nadzemnými podlažiami, plochou vegetačnou 
strechou s extenzívnym ozelenením.  
Nosný systém je stenový z vápenopieskových tvárnic hr. 250 mm, založený 
na základových pasoch z prostého betónu. Vodorovné nosné konštrukcie sú 
z predpätých dutinových panelov. Schodisko je trojramenné 
železobetónové. Prvý a posledný stupeň bude farebne odlíšený.  
Výťah slúži pre zabezpečenie bezbariérového užívania, manipuláciu 
s materiálom, nerezový povrch. 
Obvodový plášť bude zateplený kontaktným zatepľovacím systémom 
s omietkou. 
Okna budú plastové s farebným rámom, zasklené izolačným trojsklom. 
Podlahy budú s povrchom z keramickej dlažby, PVC a kobercovým. 
V zádveriach sa počíta s čistiacou zónou. 
Podhľady budú prevedené v súlade s PBR, ide o podhľady z hladkého SDK 
a akustické. 
Povrchové úpravy stien štukovou omietkou, vonkajšie silikónovou omietkou. 
Vnútorná maľovka bude z disperzné, priedušné, omyvateľné, oteruvzdorné, 
stálofarebné. 
Stolárske výrobky, dvere masívne laminátové v oceľovej obložkovej zárubni. 
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b) konštrukčné a materiálové riešenie 
 

Inžinierske siete prechádzajúce staveniskom, či už exitujúce alebo nové, 
musia pred zahájením zemných prác vyznačiť ich správcovia a zabezpečiť sa 
proti poškodeniu.  
 
Základové konštrukcie 
Založenie stavby je navrhnuté ako plošné na základových pásoch. Na 
základové pásy bude prevedený podkladný betón hr. 150 mm. Betonáž 
základu bude robená priamo do výkopu. Monolitická časť bude prevedená 
z betónu C20/25. Steny budú založené na základových pásov výšky 500 mm 
v kombinácií so strateným debnením 250 mm vyplnených betónom 
s výstužou. 
 
Zvislé nosné konštrukcie 
Obvodové a vnútorné nosné konštrukcie budú murované 
z vápenopieskových tvaroviek hr. 250 mm na maltu pre tenké škáry. 
V nosnom murive nie je povolené robiť vodorovné drážky. Dutinové 
tvarovky z prostého vibrolisovaného betónu použité v kombinácií so 
základovými pásmi, budú šírky a výšky 250 mm, s bočnicami vytvárajúce 
zámok, pre vkládanie vodorovnej armatúry. Vyplnenie betónovou zmesou 
podľa statického posúdenia. 
 
Zvislé nenosné konštrukcie 
Pre nenosné akustické deliace steny sú navrhnuté vápenopieskové tvárnice 
hr. 150 mm, pre nenosné deliace steny tvárnice z porobetónu hr. 100 a 150 
mm, murované na tenkovrstvú maltu. 
 
Vodorovné nosné konštrukcie 
Stropné konštrukcie sú navrhnuté z predpätých dutinových stropných 
panelov hr. 250 mm. Budú kladené na stužujúci veniec do maltového lôžka 
hr. 10 mm, konce panelov opatrené upchávkami. Projekt obsahuje 
predbežný návrh uloženia prefabrikovaných prvkov, ktorý má poslúžiť ako 
podklad pre výrobcu, stropné konštrukcie musia byť pred prevedením 
odsúhlasené projektantom konštrukčnej časti.  
 
Schodisko 
Hlavné schodisko vedúce na druhé nadzemné podlažie je navrhnuté 
trojramenné, monolitické železobetónové. Pre zaistenie odhlučnenia budú 
dosky schodiskových ramien, podést uložené cez hluk izolujúce prvky. 
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Výťahy 
V objekte je navrhnutý jeden osobný výťah, neslúži na evakuáciu. Bude 
vybavený funkciou, kedy pri výpadku napájania zíde na najnižšej stanice, t. j. 
1.NP a otvorením dvier umožní únik osôb. Projektom je zvolený elektrický 
lanový výťah. Šachta bude mať dostatočne hlboký prejazd a dojazd. Pred 
zahájením prác musí investor vybrať dodávateľa výťahu a musí byť 
skontrolovaná stavebná pripravenosť pre daný typ výťahu. Dno a steny 
šachty do výšky 300 mm budú opatrené náterom s odolnosťou proti ropným 
látkam , bielej farby.  
 
Zastrešenie 
Strecha je navrhnutá plochá, jednoplášťová, zateplená, vegetačná 
s extenzívnym ozelenením (bezúdržbová). Tepelná izolácia strechy je zo 
stabilizovaného penového polystyrénu EPS 150 ( = 0,035 W/mK) v dvoch 
vrstvách hr. 100 + 120 mm. Strešné roviny sú spádované pomocou 
spádových klinov obdobného materiálu, v spáde 3,0%. Na každú strechu 
bude umožnený prístup pre údržbu. Strešný plášť je na nosnej stropnej 
konštrukcii z predpätých dutinových panelov. Hydroizolačná vrstva bude 
tvorená súvrstvím dvoch SBS modifikovaných asfaltových pásov. Podrobný 
popis vo výpise skladieb. 
Atika bude vymurovaná z tvaroviek hr. 250 mm, zateplených z roviny strechy 
extrudovaným polystyrénom hr. 140 mm, z vonkajšej strany obdobne ako 
fasáda.  
 
Hydroizolácia 
Objekt je izolovaný proti zemnej vlhkosti povlakovou izoláciou tvorenou 
súvrstvím dvoch SBS modifikovaných asfaltových pásov. Všetky prestupy 
izolačnou vrstvou budú ošetrené podľa ČSN 73 0601. Na pozemku sa 
nepredpokladá výskyt spodnej vody, drenáž nie je navrhnutá drenáž. 
Podľa dostupných radónových máp, je na pozemku radónový index nízky. 
Navrhnutá hydroizolačná vrstva, zároveň tvorí protiradónovú izoláciu. 
Navrhnuté je izolačné súvrstvie: 

- vrchný pás: 
SBS modifikovaný asfaltový pás, hr. 4,0 mm, polyesterová nosná vložka 
230g/m2, povrchová úprava jemnozrnný minerálny posyp, 

- spodný pás: 
SBS modifikovaný asfaltový pás, hr. 4,0 mm, vložka zo skelnej tkaniny 200 
g/m2, povrchová úprava minerálny jemnozrnný posyp. 
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Obvodový plášť -  fasáda 
Obvodové murivo je navrhnuté s KZS, z minerálnej vaty z čadičovej vlny hr. 
200 mm ( = 0,035 W/mK) s farebnou omietkou. Na soklové murivo bude 
použitý izolant z expandovaného polystyrénu s nízkou nasiakavosťou EPS 
PERIMETER hr. 160 mm ( = 0,033 W/mK) s mozaikovou omietkou 
s dekoratívnymi kamienkami.  
 
Zastrešenie 
Strecha je navrhnutá plochá, jednoplášťová, zateplená, vegetačná 
s extenzívnym ozelenením (bezúdržbová). Tepelná izolácia strechy je zo 
stabilizovaného penového polystyrénu EPS 150 ( = 0,035 W/mK) v dvoch 
vrstvách hr. 100 + 120 mm. Strešné roviny sú spádované pomocou 
spádových klinov obdobného materiálu, v spáde 3,0%. Na každú strechu 
bude umožnený prístup pre údržbu. Strešný plášť je na nosnej stropnej 
konštrukcii z predpätých dutinových panelov. Hydroizolačná vrstva bude 
tvorená súvrstvím dvoch SBS modifikovaných asfaltových pásov. Podrobný 
popis vo výpise skladieb. 
Atika bude vymurovaná z tvaroviek hr. 250 mm, zateplených z roviny strechy 
extrudovaným polystyrénom hr. 140 mm, z vonkajšej strany obdobne ako 
fasáda.  
 
Zámočnícke výrobky 
Materiálom pre zámočnícke výrobky sú bežne dostupné oceľové profily. 
Súčasťou niektorých výrobkov sú aj iné materiály (sklo, drevo) tak, aby 
výrobok tvoril jeden funkčný celok. Pred výrobou výrobkov je potrebné overiť, 
zmerať reálne rozmery. U objektu sú navrhnuté aj zábradlia s presklením 
z číreho bezpečnostného skla. 

 
Podhľady 
V objekte sú navrhnuté zavesené podhľady, ich účel je akustický a estetický.  
V učebniach, pracovniach a herniach sú navrhnuté akustické demontovateľné 
panely 600 x 600 mm, zavesené, s polozapustenou hranou.  
V hygienickom zázemí budú požité zvesené hladké SDK podhľady 
z impregnovaných dosiek SDK green. 
V kuchyni, práčovni a pridružených priestoroch bude rastrový rozoberateľný 
podhľad 600 x 600 mm s omyvateľným povrchom. 
V komunikačných priestoroch je navrhnutý skládaný podhľad 600 x 600 mm 
z SDK kaziet s viditeľnou nosnou konštrukciou. 
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c) mechanická odolnosť a stabilita 
 

Navrhnutý stav stavebných konštrukcií spĺňa všeobecné technické požiadavky 
na výstavbu, únosnosť a stabilitu.  
 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických 
riešení 

 
U objektu sa predpokladá s návrhom tepelného čerpadla voda – vzduch na 
vykurovanie a ohrev vody. Taktiež bude navrhnuté vzduchotechnické 
zariadenie.  
 
Návrh daných zariadení nie je obsahom diplomovej práce.  
 

B.2.8 Zásady požiarno-bezpečnostného riešenia 
 

Pozri D.1.3 – Požiarno bezpečnostné riešenie 

B.3. Pripojení na technickú infraštruktúru 

a) napojovací místa technické infrastruktury 
 

Objekt bude napojený na existjúce rozvody inžinierských sití podľa 
spracovaných situačných výkresov. 
 
Návrh daných zariadení nie je obsahom diplomovej práce.  

B.4. Dopravné riešenie 

Objekt je napojený na priľahlú komunikáciu tretej triedy v mieste riadenej 
križovatky. V severnej časti pozemku sú navrhnuté parkovacie státia pre 
pracovníkov a návštevníkov strediska či škôlky. 

B.5. Riešenie vegetácie 

Bolo vyriešené výškové osadenie objektu do terénu, navrhnutá príjazdová 
komunikácia a spevnené plochy. K objektu prislúcha rozľahlý pozemok. 
Prevádzka materskej školy si vyžaduje vonkajšie priestranstvo pre návrh 
detských ihrísk pre jednotlivé oddelenia. Ich návrh a návrh sadových úprav nie 
je súčasťou tejto dokumentácie. 
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B.8. Zásady organizace výstavby 

Dočasné zábory vzniknú v dôsledku budovania pripojenia na dažďovú 
kanalizáciu.  
 

Zatriedenie odpadov 

číslo Názov druhu odpadu Kat. Množstvo 
[t]  

Spôsob 
nakladania 

17 00 Stavební odpady    
17 01 Beton, hrubá a jemná keramika    

17 01 01 Beton O 1,8 R 
17 01 02 Cihly O 2,4 R 
17 01 03 Tašky a keramické výrobky O 0,5 R 
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek 

a keramických výrobků 
O 4,0 R 

17 02 Dřevo, sklo, plasty    
17 02 01 Dřevo O 0,5 E 
17 02 02 Sklo O 0,3 R 
17 02 03 Plast O 0,4 R 
17 04 Kovy, slitina kovů    
17 04 05  Železo a ocel O 0,9 R 
17 04 11 Kabely O 0,5 R 
17 05 Zemina, kamení a vytěžená hlušina    
17 05 04 Zemina a kamení O 50 T 
17 05 06 Vytěžená hlušina O 5 T 
17 08 Stavební materiál na bázi sádry    
17 08 02 Stavební materiál na bázi sádry O 0,2 R 
17 09 Jiný stavební a demoliční odpady    
17 09 03 Jiný stavební a demoliční odpady N 1,5 S 
17 09 04 Směsný stavební a demoliční odpad O 4,6 R 

 
R - zhodnocovanie materiálu vo forme recyklácie 
T - zariadenia na zhodnocovanie odpadu na povrchu terénu 
E - zariadenia na energetické zhodnocovanie 
S - zariadenie na zneškodňovanie odpadu zo skládok 
Vzhľadom na rozsah výstavby sa plán odpadového hospodárstva nespracúva. 

 
 
V Brne, január 2021     Bc.  Petra Čavojská 
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D.1.1 Architektonicko-stavební riešenie 

a) účel objektu, funkčná náplň, kapacitné údaje 
 

Účel objektu 
Účelom užívania stavby je poskytovanie vzdelávania a výchovnej 
starostlivosti deťom predškolského veku a veku povinnej školskej 
dochádzky. Uvažuje sa s materskou školou pre 40 detí a strediskom voľného 
času pre 43 detí a dorast.  
Pozemok leží v katastrálnom území Zdiměřice, v SV časti mesta Jesenice 
v okrese Praha-západ. Z východnej strany je pozemok lemovaný priľahlou 
komunikáciou, na severe je bytová výstavba. Územným plánom je pozemok 
určený pre občiansku vybavenosť. Svojím rozsahom a orientáciou je vhodný 
pre umiestnenie školského zariadenia. 
 
Navrhnuté kapacitné údaje 

Celková plocha pozemku:       
8270,0 m2 
Zastavaná plocha samotnou stavbou:     
803,9  m2 
Obostavaný priestor:         
7330,9 m3 
Spevnené plochy celkom:        
1559,3m2 
Plocha parkoviska:       
582,0 m2  
Max. rozmery budovy:      
40,4 x 24,65 m  
Počet podlaží:         
1.NP, 2.NP 
Max. výška budovy od UT:      
8,635 m  
      
b) Architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční riešenie, 
bezbariérové užívanie stavby 
 

Architektonické riešenie vychádza z účelu a významu areálu. Návrh sa 
uvažuje s fasádnymi omietkami v kombinácií troch farebných odtieňov. 
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Výrazne pôsobia sklenené plochy okien a sklenených stien. Objekt je 
navrhnutý ako jednoduchá stavba s dvomi nadzemnými podlažiami, plochou 
vegetačnou strechou s extenzívnym ozelenením.  
Nosný systém je stenový z vápenopieskových tvárnic hr. 250 mm, založený 
na základových pasoch z prostého betónu. Vodorovné nosné konštrukcie sú 
z predpätých dutinových panelov. Schodisko je trojramenné 
železobetónové. Prvý a posledný stupeň bude farebne odlíšený.  
Výťah slúži pre zabezpečenie bezbariérového užívania, manipuláciu 
s materiálom, nerezový povrch. 
Obvodový plášť bude zateplený kontaktným zatepľovacím systémom 
s omietkou. 
Okna budú plastové s farebným rámom, zasklené izolačným trojsklom. 
Podlahy budú s povrchom z keramickej dlažby, PVC a kobercovým. 
V zádveriach sa počíta s čistiacou zónou. 
Podhľady budú prevedené v súlade s PBR, ide o podhľady z hladkého SDK 
a akustické. 
Povrchové úpravy stien štukovou omietkou, vonkajšie silikónovou omietkou. 
Vnútorná maľovka bude z disperzné, priedušné, omyvateľné, oteruvzdorné, 
stálofarebné. 
Stolárske výrobky, dvere masívne laminátové v oceľovej obložkovej zárubni. 
 
Objekt má hlavný vstup situovaný na východnej fasáde, spoločný pre obe 
prevádzky. Objekt zahrňuje tieto priestory: 
1.NP: závetrie 2-krát, zádverie 2-krát, hala, chodba 2-krát, sklad, 
práčovňa/žehliareň, sklad špinavého prádla, sklad čistého prádla, 
upratovacia komora 5-krát, archív, zborovňa, riaditeľňa, šatňa zamestnanci, 
umyváreň zamestnanci, sprcha zamestnanci, WC zamestnanci 4-krát, 
strojovňa VZT, technická miestnosť, odpad, zádverie/umývanie vozíkov 
a termoportov, vonkajší sklad, príjem a výdaj jedla, sklad lehátok 2-krát, 
herňa/lôžková časť 2-krát, pracovňa 2-krát, umyváreň s WC 2-krát, šatňa 2-
krát, vonkajší sklad hračiek, vonkajšie WC, výdaj jedla, výťahová šachta, 
schodisko ,    
2.NP: chodba 3-krát, hala, WC invalidi ženy, WC invalidi muži, predsieň WC 
muži, WC zamestnanci muži, predsieň WC dievčatá, WC dievčatá  
2-krát, upratovacia komora, WC chlapci 2-krát, predsieň WC chlapci, učebňa 
hudobnej výchovy, šatňa chlapci, umyváreň chlapci, predsieň WC 
zamestnanci ženy, šatňa zamestnanci, šatňa dievčatá, sklad 2-krát, baletná 
sála, šatňa 4-krát, výtvarný ateliér, keramická dielňa, kuchynka, počítačová 
učebňa 2-krát; 
 



28 
 

Celý areál, vnútorné priestory strediska voľného času, sú navrhnuté 
bezbariérovo. Podlažia sú prepojené výťahom. Na druhom podlaží sú aj WC 
pre ZŤP.  Vonkajšie priestory sú tiež riešené pre ZŤP (chodníky, komunikácie). 
 
c) Konštrukčné stavebno-technické riešenie a technické vlastnosti stavby 
 

Inžinierske siete prechádzajúce staveniskom, či už exitujúce alebo nové, 
musia pred zahájením zemných prác vyznačiť ich správcovia a zabezpečiť sa 
proti poškodeniu.  
 
Základové konštrukcie 
Založenie stavby je navrhnuté ako plošné na základových pásoch. Na 
základové pásy bude prevedený podkladný betón hr. 150 mm. Betonáž 
základu bude robená priamo do výkopu. Monolitická časť bude prevedená 
z betónu C20/25. Steny budú založené na základových pásov výšky 500 mm 
v kombinácií so strateným debnením 250 mm vyplnených betónom 
s výstužou. 
 
Zvislé nosné konštrukcie 
Obvodové a vnútorné nosné konštrukcie budú murované 
z vápenopieskových tvaroviek hr. 250 mm na maltu pre tenké škáry. 
V nosnom murive nie je povolené robiť vodorovné drážky. Dutinové 
tvarovky z prostého vibrolisovaného betónu použité v kombinácií so 
základovými pásmi, budú šírky a výšky 250 mm, s bočnicami vytvárajúce 
zámok, pre vkládanie vodorovnej armatúry. Vyplnenie betónovou zmesou 
podľa statického posúdenia. 
 
Vápenopieskové tvárnice: 
Rozmer 248 x 240 x 248 mm 
Vzduchová nepriezvučnosť Rw = 57 dB 
Požiarna odolnosť REI 240 
Normalizovaná pevnosť tvárnice v tlaku 25 MPa 
Súčiniteľ tepelnej vodivosti  = 0,820 W/mK 
Faktor difúzneho odporu μ = 25 
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Zvislé nenosné konštrukcie 
Pre nenosné akustické deliace steny sú navrhnuté vápenopieskové tvárnice 
hr. 150 mm, pre nenosné deliace steny tvárnice z porobetónu hr. 100 a 150 
mm, murované na tenkovrstvú maltu. 
 
Vápenopieskové tvárnice: 
Rozmer 248 x 248 x 150 mm 
Vzduchová nepriezvučnosť Rw = 52 dB 
Požiarna odolnosť EI 120 
Normalizovaná pevnosť tvárnice v tlaku 20 MPa 
 
Porobetónové tvarovky: 
Rozmer 599 x 245 x 150 mm 
Vzduchová nepriezvučnosť Rw = 41 dB 
Požiarna odolnosť EI 180 
Normalizovaná pevnosť tvárnice v tlaku 5 MPa 
 
Porobetónové tvarovky: 
Rozmer 599 x 245 x 100 mm 
Vzduchová nepriezvučnosť Rw = 37 dB 
Požiarna odolnosť EI 120 
Normalizovaná pevnosť tvárnice v tlaku 5 MPa 
 
Vodorovné nosné konštrukcie 
Stropné konštrukcie sú navrhnuté z predpätých dutinových stropných 
panelov hr. 250 mm. Budú kladené na stužujúci veniec do maltového lôžka 
hr. 10 mm, konce panelov opatrené upchávkami. Projekt obsahuje 
predbežný návrh uloženia prefabrikovaných prvkov, ktorý má poslúžiť ako 
podklad pre výrobcu, stropné konštrukcie musia byť pred prevedením 
odsúhlasené projektantom konštrukčnej časti.  
 
Schodisko 
Hlavné schodisko vedúce na druhé nadzemné podlažie je navrhnuté 
trojramenné, monolitické železobetónové. Pre zaistenie odhlučnenia budú 
dosky schodiskových ramien, podést uložené cez hluk izolujúce prvky. 
 
Výťahy 
V objekte je navrhnutý jeden osobný výťah, neslúži na evakuáciu. Bude 
vybavený funkciou, kedy pri výpadku napájania zíde na najnižšej stanice, t. j. 
1.NP a otvorením dvier umožní únik osôb. Projektom je zvolený elektrický 
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lanový výťah. Šachta bude mať dostatočne hlboký prejazd a dojazd. Pred 
zahájením prác musí investor vybrať dodávateľa výťahu a musí byť 
skontrolovaná stavebná pripravenosť pre daný typ výťahu. Dno a steny 
šachty do výšky 300 mm budú opatrené náterom s odolnosťou proti ropným 
látkam , bielej farby.  
 
Zastrešenie 
Strecha je navrhnutá plochá, jednoplášťová, zateplená, vegetačná 
s extenzívnym ozelenením (bezúdržbová). Tepelná izolácia strechy je zo 
stabilizovaného penového polystyrénu EPS 150 ( = 0,035 W/mK) v dvoch 
vrstvách hr. 100 + 120 mm. Strešné roviny sú spádované pomocou 
spádových klinov obdobného materiálu, v spáde 3,0%. Na každú strechu 
bude umožnený prístup pre údržbu. Strešný plášť je na nosnej stropnej 
konštrukcii z predpätých dutinových panelov. Hydroizolačná vrstva bude 
tvorená súvrstvím dvoch SBS modifikovaných asfaltových pásov. Podrobný 
popis vo výpise skladieb. 
Atika bude vymurovaná z tvaroviek hr. 250 mm, zateplených z roviny strechy 
extrudovaným polystyrénom hr. 140 mm, z vonkajšej strany obdobne ako 
fasáda.  
 
Hydroizolácia 
Objekt je izolovaný proti zemnej vlhkosti povlakovou izoláciou tvorenou 
súvrstvím dvoch SBS modifikovaných asfaltových pásov. Všetky prestupy 
izolačnou vrstvou budú ošetrené podľa ČSN 73 0601. Na pozemku sa 
nepredpokladá výskyt spodnej vody, drenáž nie je navrhnutá drenáž. 
Podľa dostupných radónových máp, je na pozemku radónový index nízky. 
Navrhnutá hydroizolačná vrstva, zároveň tvorí protiradónovú izoláciu. 
Navrhnuté je izolačné súvrstvie: 

- vrchný pás: 
SBS modifikovaný asfaltový pás, hr. 4,0 mm, polyesterová nosná vložka 
230g/m2, povrchová úprava jemnozrnný minerálny posyp, 

- spodný pás: 
SBS modifikovaný asfaltový pás, hr. 4,0 mm, vložka zo skelnej tkaniny 200 
g/m2, povrchová úprava minerálny jemnozrnný posyp. 
 
Obvodový plášť -  fasáda 
Obvodové murivo je navrhnuté s KZS, z minerálnej vaty z čadičovej vlny hr. 
200 mm ( = 0,035 W/mK) s farebnou omietkou. Na soklové murivo bude 
použitý izolant z expandovaného polystyrénu s nízkou nasiakavosťou EPS 
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PERIMETER hr. 160 mm ( = 0,033 W/mK) s mozaikovou omietkou 
s dekoratívnymi kamienkami.  
 
Výplne otvorov 
V časti budovy je navrhnutá systémová rastrová fasáda s tepelno-izolačným 
zasklením, z AL profilov, rastrové stĺpiky – paždíky s fixnou výplňou. Tepelno-
technicky fasáda splňuje požiadavky normy  
ČSN 73 0540 -2.  
Výplne otvorov sú navrhnuté prevažne z plastových viackomorových 
profilov s farebnou hmotou, odtieň tmavo šedý RAL 7022.   
Okná sú navrhnuté v plastovej konštrukcii rámu v šesťkomorovom 
prevedení s izolačným zasklením trojsklom (Ug = 0,5 W/m2K). Hrúbka skiel 
bude určená dodávateľom presklených konštrukcií na základe statického 
výpočtu, požadovanej hodnoty Rw a bezpečnostných požiadaviek. Skutočné 
parametre okien budú doložené certifikátom zabudovaných výrobkov. 
Lokálne bude použité bezpečnostné zaklenie conex. 
Výplne budú vybavené celoobvodovým kovaním s kovovými ovládacími 
prvkami a škáry opatrené izolačnými páskami, obojstranne. Okenné výplne 
s parapetom vyšším ako 1,5 m budú vybavené pákovým ovládaním 
otvárania.  
Z prevádzkových, statických a estetických dôvodov budú niekde navrhnuté 
výplne s hliníkovými profilmi. Jedná sa o vstupné dvere a veľké presklené 
steny (Ug = 0,5 W/m2K). Všetky výplne musia splňovať požiadavky ČSN 
7305040-2 ,,Tepelná ochrana budov“, ČSN 730532 ,,Akustika – Ochrana proti 
hluku v budovách a súvisiace akustické vlastnosti stavebných výrobkov – 
požiadavky“ a požiadavky ďalších relevantných noriem v platnom znení. 
Rámy, stĺpiky a putce budú mať viackomorové profily s prerušeným 
tepelným mostom, obojstranne farebné, opatrené kvalitnou práškovou 
farbou v odtieni RAL. Opäť skutočné parametre výplní budú doložené 
certifikátom zabudovaných výrobkov. Lokálne bude použité bezpečnostné 
zaklenie conex. 
Kotvenie okenných výplní do ostenia, parapetu a nadpražia cez 
nekorodujúce príponky, nie cez TURBO skrutky priamo cez okenný rám. 
Rozmiestnenie, počet kotviacich prvkov podľa tabuliek výrobcu.  
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Vonkajšie úpravy povrchov 
Objekt je zateplený kontaktným zatepľovacím systémov, povrchovú úpravu 
tvorí farebná silikónová pastovitá omietka, zrnitosť 3,0 mm, v prevedení 
s ryhovanou štruktúrou. Na fasáde je navrhnutá omietka v troch farebných 
prevedeniach, farba biela – odtieň NCS S 0502 – G, žltá – odtieň NCS S 2040 
– Y10R  a terakota – odtieň  NCS S 4030 -Y60R. Soklové murivo ja s 
kontaktným zatepľovacím systémom, povrchová úprava v prevedení soklová 
mozaiková omietka s dekoratívnymi kamienkami, zrnitosť 2,0 mm, stredne 
šedý odtieň.  

 
Vnútorné úpravy povrchov 
Sú navrhnuté štukové omietky, keramické obklady a soklíky. Omietky budú 
prevedené od hrubej podlahy až ku stropnej konštrukcii z predpätých 
dutinových panelov. Pod omietkou budú použité na všetky hrany a rohy 
kovové systémové lišty. Rohové lišty budú v prevedení pre premaľbu. Miesto 
styku dvoch podkladných materiálov bude vystužené armovacou textíliou 
s presahom min. 50 mm na každú stranu.  
Typ keramického obkladu bude konzultovaný s architektom. Obklady budú 
realizované na napenetrovanú vrstvu maltovej zmesi.  
V mieste s priamym obstrekom vody (WC, sprchy, upratovacie komory 
a pod.), bude pod obklad a lepiacu stierku aplikovaná hydroizolačná stierka. 
Obklady budú prevedené s protipliesňovou škárovacou hmotou. Všetky 
vonkajšie rohové hrany budú opatrené hranovými nerezovými lištami. 
Vnútorné rohy a prechody obkladov na dlažbu budú vyplnené pružným 
povrazcom a vodovzdorným antipliesňovým a antibakteriálnym sanitárnym 
silikónovým tmelom.  
Nátery omietaných povrchov sa prevedú disperznou farbou vápenného 
vzhľadu, priedušnou, omývateľnou, oderu vzdornou a stálofarebnou. 
  
Klampiarske konštrukcie 
Oplechovanie atiky bude prevedené z pozinkovaného plechu hr. 0,6 mm, 
opatreného ochranným náterom v tomavošedej farbe, odtieň RAL 7022. 
Plochy slúžiace ako podklad pod krytinu musia mať min. sklon 5% v smere 
odtoku vody. Oplechovanie parapetov okien bude v prevedení 
polastovaného plechu, odtieň RAL 7022. Kotvenie k podkladu je zásadne 
príponkami, nikdy nie privŕtaním či pribitím cez vrchný plech.  
 
Zámočnícke výrobky 
Materiálom pre zámočnícke výrobky sú bežne dostupné oceľové profily. 
Súčasťou niektorých výrobkov sú aj iné materiály (sklo, drevo) tak, aby 
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výrobok tvoril jeden funkčný celok. Pred výrobou výrobkov je potrebné overiť, 
zmerať reálne rozmery. U objektu sú navrhnuté aj zábradlia s presklením 
z číreho bezpečnostného skla. 

 
Podhľady 
V objekte sú navrhnuté zavesené podhľady, ich účel je akustický a estetický.  
V učebniach, pracovniach a herniach sú navrhnuté akustické demontovateľné 
panely 600 x 600 mm, zavesené, s polozapustenou hranou.  
V hygienickom zázemí budú požité zvesené hladké SDK podhľady 
z impregnovaných dosiek SDK green. 
V kuchyni, práčovni a pridružených priestoroch bude rastrový rozoberateľný 
podhľad 600 x 600 mm s omyvateľným povrchom. 
V komunikačných priestoroch je navrhnutý skládaný podhľad 600 x 600 mm 
z SDK kaziet s viditeľnou nosnou konštrukciou. 

 

d) bezpečnosť pri užívaní stavby 
 

Novostavba je navrhnutá a bude prevedená tak, aby nedošlo pri je užívaní 
k nebezpečiu úrazu (napr. pádom, nárazom, zásahom elektrickým prúdom 
atď.) a tak, aby splňovala podmienky kladené na mechanickú odolnosť 
a stabilitu, požiarnu bezpečnosť, ochranu zdravia osôb a zvierat, zdravých 
životných podmienok a prostredia, a ďalších požiadaviek stanovených podľa 
platných predpisov.   
 
e) Stavebná fyzika – tepelná technika, osvetlenie, oslnenie, akustika/hluk 
a vibrácie. Zásady hospodárenie a energiami, ochrana stavby pres 
negatívnymi účinkami vonkajšieho prostredia 
 
Budova je navrhnutá  v súlade s kladenými požiadavkami  z hľadiska 
tepelnej ochrany budov, osvetlenia a akustiky. V rámci návrhu bol 
spracovaný energetický štítok obálky budovy, novostavba spadá do triedy B 
– úsporná. 
 
f) požiadavky na požiarnu ochranu konštrukcií 

 
Pozri D.1.3 Požiarno bezpečnostné riešenie 
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1. ZÁVER 
 

Zadaním diplomovej práce bolo vypracovanie projektovej dokumentácie pre 
prevedenie stavby. Rozhodla som sa pre návrh novostavby školského 
zariadenia, zahrňujúceho priestory materskej školy a strediska voľného času. 
Stavbu som situovala v meste Jesenice, časť Zdíměřice, v okrese 
Praha-západ. Daný pozemok je určený pre občiansku vybavenosť, je 
dostatočne rozsiahly z hľadiska požiadaviek materskej školy na vybavenie 
vonkajších plôch pre pobyt detí. Jedná sa o rozvíjajúcu sa lokalitu 
s výstavbou rodinných a bytových domov.  
Ako podklad pre spracovanie mi poslúžili katastrálne mapy, územný plán, či 
podklady od správcov inžinierskych sietí. 
K práci som pristupovala zodpovedne a snažila sa spracovať návrh objektu 
v súlade s platnými vyhláškami a predpismi. 
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hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů  
 
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., - kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
při práci, ve znění pozdějších předpisů 
 
 
 
Vyhlášky:  
Vyhláška č. 23/2008 Sb., - O technických podmínkách požární ochrany staveb  
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Vyhláška č. 246/2001 Sb., - O stanovení podmínek požární bezpečnosti a 
výkonu státního požárního dozoru, ve znění pozdějších přepisů  
 
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 
 
Vyhláška č. 78/2013 Sb., - o energetické náročnosti budov, ve znění 
pozdějších předpisů  
 
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 
 
Vyhláška č. 410/2005 Sb. - o hygienických požadavcích na prostory a provoz 
zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých 
 
Vyhláška č. 398/2009 Sb. - o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
 
ČESKÉ ŠTÁTNE NORMY:  
ČSN 01 3420/2004- Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební 
části 
 
ČSN 73 0833 – Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování 
ČSN  
 
73 0810 – Požární bezpečnost staveb – společná ustanovení  
 
ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty  
 
ČSN 73 0818 – Požární bezpečnost staveb – Obsazení objektu osobami  
 
ČSN 73 0873 – Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou  
ČSN 73 0821 – Požární bezpečnost staveb – Požární odolnost stavebních 
konstrukcí  
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ČSN 73 0525: 1998- Akustika – Projektování v oboru prostorové akustiky 
Všeobecné zásady  
 
ČSN 73 0540-1: 2005 - Tepelná ochrana budov – část 1: Terminologie  
 
ČSN 73 0540-2: 2011 - Tepelná ochrana budov – část 2: Požadavky  
 
ČSN 73 0540-3: 2005 - Tepelná ochrana budov – část 3: Návrhové hodnoty  
 
ČSN 73 0540-4: 2005 - Tepelná ochrana budov – část 4: Výpočtové metody 
pro navrhování a ověřování  
 
ČSN 73 0580-1: 2007, - změny Z1: 2011, Z2: 2017 Denní osvětlení budov – 
část 1: Základní požadavky 
 
ČSN 73 0580-2:2007 - Denní osvětlení budov – část 2 – osvětlení obyt. Budov 
 
ČSN 0580-2: 2007,- oprava opr. 1: 2014, Denní osvětlení budov – Část 2: 
denní osvětlení obytných budov  
 
ČSN 73 05 81: 2009 - Oslunění budov a venkovních prostor – Metoda 
stanovení hodnot  
 
ČSN 73 4301: 2004, - změny Z1: 2005, Z2: 2009, Z3: 2012 Obytné budovy 
 
ČSN EN 1990 - Zásady navrhování konstrukcí 
 
Internetové zdroje: 
http://www.okna.eu   výplne otvorov 
http://www.isover.cz   izolačné materiály 
http://www.rigips.cz   podhľadové konštrukcie 
http://www.topwet.cz odvodnenie striech 
http://www.tzb-info.cz   materiálové a fyzikálne 
charakteristiky 
http://www.best.info   stratené debnenie 
http://www.rako.cz   obklady a dlažby 
http://www.dektrade.cz  dodávateľ stavebných materiálov 
http://www.prefa.cz   betónové stavebné dielce 
http://www.ytong.cz   pórobetónové prvky 
http://www.deksfot.eu  výpočtové programy DEKSOFT 
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http://www.knauf.cz/   sádrokartonové konštrukcie 
http://www.kmbeta.cz   vápenopieskové prvky 
http://www.cad-detail.cz  technické detaily 
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3. ZOZNAM POUŽITÝCH SYMBOLOV 
 

SO  stavebný objekt 
NP  nadzemné podlažie 
p.č.  parcelne číslo 
k.ú.  katastrálne územie 
NN  nízke napätie 
RŠ  revízna šachta 
p.ú.  požárny úsek 
SPB  stupeň požiarnej bezpečnosti 
TI  tepelná izolace 
EPS  expandovaný polystyren 
XPS  extrudovaný polystyrén 
HI  hydroizolácia 
PE  polyetylén 
m n.m.  metre nad morom 
Bpv  Balt po vyrovnaní (výškový systém) 
S-JTSK  systém jednotné trigonometrické siete katastrálnej  
DN  menovitý priemer potrubia 
Sb.  zbierky 
Zák. zákona 
Vyhl.  Vyhlášky 
U  součinitel prostupu tepla 
ČSN  česká technická norma 
kN  kilonewton 
dB  decibel 
°C  stupeň Celsia 
W  watt 
Σ  suma 
λ  súčiniteľ tepelné vodivosti 
pv  výpočtové požiarne zaťaženie 
Ɵai  návrhová teplota interiéru 
Ɵe  návrhová teplota exteriéru 
Ɵsi;min minimálna teplota na konštrukcii v interiéry 
φi vlhkosť v interiéri 
δ  difúzny súčiniteľ 
fRsi  teplotný faktor 
HT merná strata prestupom tepla 
U  súčiniteľ prestupu tepla 
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bi  činiteľ teplotnej redukcie 
Rsi  odpor pri prestupe tepla na vnútornej strane konštrukcie 
Rse odpor pri prestupe tepla na vonkajšej strane konštrukcie 
Ag  celková plocha zasklenia 
Af  celková plocha rámu 
Ug  súčiniteľ prestupu zasklenia 
Uf  súčiniteľ prestupu rámu 
Ig  viditeľný obvod zasklenia 
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4. ZOZNAM PRÍLOH 
 
 
 
Študijné a prípravné práce 
 
C  Situačné výkresy 
 C.1  Situačný výkres širších vzťahov 
 C.2  Katastrálny situačný výkres 
 C.3  Koordinačný situačný výkres 
 
D  Dokumentácia objektov a technických a technologických zariadení 
 D.1.1  Architektonicko-stavebné riešenie 
 D.1.2  Stavebno konštrukčné riešenie  
 D.1.3. Požiarno bezpečnostné riešenie 
 D.1.4 Stavebná fyzika 

 
 
 
 
 

 


