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ABSTRAKT  

Cílem této diplomové práce je návrh mateřské školy se skoro nulou spotřebou 

energie. Projekt se skládá ze tří části. První část (hlavní část) se skládá z architektonicko 

– stavební části objektu. Mateřská škola je jednopodlažní objekt.  

Svislé nosné konstrukce jsou navržené z vápenopískových tvárnic. Základová 

konstrukce je z bednících tvarovek BTB z betonu C20/25. Vodorovné konstrukce jsou 

navrženy z prefabrikovaných předpjatých panelů Spiroll. Střecha je plochá, s extenzivní 

vegetační vrstvou. Druhá část projektu se skládá z technického zařízení budovy. Třetí část 

projektu pojednává o akustickém posouzení konstrukcí budovy. Objekt má také dětské 

hřiště.  

K vypracování práce jsem použila software AutoCad a software Deksoft 

k posouzení energetické náročnosti budovy. Veškerá navržená řešení jsou v souladu 

s platnými regulativy a platnými normami.  

         

KLÍČOVÁ SLOVA  

Mateřská škola, jednopodlažní budova, vápenopískové tvárnice, beton, extenzivní 

vegetační střecha, stropní panely, posouzení akustiky, software AutoCad 

ABSTRACT  

The aim of my master ‘s thesis is to elaborate the project documentation of kindergarten 

as nearly zero – energy buildings. The project consists of three parts. The first part (main 

part) presents the civil engineering design of the building. Kindergarten is single storey-

building.  

The vertical load-bearing structures are designed from lime-sand blocks (above - ground 

floor) and the hollow concrete blocks filled with C20/25. Horizontal load-bearing 

structures are designed from the prestressed Spiroll floor panels. The roof consists of a 

flat roof with extensive greenery. The second part presents technical equipment of 

buildings. The third part presents acoustic assesment outside Kindergarten. The building 

site contains also an outdoor playground.  

I am using AutoCad software for drawing and Deksoft to calculate Energy Performance 

Certificate. All structures comply with the regulations and valid standards. 

KEYWORDS  

Kindergarten, one floor, lime-sand blocks, concrete, extensive green, ceiling panels, 

acoustic assessment, software AutoCad 
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ÚVOD 
Tato diplomová práce se zabývá návrhem novostavby mateřské školy ve 

Valašském Meziříčí. Objekt je situovaný na parcele v centru města. Budova školky je 

jednopodlažní s bezbariérovým přístupem do objektu. Školka je navržena pro dvě tří dětí. 

Každá třída má 24 dětí. Školku tedy může navštěvovat celkem 48 dětí. V prvním oddělení 

jsou menší děti ve věku 3-5 let. V druhém oddělení jsou děti předškolního věku. Oddělení 

pro děti se skládá ze samostatné šatny, umývárny, herny, lehárny a skladu hraček a 

pomůcek. Provozní část objektu se pak skládá z přípravny jídla, jídelny, prádelna, skladu 

čistého a špinavého prádla, izolace, technické místnosti, úklidové místnosti, kanceláře 

učitelek a kancelář ředitelky. Dále je zde zázemí pro zaměstnance, sklad potravin.  

Projektová dokumentace na mateřskou školu je rozčleněna do jednotlivých dílčích 

částí. První část se skládá z architektonicko – stavebního řešení, požárně bezpečnostního 

řešení, stavební fyziky. Druhá část projektu pojednává o technickým systémech budovy 

(umělé osvětlení, návrh zdroje vytápění, návrh vzduchotechniky, ..). Třetí část je složena 

z akustického posouzení stavebních konstrukcí v objektu, hlukové studie a návrhu 

širokopásmového obkladu do denní místnosti dětí.  
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PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ  

(Ve smyslu přílohy č. 12. vyhlášky č. 499/2006 sb. ve znění pozdějších předpisů) 

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) název stavby, 

Budova občanské vybavenosti – mateřská škola 

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

ulice Svěrákova, KN Krásno nad Bečvou 776432, Valašské Meziříčí 757 01, p.č. 19/1, 

1690, 20/2, 19/2, 20/1 a 1691  

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo 

Ing. Jan Homola, Kunovice 114, 756 44 Loučka 

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

osoba podnikající, pokud záměr souvisí s její podnikatelskou činností) nebo 

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

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

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, 

Michaela Čaplová, Loučka 1, 756 44 Loučka 

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

SO 01 – Budova mateřské školy 

SO 02 – Parkoviště a napojení na MK 

SO 03 – Zpevněné plochy na pozemku 

SO 04 – Okapový chodníček – říční kamenivo 

SO 06 – Zadržovací nádrž na dešťovou kanalizaci 

IO 01 – Vodovodní přípojka 

IO 02 – Plynovodní přípojka 

IO 03 – Elektrická přípjoka 

IO 05 – Dešťová kanalizace na pozemku do zadržovací nádrže 

IO 06 – Přípojka splaškové kanalizace 
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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, 

➢ Stavební úřad: Valašské Meziříčí 

➢ Autorizovaný inspektor: Ing. Jan Nový 

➢ Datum vyhotovení: 1.1.2022 

➢ Číslo jednací: 101/2022 

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

byla zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby, 

➢ Projektová dokumentace pro ohlášení stavby byla zpracována v běžném rozsahu 

c) další podklady. 

• Dokumentace pro vydání společného povolení 

• Hydrogeologický vrtný průzkum lokality  

• Vyjádření o existenci sítí 

• Mapa radonového indexu podloží 

• územní plán města Valašské Meziříčí 

• katastrální mapa města Valašské Meziříčí 

 

 

 

 

 

 

V Brně dne: 14.01.2022 

 

 Michaela Čaplová 

Autor práce 
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PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ 

(Ve smyslu přílohy č. 13. vyhlášky č. 499/2006 sb. ve znění pozdějších předpisů) 

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B.1 Popis území stavby 

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

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

Pozemek se nachází v městské části Valašského Meziříčí v okrese Vsetín, v katastrálním 

území Krásno nad Bečvou [776432], ulice Svěrákova na parcelách 19/1, 1690, 20/2, 19/2, 

20/1 a 1691). Na pozemku ne nenachází žádná stavba. Pozemek je rovinný. Tato lokalita 

je v uzemním plánu vyčleněna jako plocha smíšená v centrální zóně. Hlavní využití této 

plochy dle ÚP je veřejné prostranství, budova občanské vybavenosti, plochy bydlení 

hromadné v bytovém domě.  

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

veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, 

Navrhovaný objekt s projektovou dokumentací je v souladu s územním souhlasem 

i územním plánem pro danou oblast. 

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

podmiňujících změnu v užívání stavby, 

Navrhovaný objekt s projektovou dokumentací je v souladu s územním souhlasem 

i územním plánem pro danou oblast. 

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

využívání území, 

Pro daný objekt nebyly vydány výjimky z obecných požadavků na využívání území. 

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

závazných stanovisek dotčených orgánů, 

Závazná stanoviska dotčených orgánů nejsou součástí této dokumentace 

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

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod., 

Měření radonového indexu nebylo na dotčeném pozemku ani v jeho blízkém okolí 

provedeno, proto výskyt radonu vychází z mapového podkladu průměrné míry výskytu 

radonu, který oblast zařazuje do mírného radonového indexu.  

g) ochrana území podle jiných právních předpisů1), 

Ochrana území podle jiných právních předpisů se stavebních pozemků ani stavby netýká. 

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

Navrhovaný objekt se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území ani jinak 

ovlivněnému území. 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-499#f4394031


18 

 

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

poměry v území, 

Navrhovaný objekt nemá vliv na odtokové poměry v okolí, dále neovlivňuje ochranu 

okolí. Stavba nebude obsahovat žádná technologická zařízení, která by měla negativní 

vliv na životní prostředí, nebudou vznikat emise ani imise překračující povolené hranice. 

Stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby ani na pozemky. Nakládání 

s dešťovými vodami je řešeno maximálním využitím na pozemku zachycením v retenční 

nádrži s potencionálem využití vody k zavlažování. Případná přebytečná voda bude 

odvedena do kanalizace.   

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 

V rámci přípravy staveniště nejsou požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin. Na 

pozemcích se nachází jen travní porost. 

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

pozemků určených k plnění funkce lesa, 

Projekt předpokládá zábor zemědělského půdního fondu. Žádost na odnětí ze ZPF byla 

schválena pro pravomocně vydané stavební povolení. Projekt nepředpokládá zábory na 

pozemcích  

l) územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a 

technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě, 

Dopravní infrastruktura 

Staveniště se nachází v intravilánu městské části Valašské Meziříčí v k.ú. Krásno nad 

Bečvou, na ulici Svěrákova, která má již zřízenou stávající komunikaci, viz. výkres C3 

Koordinační situace. Jedná se o dopravní napojení navrhovaného objektu na místní 

komunikaci. V rámci tohoto SO bude na pozemku investora zřízena zpevněná plocha pro 

přístup k parkovacím plochám. Napojení této zpevněné plochy bude upraveno a napojeno 

na již předem připravený a existující sjezd z místní komunikace. 

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

Nejsou žádné časové vazby stavby podmiňující, vyvolané ani související investice. 

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

KN Krásno nad Bečvou [776432], Valašské Meziříčí 757 01, p.č. 19/1, 1690, 20/2, 19/2, 

20/1 a 1691  

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

bezpečnostní pásmo. 

Na okolních pozemcích nevznikne žádné ochranné pásmo. 
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B.2.1 Celkový popis stavby 

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

stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a 

výsledky statického posouzení nosných konstrukcí, 

Jedná se o novostavbu objektu občanské vybavenost, sloužící jako mateřská škola pro 48 

děti.   

b) účel užívání stavby, 

Jedná se o stavbu pro funkci mateřské školy.  

c) trvalá nebo dočasná stavba, 

Jedná se o trvalou stavbu. 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na 

stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby, 

Nebyly vydány žádné rozhodnutí o povolení z technických požadavků na stavby a 

technických požadavků pro bezbariérové užívání stavby. Do objektu je zřízen 

bezbariérový přístup. Bezbariérový přístup je možný jen po prostoru 1.NP. 

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

závazných stanovisek dotčených orgánů, 

Závazná stanoviska dotčených orgánů nejsou součástí této projektové dokumentace. 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů1), 

Navrhovaný objekt nevyžaduje ochranu stavby podle jiných právních předpisů. 

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

počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod., 

obestavěný prostor 4398,21 m2 

užitná plocha: 788,36 m2 

podlahová plocha: 893,32 m2 

projektovaná kapacity: 48 dětí 

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 

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

náročnosti budov apod., 

Potřeba vody 

Průměrná denní potřeba vody 

𝑄dp = 𝑞s · 𝑛 

 
Tab. 1: Výpočet denní potřeby pitné vody 

 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-499#f4394031
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Druh budovy/ 
činnost 

Počet mj Specifická denní 
potřeba vody na 
měrnou jednotku 
qs [l/mj·den] 

Průměrná denní 
potřeba vody Qdp,j 

[l/den] 

Mateřské školy a 
jesle (bez 
stravování) na 
osobu 

 
54 

 
60 

 
3240 

Stravování – dovoz 
jídla vč. mytí 
nádobí na strávníka 

 
54 

 
5 

 
270 

Úklid na 100 m2 8 40 320 

Celkem 3830 
1) Děti, vychovatelé i ostatní zaměstnanci 

Průměrná denní potřeba Qdp = 3830 l/den 

Maximální denní potřeba 

𝑄dmax = 𝑄dp · 𝑘d 

kd ……součinitel denní nerovnoměrnosti, kd = 1,5 

𝑄dmax = 3830 · 1,5 = 5745 𝑙/𝑑𝑒𝑛 

Maximální denní potřeba Qdmax = 5745 l/den 

Maximální hodinová potřeba 

𝑄hmax = (𝑄dmax/𝑡) · 𝑘h 

t ……doba provozu budovy během dne (h) 

kh ……součinitel hodinové nerovnoměrnosti, kh=1,8 

𝑄hmax = (5745⁄10) · 1,8 = 1034 𝑙/ℎ 

Maximální hodinová potřeba Qhmax = 1034 l/h 

Roční potřeba 

𝑄rok = 𝑞rok · 𝑛 

 
Tab. 2: Výpočet roční potřeby pitné vody 

 

Druh budovy/ 
činnost 

Počet mj Specifická roční 
potřeba vody na 
měrnou jednotku 
qrok [m3/mj·rok] 

Průměrná roční 
potřeba vody Qrok,j 

[m3/rok] 

Mateřské školy a 
jesle (bez 
stravování) na 
osobu 

 
54 

 
16 

 
864 
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Stravování – dovoz 
jídla vč. mytí 
nádobí na strávníka 

 
54 

 
1 

 
54 

Úklid na 100 m2 8 8 64 

Celkem 982 
1) Děti, vychovatelé i ostatní zaměstnanci 

Průměrná roční potřeba Qrok = 982 m3/rok 

Energetická náročnost budovy 

a) kritéria tepelně technického hodnocení 

 Norma udává požadavek na nejnižší povrchovou teplotu konstrukce pomocí 

požadované hosnoty fRsi,N. Ta je určená pro návrhovou teplotu vnitřního vzduchu θai = 

20,0 °C a pro θe = -15 °C 

Požadavky na součinitel prostupu tepla U pro jednotlivé typy kcí posuzovány dle návrhových 

hodnot, viz příloha Základní posouzení konstrukcí z hlediska stavební fyziky.  

b) energetická náročnost stavby 

 Novostavby dnes spadají do kategorie energetické třídy A tj. velmi úsporná. 

Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy je Uem=0,18 W/m2K a vyhoví tak 

normovým hodnotám. Dále musí novostavba splnit požadavek na stavbu s téměř nulovou 

spotřebou energie (nZEB), kdy musí splnit Uem< 0,7Uem,N , též vyhoví. Detailněji tento 

výpočet ve složce Stavební fyzika. 

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

stavební povolení - 

výběrové řízení - 

předání staveniště proběhne začátkem - 

předběžné předání stavby - 

j) orientační náklady stavby. 

Orientační cena stavebního objektu byla stanovena dle výpočtu zjednodušenou metodou 

výpočtu obestavěného prostoru. 

Objem stavby: 4398,32 m3 

Cena za 1 m3 bez DPH dle 801. v JKSO: 5 645,- Kč 

Předpokládané náklady na stavbu: 24 828 516,40,- Kč 
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B.2.2 CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ 

ŘEŠENÍ 
 

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Novostavba mateřské školy bude umístěna takřka v centru města. V blízkém okolí 

pozemku se nachází průchod na náměstí, dále také je ve velmi blízkém okolí autobusové 

nádraží. V okolí se nachází také základní škola. Pozemek se nachází v ploše určenou pro 

občanskou vybavenost, nebo pro bydlení hromadné v bytových domech.  

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

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Nejedná se o výrobní objekt, proto toto řešení není nutné.  

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Budova umožňuje užívání osobám se sníženou schopností pohybu a orientace v souladu 

s §2 vyhlášky 398/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů, která stanoví obecně technické 

požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu.  

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Objekt je navržen dle platných norem a předpisů, čímž je maximalizována snaha 

eliminovat případná bezpečnostní rizika.  

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení 

Objekt je založen na základových pasech z prostého betonu. Svislé nosné konstrukce jsou 

z vápenopískových bloků KM Beta Sendwix. Obvodové zdivo tloušťky 240 mm je 

zatepleno minerální vatou v tloušťce 240 mm. Fasáda je řešena jako provětrávaná, 

z hliníkových panelů. Střecha je plochá, jednoplášťová s klasickým pořadím vrstev a se 

stabilizační přitěžovací vrstvou z extenzivní vegetace a kačírku. Zateplení střechy je 

provedeno z izolačních desek Kingspan Therma ve spádu 3 %. Minimální tloušťka 

izolantu v místě střešní vpusti je 200 mm. Hydroizolační vrstva a parozábrana je 

z asfaltových pásů. Odvodnění střechy je zajištěno střešními vpustěmi. Okna jsou 

navržena jako dřevěná s izolačním trojsklem a dveře hliníkové s izolačním trojsklem.  

Zemní práce 

V rámci zemních prací bude nejprve odstraněna ornice, která bude uložena vedle stavby. 

Následně bude provedena štěrkopískový podsyp pro vyrovnání terénu.  

Základové konstrukce 

Objekt je založen na základových pásech z prostého betonu třídy C25/30. Rozměry dle 

projektové dokumentace. Vyztužení dle statického návrhu. Založení je provedeno 

v nezámrzné hloubce. V základech po obou stranách bude uložen zemnící pásek FeZn  

rozměru 30x4 mm. Nad základy bude vybetonována betonová podkladní deska o tloušťce 

150 mm z betonu C25/30 vyztužená kari sítí 8/150/150.  
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Svislé konstrukce 

Svislé nosné i nenosné konstrukce jsou zděné z vápenopískových bloků KM Beta 

Sendwix o tloušťkách 150, 200, 240 mm. Zděno je zdícím lepidlem Profimix ZM 921 a 

založeno je na maltě pro založení zdiva  

Vodorovné nosné konstrukce  

Nosná konstrukce střechy je z předpjatých dutinových panelů Spiroll tloušťky 250 mm. 

Panely jsou ukládány na ztužující železobetonové věnce z betonu C25/30. Uložení je 

provedeno do 10 mm cementové malty M10. V úrovni panelů jsou následně provedeny 

ztužující železobetonové věnce z betonu C25/30 a výztuže B500B. Vyztužení bude 

provedeno dle statického návrhu.  

Střešní konstrukce 

Střecha je jednoplášťová plochá s klasickým pořadím vrstev, stabilizovaných přitížením. 

Parozábrana je z asfaltového pásu s vložkou z kovové fólie a je umístěna na nosné 

konstrukci střechy. Parozábrana je bodové natavena. Tepelná izolace z PIR desek 

Kingspan Therma TT47 FM ve spádu 3 %. Desky jsou stabilizovány přitížením 

následnými vrstvami. Hydroizolační vrstva je provedena ze dvou asfaltových pásů. 

Hydroizolační vrstva je provedena ze dvou asfaltových pásů, spodní je samolepící a druhý 

je na něj plnoploště nataven. Hydroakumulační a drenážní vrstva je provedena z nopové 

folie s perforacemi u horního povrchu. Separační vrstva je z netkané geotextílie. 

Stabilizační vrstva je na části střechy ze substrátu pro extenzivní střechy a příslušné 

vegetace.  

Vnější výplně otvorů  

Navržena jsou dřevěná okna Slavona PROGRESSION se zasklením izolačním trojsklem 

ve dvou provedeních: fixní a dvoukřídlá.  

Vnitřní výplně otvorů 

Navrženy jsou hliníkové dveře  Aluprof MB – 54 a dřevěné interiérové dveře. V interiéru 

jsou navržena hliníková okna Aluprof MB – 45 s jednoduchým zasklením.  

Komín 

Pro odvod spalin z kondenzačních kotlů je navržen třísložkový systémový spalinovod 

z nereze vhodný pro plynové kondenzační kotle DN 150.  

Omítka a obklady 

Vnitřní omítka je jednovrstvá vápenosádrová omítka s hlazeným povrchem. Omítky jsou 

nanášeny strojně. Vnitřní obklady jsou z keramických obkladů. 

Podlahy 

Hydroizolační vrstva je z natavených asfaltových pásů. Tepelní izolace podlah je z EPS 

100 tloušťce 140 mm. Roznášecí vrstva podlahy je z betonové mazaniny C20/25 

vyztužené kari sítí 6/150/150. Nášlapné vrstvy podlahy jsou z keramické dlažby a 

kaučuku.  
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Hydroizolace 

Hydroizolační vrstva ploché střechy je provedena ze dvou asfaltových pásů, spodní vrstva 

je samolepící a horní vrstva je plnoplošně natavená. Hydroizolace podlah je ze dvou 

asfaltových pásů typu SBS.  

Tepelná izolace 

Podlaha na zemině je zateplena izolací typu EPS 100 tloušťky 140 mm. Obvodové stěny 

jsou zatepleny minerální vatou z kamenné vlny Rockwool v celkové tloušťce 240 mm. 

Soklová část je zateplena deskami EPS Perimetr v tloušťce 240 mm. Plochá střecha je 

zateplena PIR deskami Kingspan Therma v kombinaci se spádovými deskami Kingspan.  

Zpevněné plochy 

Zpevněné plochy jsou z betonové zámkové dlažby tloušťky 60 mm.  

c) mechanická odolnost a stabilita 

Při návrhu konstrukcí jsou dodrženy předepsané požadavky výrobců. Požárně 

bezpečnostní řešení je zpracováno v přílohách a stavba je z hlediska požárních požadavků 

vyhovující.  

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických 

zařízení  

a) technické řešení 

Vodovod 

Přípojka vodovodu bude provedena z trubky HDPE 100 SR11 DN 40. Napojení bude 

přes vodoměrnou šachtu s vodoměrem z veřejného vodovodu.  

Kanalizace  

Přípojka splaškové kanalizace bude provedena z potrubí PVC KG DN 150. Napojení 

bude přes revizní šachtu.  

Plyn 

Přípojka plynovodu bude provedena z trubky HDPE 100 SR11 DN 140. Plynoměr bude 

umístěn v plynoměrné skříni na hranici pozemku.  

Elektrická energie 

Elektroměr bude umístěn v elektroměrné skříni na hranici pozemku.  

b) výčet technických a technologických zařízení  

Vytápění 

o Závěsný kondenzační plynový kotel – Valliant Valliant VU 246/5 -3 ecoTEC 

pro – 2 kusy 

o V budově jsou navrženy desková otopná tělesa a podlahové vytápění 

Příprava teplé vody 
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o Stacionární nepřímotopný zásobníkový ohřívač vody Dražice OKC 1000 

NTR/BP s objemem 945 l 

o Zdrojem tepla pro ohřev teplé vody jsou plynové kotle 

Větrání 

o Objekt je větrán vzduchotechnickou jednotkou Atrea Duplex Multieco – V 2500 

s projektovaným 2550 m3/h 

Umělé osvětlení 

o V objektu jsou navržena LED svítidla v potřebném množství a výkonu 

o Ovládání je ruční v kombinaci s se senzory osvětlení pro možnost regulace 

výkonu a tím i k úspoře elektrické energie 

 

Nakládání s dešťovou vodou 

Dešťová voda je akumulována v retenční nádrži o objemu 16 m3, která je dále využívána 

na závlahu zeleně na pozemku. Potřeba závlahy je řízena senzory vlhkosti půdy.  

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 
Vypracováno v samostatné příloze D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení (část A). Návrh je 

za dodržení předepsaných předpisů vyhovující.  

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 
Objekt je navržen s cílem maximalizace tepelných úspor s důrazem na minimalizaci 

tepelných mostů. Objekt je navržen dle platné legislativy tak, že splňuje doporučené 

hodnoty součinitelů prostupu tepla. Viz příloha Stavební fyzika (část A).  

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na 

pracovní a komunální prostředí 
Větrání objektu je navrženo jako nucené pomocí vzduchotechnické centrální klimatizační 

jednotky se zpětným získáváním tepla. Centrální vytápění je zajištěno soustavou 

podlahového vytápění v kombinaci s deskovými otopnými tělesy. Jako zdroj tepla pro 

vytápění je navržena kaskáda dvou plynových kondenzačních kotlů. Objekt splňuje 

požadavky platné legislativy na denní osvětlení a proslunění. Objekt splňuje požadavky 

platné legislativy na ochranu proti hluku.  

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky 

vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Pronikání radonu do objektu je zamezeno hydroizolací z asfaltových pásů.  

b) ochrana před bludnými proudy 

Bludné proudy se v místě stavby nenachází.  
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c) ochrana před technickou seizmicitou 

Objekt se nenachází v oblasti s výskytem technické seizmicity, proto není nutné ochranné 

opatření.  

d) ochrana před hlukem 

Objekt splňuje požadavky platné legislativy na ochranu proti hluku. Viz příloha Stavební 

fyzika (část A).  

e) protipovodňová opatření 

Objekt nezasahuje do záplavového území.  

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

Nejedná se o poddolovanou oblast. Výskyt metanu není v oblasti prokázán.  

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury 

Kanalizace: viz situace 

Vodovod: viz situace 

Elektřina: viz situace 

Plynovod: viz situace 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Vodovod 

Přípojka vodovodu bude provedena z trubky HDPE 100 SR11 DN 40. Délka přípojky 

vodoměru je přibližné délky 39 m.  

Kanalizace  

Přípojka splaškové kanalizace bude provedena z potrubí PVC KG DN 150. Délka 

přípojky kanalizace je přibližné délky 37 m.  

Plyn 

Přípojka plynovodu bude provedena z trubky HDPE 100 SR11 DN 140. Délka přípojky 

plynu je přibližné délky 40 m.  

Elektrická energie 

Elektroměr bude umístěn v elektroměrné skříni na hranici pozemku. Délka přípojky 

elektřiny je přibližné délky 42 m.  
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B.4 Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání 

stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 

Pozemek je napojen na místní asfaltovou veřejnou komunikaci III. třídy na jižní straně 

pozemku. Přilehlá komunikace má šířku 6 m.  

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

V jižní části pozemku je nově vybudovaná zpevněná plocha ze zámkových dlaždic, 

využívána pro parkování osobních automobilů.  

c) doprava v klidu 

Zpevněná plocha umožňuje parkování pro 10 osobních automobilů.  

d) pěší a cyklistické stezky 

Na pozemku budou vybudovány zpevněné plochy pro pěší. Cyklistické stezky nebudou 

vybudovány.  

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy 

Nejprve bude sejmuta ornice v tloušťce 200 mm a uložena na deponii na východní část 

pozemku. Bude vykopána jáma pro základové konstrukce. Zemina bude následně opět 

využita.  

b) použité vegetační prvky 

Na střeše bude extenzivní vegetace. Záměrem je maximální zachování stávající vegetace.  

c) biotechnická opatření 

Biotechnická opatření nejsou nutná. 

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

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

Stavba nebude mít zásadní negativní vliv na životní prostředí. Nepředpokládá se žádný 

zdroj znečištění ovzduší, vody ani půdy. Zásadní zdroj hluku se nepředpokládá. Běžný 

komunální odpad bude tříděn a umisťován v nádobách na odpady umístěných dle situace, 

následně bude odvážen v rámci centrálního svozu odpadů. S odpady bude nakládáno dle 

zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech a zákona č. 201/2012 Sb. o ovzduší. 

b) vliv na přírodu a krajinu – ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 

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

Na pozemku nejsou památkově chráněné dřeviny. Vhodné stávající dřeviny budou při 

výstavbě chráněny a zachovány. Stavba nemá zásadní negativní vliv na okolní přírodu 

a krajinu 
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c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000  

Místo stavby nezasahuje do chráněných území Natura 2000. 

 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na 

životní prostředí, je-li podkladem 

Posouzení vlivu na životní prostředí není nutné. 

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 

Nebylo vydáno.  

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 

podle jiných právních předpisů 

Ochranná pásma nevznikají. 

V případě, že je dokumentace podkladem pro stavební řízení s posouzením vlivů na 

životní prostředí, neuvádí se informace k bodům a), b), d) a e), neboť jsou součástí 

dokumentace vlivů záměru na životní prostředí. 

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

Situování stavby na pozemku, dispoziční řešení a splnění obecných technických 

požadavků na výstavbu zaručuje ochranu osob užívajících stavbu i osob nepřímo 

ovlivněných stavebními pracemi., 

B.8 Zásady organizace výstavby 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění potřebami a 

spotřebami jednotlivých médií a hmot se zabývá dokumentace zařízení staveniště (není 

v rozsahu této práce).  

Pro stavbu bude zřízen odběr NN z provedené rozvodné - přípojné skříně, samostatným 

staveništním rozvaděčem. Zásobování vodou bude realizováno z provedené přípojky 

vody. 

b) odvodnění staveniště 

Odvodnění staveniště a výkopů je nutné pouze pro povrchové vody. Bude řešeno 

zabudovanou drenáží. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Přístupová cesta na staveniště bude řešena přímo z přiléhající komunikace III. třídy. 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Žádný negativní vliv na okolní stavby a pozemky se nepředpokládá. 
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e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Na pozemku se nenacházejí, žádné stávající stavby vyžadující asanaci či demolici. Kácení 

dřevin proběhne na pozemku a nebude jím ovlivněno okolí. 

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Zábory nebudou nutné. Deponie zeminy bude provedena na stavební parcele. 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Žádné bezbariérové obchozí trasy nejsou nutné zřizovat. 

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

likvidace 

Odpady vzniklé během realizace stavby budou zpracovány a odváženy na příslušnou 

skládku. S odpady bude nakládáno dle zákona 541/2020 Sb. V průběhu stavebních prací 

se vzhledem k charakteru stavby předpokládá vznik následujících druhů odpadů: 

Papírové a lepenkové obaly 15 01 01 recyklace 
Plastové obaly 15 01 02 recyklace 
Směsné obaly 15 01 06 spalovna 
Beton 17 01 01 recyklace 
Cihly 17 01 02 recyklace 
Dřevo 17 02 01 spalovna 
Sklo 17 02 02 recyklace 
Plasty 17 02 03 recyklace 
Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 17 03 02 skládka 
Hliník 17 04 02 recyklace 
Železo a ocel 17 04 05 recyklace 
Izolační materiály neuvedené pod čísly 
17 06 01 a 17 06 03 

 

17 06 04 
 

skládka 
Stavební materiály na bázi sádry neuvedené 
pod číslem 17 08 01 

 

17 08 02 
 

recyklace 

Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené   

pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 17 09 04 skládka 
Směsný komunální odpad 20 03 01 spalovna 
 

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

Na stavební parcele se provede deponie sejmuté ornice a zeminy z výkopu stavební jámy. 

Uložená zemina se později opětovně použije. 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě 

V rámci výstavby budou dodržena veškerá zákonná ustanovení a předpisy na úseku 

ochrany životního prostředí. Aby nedocházelo při výstavbě objektu ke zhoršení stavu 

životního prostředí v místě stavby, musí být respektovány hygienické normy pro 

výstavbu. Jedná se především o překračování norem hlučnosti a prašnosti. Při výjezdu ze 

staveniště budou vozidla řádně očištěna, aby nedocházelo ke znečištění silniční 
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komunikace. Dále je nutno zamezit úniku pohonných hmot a olejů, aby nedošlo ke 

kontaminaci půdy a vody. Spalování stavebních zbytků a odpadů je zakázáno. 

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Veškeré práce budou prováděny v souladu s nařízením vlády č. 591/06 Sb., Požadavky 

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích v platném znění a dalšími 

příslušnými předpisy a nařízeními. 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Výstavbou nejsou dotčené žádné stavby požadující takovouto úpravu. 

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Staveniště se nachází u komunikace III. třídy. Přístup na staveniště je přes hlavní vstup 

na staveniště, vjezd vozidel je bránou hlavního vjezdu na staveniště. Stroje a vozidla před 

opuštěním staveniště musí být řádně očištěny. 

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

opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. 

Zpracováním se zabývá technologický postup (není rozsahem této práce). 

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

zahájení stavby: dd.mm.rrrr  

ukončení stavby: dd.mm.rrrr 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 
Dešťová voda ze střechy bude vnitřními svody a následným potrubím svedena do retenční 

nádrže Columbus XL o objemu 30 000 l. Případná přebytečná voda bude z retenční nádrže 

odvedena do dešťové kanalizace. Voda z retenční nádrže bude využita pro zavlažování 

zahrady.  
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35 

 

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 
 

VŠKP  vysokoškolská kvalifikační práce DP magisterské práce  

MŠ  mateřská škola  

PD  projektová dokumentace  

DSP  dokumentace pro stavební povolení  

1.NP  první nadzemní podlaží (přízemí)  

ÚT  upravený terén 

PT původní terén 

ŽB železobeton  

ETICS  certifikovaný kontaktní zateplovací systém obvodových stěn  

EPS  expandovaný polystyren  

SO 01 označení stavebního objektu 

p. č.  parcelní číslo  

KÚ  katastrální území 

ČSN EN eurokód  

ČSN česká technická norma 

vyhl. vyhláška  

Sb.  sbírka zákona  

Kč  koruna česká 

Ks kusů  

tl.  tloušťka  

č.  číslo  

Tab.  tabulka  

atd.  a tak dále 

pozn.  poznámka  

kce  konstrukce  

m n. m. metrů nad mořem 

B.p.v. Balt po vyrovnání 

ρ objemová hmotnost[kg/m3] 

h výška 

min.  minimální 

max.  maximální 

mm  milimetr 

m  metr 

m2  metr čtvereční 

m3 metr krychlový 

MPa megapascal, jednotka tlaku 

° stupně 
TUV teplá užitková voda 

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

 charakteristickou krychlovou pevnost v tlaku 25 MPa 

Rdt výpočtová únosnost zeminy [kPa] 

HDPE vysoko hustotní polyethylen 

FeZn pozinkované železo 

d tloušťka vrstvy konstrukce [m] 
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λ  návrhový součinitel tepelné vodivosti materiálu [W/m·K)] 

λd  deklarovaný součinitel tepelné vodivosti materiálu [W/m·K)] 

U  součinitel prostupu tepla [W/m2·K)] 

UN,20  požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla [W/m2K)] 

Uem  průměrný součinitel prostupu tepla [W/(m2K)] 

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

UN,rq  součinitel prostupu tepla požadovaný [W/(m2·K)] 

UN,rec  součinitel prostupu tepla doporučený [W/(m2·K)] 

A  celková ochlazovaná plocha [m2] 

Ag  plocha zasklení okna [m2] 

Af  plocha rámu okna [m2] 

lg  délka distančního rámečku [m] 

Ψg  lineární součinitel prostupu tepla distančního rámečku 

UW  součinitel prostupu tepla okna [W/m2·K)] 

Ug  součinitel prostupu tepla zasklením [W/(m2·K)] 

Uf  součinitel prostupu tepla rámu [W/(m2·K)] 

Ue  výpočtová hodnota součinitele prostupu tepla – exteriér [W/m2·K)] 

Ui  výpočtová hodnota součinitele prostupu tepla – interiér [W/m2·K)] 

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

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

Rse  odpor při prostupu tepla na venkovní straně konstrukce [(m2·K)/W] 

Rsik  tepelný odpor při prostupu tepla v koutu konstrukce [(m2·K) /W] 

fRsi  teplotní faktor vnitřního povrchu [-] 

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

θai  návrhová teplota vnitřního vzduchu [°C] 

θsi  vnitřní povrchová teplota konstrukce [°C] 

θsi,min,N  požadovaná hodnota teploty odpovídající nejnižšímu dovolenému 

 teplotnímu faktoru vnitřního prostředí [-] 

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

θi  návrhová teplota vnitřního vzduchu v zimním období [°C] 

θsik  vnitřní povrchová teplota v koutu konstrukce [°C] 

Δθi  teplotní přirážka [°C] 

ξRsi  pomocný teplotní rozdíl vnitřního povrchu [-] 

ξRsik  pomocný teplotní rozdíl vnitřního povrchu konstrukci v koutě [-] 

φe  relativní vlhkost vzduchu – exteriér [%] 

φi  relativní vlhkost vzduchu – interiér [%] 

A1, A2, B, C, D, E, F  třídy reakce na oheň 
PBS  požární bezpečnost staveb  

PÚ  požární úsek  

SPB  stupně požární bezpečnosti  

DP1 nehořlavý konstrukční systém  

OB1 obytné budovy první kategorie 
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R mezní stav únosnosti 

E mezní stav celistvosti 

I mezní strav tepelné izolace 

REI 120 požární odolnost konstrukce  

N1.01-II  označení požárního úseku-stupeň požární bezpečnosti 

PHP  přenosný hasicí přístroj 

34A  hasicí přístroj s hasící schopností 34A pro hašení pevných látek 

ÚC  úniková cesta 

CHÚC  chráněná úniková cesta 

NÚC  nechráněná úniková cesta 

h  požární výška objektu [m] 

ho  výška otvorů v obvodových a střešních konstrukcích P.Ú. [m] 

hs  světlá výška prostoru [m] 

hu  výška požárního úseku [m] 

S  celková plocha P.Ú. [m2] 

Si  plocha místností v požárním úseku [m2] 

So  celková plocha otvorů v obvodových a střešních konstrukcích P.Ú. [m2] 

Sp  plocha obvodového nebo střešního pláště posuzovaného P.Ú. [m2] 

Spo  požárně otevřená plocha [m2] 

pv  požární zatížení výpočtové [kg/m2] 

p  požární zatížení stále a nahodilé [kg/m2] ps požární zatížení stále [kg/m2] 

pn  požární zatížení nahodilé [kg/m2] 

a  součinitel vyjadřující rychlost odhořívání látek z hlediska charakteru 

 hořlavých látek [-] 

d  odstupové vzdálenosti [m] 

s  součinitel podmínek evakuace 

l  délka posuzovaného obvodového anebo střešního pláště P.Ú. [m] 

E  počet evakuovaných osob 

M  hmotnost hořlavých látek [kg] 

NN  nízké napětí 

VN  vysoké napětí 

VVN velmi vysoké napětí 

O  označeni odpadů ostatních v katalogu odpadů 
N  označení nebezpečných odpadů v katalogu odpadů 
Ce  součinitel expozice závislý na typu krajiny [–] 

Ct  tepelný součinitel [–] 

Sk  charakteristická hodnota zatížení sněhem [kN/m2] 

vb,0  charakteristická hodnota rychlosti větru [m/s] 

vb  základní rychlost větru [m/s] 

cdir  součinitel směru větru [–] 

cseason  součinitel ročního období [–] 

vm(z)  charakteristická střední rychlost větru [m/s] 

cr(z)  součinitel drsnosti terénu [–] 

kr  součinitel terénu [–] 

z0  parametr drsnosti terénu [m] 

zmin  minimální výška [m] 

zmax  maximální výška [m] 
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qp(z)  maximální dynamický tlak [kN/m2] 

k1  součinitel turbulence [–] 

ρp  měrná hmotnost vzduchu [kg/m2] 

qb  základní dynamický tlak větru [kN/m2] 

ce(z)  součinitel expozice [–] 

cpe  součinitel vnějšího tlaku [–] 

ze  referenční výška pro vnější tlak [m] 

we tlak větru [kN/m2] 

DN  jmenovitý vnitřní průměr potrubí 

TUV  teplá užitková voda 

V  obestavěný prostor vytápěné části objektu [m3] 

A/V  objemový faktor tvaru budovy [m1] 

B  činitel teplotní redukce [–] 

HT  měrná ztráta prostupem tepla [W/K1] 

i  tvarový součinitel závislý na sklonu střechy [–] 

VVV větraná vzduchová vrstva
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